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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม	และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559)

ทุนช�าระแล้ว		 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559)

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33		 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 5	ถนนไอสี่	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท	์:	+66	3868	4078-80		 โทรสาร	:	+66	3868	4789

เว็บไซต์	 http://www.glow.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้แทนผู้ถือหุ้น	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย	์1	

	 ชั้น	15	ฝั่งปีกเหนือ	(North	Wing)	อาคารจ	ีทาวเวอร์	แกรนด์	พระราม9	เลขที	่9	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	:	+66	2128	2324-9	 	 โทรสาร	:	+66	2128	4625

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญช	ีจ�ากัด	

	 11/1	อาคารเอไอเอ	สาทร	ทาวเวอร์	ชั้น	23	-	27	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

1.	 บริษัท	โกลว	์จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บรกิารด้านการจดัการทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�าด้านการบรหิารงานแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั

2.	 บริษัท	โกลว	์ไอพีพี	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ท่ีตั้งโรงงาน	 42	หมู	่8	ถนนซไีออ-ี8	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร	ีต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบุร	ี20230

	 โทรศพัท์	:	+66	3834	5900-5		 โทรสาร	:	+66	3834	5906

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.
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3.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	1	จ�ำกัด

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

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

	 อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	+66	3868	5589	 	 โทรสาร	:	+66	3868	5104

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	

	 ให้กบั	กฟผ.

4.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพ	ี2	จ�ำกัด

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท	์:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	+66	3869	8400-10		 โทรสาร	:	+66	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	และไอน�า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

5.	 บริษัท	โกลว	์เอสพีพี	3	จ�ำกัด

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท	์:	+66	2670	1500-33		 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	+66	3869	8400-10		 โทรสาร	:	+66	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	

	 ให้กบั	กฟผ.

6.	 บริษัท	โกลว	์ไอพีพี	3	จ�ำกัด

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33		 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า

7.	 บริษัท	โกลว	์ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น

8.	 บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	+66	3869	8400-10	 โทรสาร	:	+66	3868	4789

สาขา	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรสาร	:	+66	2670	1500-33		 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	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�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

10.	บริษัท	โกลว	์เอสพีพี	11	จ�ำกัด	(เดิมชื่อ	บริษัท	ไทย	เนชั่นแนล	พำวเวอร์	จ�ำกัด)

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

จงัหวดัระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	+66	3889	1324-8		 โทรสาร	:	+66	3889	1330

ท่ีตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	+66	3889	1324-8		 โทรสาร	:	+66	3889	1330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

กับ	กฟผ.

11.	บริษัท	เอ็นจี	เมียนมำร	์จ�ำกัด

ส�านักงานทะเบียน	 ห้องเลขที	่6004	อาคาร	เพการ์เดน	ทาวเวอร์	เลขที	่346/354	ถนนเพ	เมอืงย่างกุง้	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริการให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้า

บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.	 บริษัท	ห้วยเหำะไทย	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท	์:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น

2.	 บริษัท	โกลว์	เหมรำช	วินด์	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท	์:	+66	2670	1500-33	 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

3.	 บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี	่จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 9	อาคารยเูอม็	ทาวเวอร์	ชัน้	24	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรงุเทพมหานคร	10250	

	 โทรศพัท์	:	+66	2719	9555	 	 โทรสาร	:	+66	2719	9548

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่

4.	 บริษัท	ระยอง	คลีน	เอ็นเนอร์ยี	่จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ชัน้	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120

	 โทรศพัท์	:	+66	2670	1500-33		 โทรสาร	:	+66	2670	1548-9

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ

5.	 บริษัท	ชลบุรี	คลีน	เอ็นเนอร์ยี	่จ�ำกัด
ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 9	อาคารยเูอม็	ทาวเวอร์	ชัน้	18	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรงุเทพมหานคร	10250	

	 โทรศพัท์	:	+66	2719	9555	 	 โทรสาร	:	+66	2719	9548
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.7 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2559 ซึ่งการที่บริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิงให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบรษิทัได้หรอืไม่และเพยีงใดขึน้อยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ “กฟผ.”) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 บริษัท 

สามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) 

• ตามข้อก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. ส�าหรบัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง 2 หน่วย 

(ก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 บริษัทสามารถผลัก

ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และที่ระดับ

ราคาอ้างอิงของถ่านหินทีก่�าหนด เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหนิซึ่งเปน็ต้นทุนส�าคญัของต้นทนุเชือ้เพลงิให้

กับ กฟผ. ได้ การเพิม่ขึน้ของต้นทนุรวมของเชือ้เพลงิถ่านหนิ (รวมถงึต้นทนุค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญั

ต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้ 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 28.3 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 

โดยส่วนใหญ่บริษทัจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าส�าหรบักจิการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (หรอื 

“กฟภ.”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (หรือ “ค่าเอฟที”) แต่ก็

เป็นการอ้างอิงกบัดชันรีาคาเชือ้เพลงิ ซ่ึงอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถกูออกแบบให้สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิของบรษิทัเป็นกรณเีฉพาะ 

ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่านั้น (บริษัทใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 186 

เมกะวตัต์เทยีบเท่า เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม) นอกจากนี ้ค่าเอฟทอีาจไม่ได้ปรบัเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนดไว้เสมอไป 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่ง

ไม่สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิของบรษิทัและอาจไม่สามารถปรบัราคาให้สะท้อนถงึความผนัผวนต่างๆ เช่น ความผนัผวนของต้นทุน

เชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 

บรษิทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�า้โดยปรบัตามการเปลีย่นแปลงของราคาก๊าซธรรมชาตเิท่านัน้ มไิด้อ้างองิกบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย)

เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุเชือ้เพลงิท้ังหมดให้กบัลกูค้าได้ บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนถ่านหิน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

เชือ้เพลงิดงักล่าวให้กบัลกูค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบรษิทัและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อ

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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บรษิทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่ไม่สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิของบรษิทัและอาจ
ไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ ได้ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ

ตามข้อก�าหนดในสญัญาจ�าหน่ายไฟฟา้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ซึง่มรีายไดค้ดิเปน็ร้อยละ 28.3 ของรายไดร้วมของบรษิทัในป ี2559 โดย

ส่วนใหญ่บรษิทัจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ท้ังนี ้คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (หรอื “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�าคัญที่สุดของค่าเอฟทีนั้นอ้างอิง

กับดัชนีราคาเชื้อเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมแต่เพยีงบางส่วนเท่านัน้ นอกจากนีค่้าเอฟทกีอ็าจไม่ได้ถกูปรบัเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนดไว้เสมอไป  

ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

ไม่มกีารปรบัค่าเอฟทหีรอืปรับเพยีงบางส่วนเท่านัน้ จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบรษิทัอาจไม่มคีวามสอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้

ได้ อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรที่ลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทิศทางตรงข้ามได้ จากเหตุผล

ดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก

กฟผ. เป็นลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบรษิทั กฟผ. ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบรษิทัภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบรษัิท

กับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่าคิด

เป็นร้อยละ 56.8 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้ซื้อหลัก

และควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยงัเป็นผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ทีส่ดุของประเทศอกีด้วย สญัญาส�าคญัหลาย

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

ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างในข้อ “บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น ข้อพิพาทหรือ

การมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับ กฟผ. อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 

หรือ ร้อยละ 68.9 ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อย

ละ 42.2 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 หากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหนึ่งหรือหลาย

รายก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากนี้ กิจการของลูกค้า

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุหรือนคิมอตุสาหกรรมใกล้เคยีง หรอื ร้อยละ 94.1 ของลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้หมด ซึง่ท�าให้บรษิทัมคีวามเส่ียงเพิม่

ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือหยุด

ชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท

ตั้งอยู่ หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป 
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นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซ่ึงรวมตวัอยูใ่นเขตเดียวกนัแล้ว ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบรษิทัยงัเป็นผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมหีรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปิโตรเคมี ท�าให้ลกูค้าเหล่านีมี้ความเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่เป็นความเสีย่งโดยอ้อมต่อบรษิทัด้วย ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมหีลายชนดิเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodities) และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

เองมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความผันผวนด้านราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยู่เสมอ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผล 

กระทบต่อการบรรลสุญัญาฉบบัใหม่กบัลกูค้าเหล่านี ้หรอืส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการไฟฟ้าและค่าตวัประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load 

Factor) ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า (Creditworthiness) ระยะเวลาในการด�าเนินการขยายธุรกิจของลูกค้า อันจะส่งผลกระทบต่อ

เงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้ และด้วยเหตุดังกล่าวหรือเหตุผลอื่นๆ จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

แม้ว่าบรษิทัสามารถต่อสญัญาระยะยาวส่วนใหญ่กบัลกูค้าอตุสาหกรรมทีห่มดอายสุญัญาแล้วหรอืทีเ่ริม่จะหมดอายสุญัญาในระยะเวลา

อันใกล้นี้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเมื่อสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดหรือ

จะสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทต้องคงระดับการจ�าหน่ายไอน�้า

และน�้าเย็นข้ันต�่าไว้เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็กระหว่างบริษัทและ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้ หากปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้) และหากบริษัทไม่สามารถรักษา

ลูกค้าเดิมหรือแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้าเดิมในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการได้แล้ว ก็อาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุด

ชะงกัของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรบัประกนัขัน้ต�า่ต่อปี โดยขึน้กบัเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญญา บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ หรือ

หากเกิดภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไร 

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีส

เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า แต่

บริษัทก็ต้องแข่งขันกับทั้ง กฟภ. รวมถึง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่ง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และ กฟภ. ต่าง

มีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดย บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศและผู้ประกอบการหลายรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้กับ ปตท. (ซึ่งหลาย

รายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท) โดย บมจ. ปตท. ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทหลายราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 8.4 ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จ�านวนร้อยละ 21.6 ของ

ยอดจ�าหน่ายไอน�้า หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2559 ในส่วนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ. จะไม่เรียกร้องให้ลูกค้าลง

นามซื้อขายแบบระยะยาว และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองนั้น บริษัทประสบ

ภาวะการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว

บริษัทเชื่อว่าโครงการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ของกลุ่ม ปตท. จะท�าให้การแข่งขันท่ีบริษัทจะเผชิญส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตจะ

ยังคงด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ลูกค้าของบริษัทที่ส�าคัญหลายรายเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. 

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

อสุาหกรรมมาบตาพดุบางโครงการเป็นบริษทัร่วมทนุทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบั บมจ. ปตท. (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน “ธรุกจิ-การแข่งขนั”  

ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขันกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท) 
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บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2559 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัท

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

ข้างต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเป็นสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ได้  

ข้อก�าหนดในสญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนนิงานของบรษิทัและมข้ีอสญัญาทีไ่ม่ชดัเจนบางประการ 

ท้ังนี้ เงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญาตั้งแต่การประมูลครั้งแรกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระหว่าง กฟผ. (ท่ีเริ่มด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ก่อนปี พ.ศ. 2555) ที่บริษัทมีความเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท ได้แก่ 

• คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันสิ้นสุดสัญญาได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับ

การเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

• แม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน (Liquidated Damages) แต่สัญญา

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

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

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

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

• ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) 

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

ส�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา) ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน 6 

เดือน ทั้งนี้ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้น 

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

พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น และ

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่

ด�าเนนิการเจรจาโดยสจุริตใจเพือ่แก้ไขข้อสญัญาให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบ 

ในทางลบต่อบรษิทั ในกรณทีีเ่กดิการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายรวมถงึการเปลีย่นแปลงทางมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ข้อผกูพนั

ในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัยส�าคัญ หากมีการก�าหนด

เง่ือนไขทางสิง่แวดล้อมใหม่ทีเ่ข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบรษิทั อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน (operational) และเงนิลงทุน 

(capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

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

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

เดอืนธนัวาคม 2555 โดยในสญัญาดงักล่าวภายใต้กฎระเบยีบของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ท่ีต่างกนั นอกเหนอืจากข้อก�าหนดท่ัวไปท่ีได้กล่าวไว้ข้าง

ต้นแล้ว ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น 

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วย

งานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีทีป่ระสทิธภิาพของการน�าพลงังานความร้อนทีน่�ามาใช้ในกระบวนการอณุหภาพไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนด จะไม่มกีาร

ช�าระเงนิในรปูของค่าปรบั แต่บรษิทัจะไม่ได้รบัค่าไฟในส่วนของดัชนท่ีีใช้ชีว้ดัความสามารถในการใช้พลงังานปฐมภมูใินกระบวนการ

ผลติพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมกนั (Primary Energy Savings: PES) ซึง่เป็นองค์ประกอบใหม่ท่ีถกูน�ามารวมในค่าไฟ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบริษัท
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บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะสิ้นสุดอายุสัญญา

บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจ�านวน 12 สัญญา โดยมีก�าลังการผลิตตามสัญญาดังกล่าวรวม 846 เมกะวัตต์ สัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาถึงปี 2580 (สัญญาสุดท้ายจะสิ้นสุดอายุสัญญา) เม่ือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวสิ้นสุดอายุ

สญัญาลง บรษิทัอาจจะมกีารต่ออายสุญัญา หรือเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบบัใหม่ทดแทน หรอืไม่กเ็ป็นได้ หากบรษิทัไม่มกีารต่ออายสัุญญา

หรอืเข้าท�าสญัญาฉบบัใหม่ทดแทน หรือกระทัง่กรณีทีมี่การต่ออายสุญัญาหรอืเข้าท�าสญัญาฉบบัใหม่ทดแทนทีม่กี�าลงัการผลติทีล่ดลงอย่างมนียั

ส�าคัญจากสัญญาที่สิ้นสุดลงนั้น อาจส่งผลกระทบ (นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรง จากการลดลงของรายได้การขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นลดลง (ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิง

เพิ่มขึ้น) โดยผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดกับโรงไฟฟ้าเพียงบางแห่งหรือจ�านวนมากก็เป็นได้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อความสามารถของบรษิทัในการสร้างสมดลุในสดัส่วนการผลติของไฟฟ้าและไอน�า้อกีด้วย ทัง้นีผ้ลกระทบดงัทีก่ล่าวมาอาจมนัีย

ส�าคัญต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินการ ตลอดจนแนวโน้มและสถานะทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 2.4 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประกาศแจ้งมติในเดือนพฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับ

การท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ (Replacement Scheme) กับโรงไฟฟ้า SPP เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่สัญญาเดิมจะหมดอายุลงในช่วง

เวลาจนถึงปี 2568 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด ซึ่งเงื่อนไขของประกาศ (หากมีการด�าเนินการตามมติดังกล่าว) จะครอบคลุมโรงไฟฟ้าจ�านวน 

7 ใน 12 แห่งของกลุ่มบริษัทซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ SPP กับ กฟผ. ในปัจจุบัน อีกทั้งมติดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการต่ออายุสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า (Extension Scheme) ส�าหรับสัญญาที่จะหมดอายุลงในช่วงเวลาจนถึงปี 2561 ทั้งนี้ก�าลังการผลิตที่จะได้รับการต่ออายุสัญญา 

(Extension Scheme) และท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ (Replacement Scheme) ดังกล่าวข้างต้นจะมีจ�านวนลดลงจากก�าลังการผลิต

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาท่ีเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ 

ตามมติของ กพช. ในเดือนพฤษภาคม 2559 แต่อย่างใด โดยในระหว่างกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาการต่ออายุสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าฉบบัหนึง่ของบรษิทันัน้ ได้มปีระเดน็ทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาวนัหมดอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบับปัจจบัุนท่ีเกีย่วข้องเกดิขึน้ ซึง่ประเดน็

ดังกล่าวอาจน�าไปสู่ข้อพิพาทในอนาคตได้

การประกอบการของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มงวดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเพิม่ขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ในอดตีทีผ่่านมามข้ีอเสนอหลากหลายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้า

ซึ่งมักมีการชะลอ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้ 

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือ

การปฏิรปูโครงสร้างกจิการไฟฟ้าแต่อย่างใด บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบยีบในการก�ากบัดูแลกจิการ

ไฟฟ้าหรอืการแปรรปู กฟผ. ทีจ่ะมต่ีอสญัญาซือ้ขายของบรษิทัและต่อกจิการไฟฟ้าโดยรวม ตวัอย่างเช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบยีบมผีลให้

ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท

อาจต้องพยายามเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคาดัง

กล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ. 

บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นกฎระเบียบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าหรอืใช้มาตรการท่ีส่งผลทางลบต่อผูผ้ลิต

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บรษิทัต้องปรบัเปลีย่นการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคัญต่อการประกอบธรุกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
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บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต

ในอดีต บริษัทได้เคยเจรจากับ กฟผ. ในเรื่องที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง แม้ว่าบริษัทมีความเห็นว่าการเจรจา

ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ส�าคัญ แต่บริษัทคาดว่าด้วยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศและลักษณะของ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท�าให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องท�าการเจรจากับ กฟผ. ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่มีการ

เจรจาอยูใ่นปัจจบุนัและในเรือ่งอืน่ๆ ทีค่ล้ายคลงึกนั เพือ่ให้เกิดความชดัเจนของข้อสญัญาระหว่างบรษิทัและ กฟผ. ในบางประการ ท้ังน้ี ย่อม

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่างๆ ประกอบกับ กฟผ. เป็นลูกค้ารายส�าคัญที่สุดของบริษัทและ

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

อาจท�าให้บรษัิทต้องเปลีย่นแปลงลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียัส�าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัหาเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2559 บรษิทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทุนถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 55.9 และ 19.6 ของต้นทนุขายทัง้หมดของบรษิทัตามล�าดบั หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิ 

หรอืผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรอืทกุแห่งของบรษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรอืไอน�า้ได้ 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเชื้อเพลิงของประเทศ (แม้ว่าจะมี

ความคืบหน้าในด้านการให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม (Third Parties Access) ในการใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานของสถานี 

แอลเอน็จี อยู่บ้างก็ตาม) บมจ. ปตท. ยงัคงเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาอาจท�าให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงักได้  

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

หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาได้ แต่ก็เป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติ 

ที่บริษัทใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 

แม้ว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซของบรษิทัเกอืบทัง้หมดจะได้รบัการออกแบบให้สามารถใช้น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิได้ แต่การเปลีย่นไปใช้น�า้มนัดเีซล

ในการผลิตจะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่าได้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของ

บริษัทอาจไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นระยะเวลานานได้ เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราที่

สูงกว่าอัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสีย่งในเร่ืองการหยดุชะงกัของการจดัส่งก๊าซธรรมชาตเินือ่งจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรอืเมือ่มกีารปิดซ่อมบ�ารงุ รวม

ไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของบรษิทันัน้ ข้อจ�ากดัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาตหิรอื

การหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าอาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้เข้าท�าสัญญาซ้ือถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง ส�าหรับ

ความต้องการถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินซีเอฟบีจ�านวน 3 แห่ง และ โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของโรง

ไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซื้อแบบกระจายการจัดซื้อ โดยท�าสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับที่มีปีหมดอายุสัญญาแตกต่างกัน โดย

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาด 

บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินตามสัญญาระยะกลางของ

บรษิทัไมส่ามารถจดัหาถ่านหนิไดต้ามทีต่กลง และบรษิทัไม่สามารถจดัหาถ่านหินจากรายอืน่จากตลาดซือ้ขายทันท ี(Spot market) มาชดเชย

ได้ ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก

ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธรุกจิของบริษทัขึน้อยูก่บัการจดัหาแหล่งเชือ้เพลงิ” ธรุกจิของบรษิทัขึน้อยูก่บัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ 

โดย บมจ. ปตท. ให้กบัโรงผลติไฟฟ้าอย่างมาก ต้นทนุก๊าซธรรมชาตซิึง่บรษิทัรบัซือ้ก๊าซธรรมชาตเิกอืบทัง้หมดจาก บมจ. ปตท. คดิเป็นร้อยละ 

55.9 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในปี 2559 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว บมจ. ปตท. ยัง

เป็นผู้ถือหุ้นใน บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

(Cogeneration) ในเขตมาบตาพุด (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ “บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง”) อีกทั้ง บมจ. ปตท. ยังถือหุ้น 

ในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทบางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ “บริษัทประสบภาวะ

การแข่งขันที่รุนแรง”)

หากสภาวะที่บริษัทมีการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทลูกของ บมจ. ปตท. ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (หรือด้วยเหตุ

ผลใดๆ ก็ตาม) สภาวะดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่งก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่กับ

บริษัท (รวมถึงเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทสิ้นสุดและมีความเป็นไปได้ในการต่ออายุสัญญา และ/หรือการเข้าท�า

สัญญาฉบับใหม่) หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท.

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

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

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

สญัญามาตรฐานดงักล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนนิงานของบรษิทั และมข้ีอความทีไ่ม่ชดัเจนบางประการ แม้ว่าข้อก�าหนด

ในสญัญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตกิบั บมจ. ปตท. จะมข้ีอแตกต่างในแต่ละสญัญา อย่างไรกต็ามสญัญาหลายฉบบัจะประกอบไปด้วยเง่ือนไข

บางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คู่สญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ทัง้นี ้บรษิทั

อาจได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายกต่็อเมือ่พสิจูน์ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอนญุาโตตลุาการเท่านัน้ (แทนทีจ่ะให้สทิธแิก่บรษัิทใน

การที่จะเรียกร้องให้ บมจ. ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

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

สัญญาดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท 

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

สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทได้ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามสัญญานั้นไม่ชัดเจน และไม่ว่าในกรณีใด บมจ. ปตท. 

จะจ่ายเงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ 

• การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามและมิได้มีการแก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากมีค�าบอกกล่าว

เหตุผิดสัญญา ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

• ถึงแม้ว่าบริษทัได้ออกแบบหน่วยผลติเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้กบัก๊าซทีม่คีณุสมบตัแิตกต่างกนั แต่บรษิทัไม่สามารถรบัประกนั

ได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊าซท่ีสามารถใช้ได้เกิดขึ้น หรือบริษัทจะ

สามารถได้รับการชดเชยหากมีการดัดแปลงที่จ�าเป็นเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบริษัท
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บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการคดัค้านการขยายมาบตาพดุ การประกาศเขตควบคมุมลพิษในมาบตาพุดและค�าตัดสินของศาลปกครอง

ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได้ยื่น

ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนญุาตบางฉบบัท่ีได้ออกหลงัจากการแก้ไขรฐัธรรมนญูของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 76 

โครงการเป็นการชัว่คราวในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และท้ายท่ีสดุศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าสัง่ยนืตามค�าสัง่ศาลปกครองกลาง แต่ให้

ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัทจะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นแล้วทั้งหมด และไม่

ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล 

ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทได้รับแจ้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หรือ “กนอ.”) ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

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

เอสพีพี 3 เป็นหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วย และถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้อง

ดังกล่าวครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนอืจากกรณข้ีางตน้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (“โจทก์) ยื่นค�าฟอ้งตอ่ศาลปกครองระยอง เพื่อฟ้องหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ 

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

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (“คชก.”), เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

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

พื้นท่ีควบคุมมลพิษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสั่งให้หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาตท่ีให้แก่บริษัท 

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

จ�ากัด มาเป็นจ�าเลยร่วมในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล ทั้งนี้ใน

เดือนตุลาคม 2556 จ�าเลยแต่ละรายได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองระยองแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง

ระยองในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เราม่ันใจว่าบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ได้ยื่นขอรับและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายและการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าสอดคล้องตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment: EHIA) และเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการดังต่อไปนี้ ต้นทุนการด�าเนินงานหลายส่วนของบริษัทอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ หรือเงินสกุลอื่นๆ แม้ว่าต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

รองรับ แต่การจัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และต้นทุนในการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี 

ก็อยู่ในรูปเงินยูโร เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ ต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่อิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทไม่สามารถผลัก

ภาระต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนขนส่งดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากนี้รายได้บางส่วนของบริษัทจะขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าหนี้ของบริษัทจ�านวนมากเป็นเงินบาท ในอดีต

ที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือที่ขึ้นกับ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่นเดียวกับก�าไรสุทธิที่ไม่รวมผลก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) และหากบริษัทยังด�าเนินการเช่นนั้นต่อไป การปรับ

ตวัสงูขึน้ของค่าเงินบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงนิปันผลทีบ่รษิทัจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิบาทมจี�านวนลดลงได้ ด้วยเหตผุล

ดงักล่าว หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรามคีวามผนัผวนสงูกอ็าจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ สถานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษัท
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การคุ้มครองของการประกนัภยัของบรษิทัอาจไม่สามารถคุม้กนับรษิทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกดิข้ึน

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า และเนื่องจากธุรกิจ

ประกันภัยมีลักษณะผันผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นในบางขณะ บริษัทอาจไม่สามารถท�าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียง

พอในเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ ซ่ึงจะท�าให้เกิดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มิได้รับการคุ้มครองหรือไม่

สามารถประกันภัยได้

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

(Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดท่ีเกิดจากความสูญเสียทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังนั้นหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก

ประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการ

ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน�้า (Hydrology Risk) ที่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด 152 เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ห้วยเหาะไทย ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม (ผ่านการ

ถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย) ใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สัดส่วนร้อยละ 67.25

ตามลักษณะปกติของโรงไฟฟ้าพลังน�้าทั่วไป โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีการพึ่งพิงปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปีเป็นอย่างมาก โดยสัญญา 

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

ล่วงหน้าหากไม่สามารถจดัส่งไฟฟ้าในระดบัต�า่สดุทีก่�าหนดอนัเนือ่งมาจากความแห้งแล้ง (หรอืเรยีกว่า “Drought Year”) ได้ และในกรณทีีโ่รง

ไฟฟ้าห้วยเหาะ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเหตุ

ผลอื่นๆ ประกอบกัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีความเสี่ยงจากปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี โดยอาจกระทบต่อการด�าเนินงานและผลการด�าเนิน

งานของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ อย่างมีนัยส�าคัญ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

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

การอุปโภคภายในและส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอนั้นสามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในหลายปีที ่

ผ่านมา ปริมาณน�า้ฝนอยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2547 และปี 2555 และมีปริมาณค่อนข้างต�า่อีกในปี 2557 และปี 2558 โดยใน

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมกัน เพื่อช่วยกันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและติดตามสถานการณ์ 

ภัยแล้งและตรวจสอบปริมาณน�า้ที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง





พัฒนาการและการเจริญเติบโตของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น” 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�าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ บจ. โกลว์ ซึ่งส่งผลให้ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 

และ บจ. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บริษัท

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

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

หลักของบริษัทเหล่านี้คือพัฒนาและด�าเนินการในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

และในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

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

ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

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

ห้วยเหาะ (หรือ “ไฟฟ้า ห้วยเหาะ”) จากเอ็นจี โดยห้วยเหาะไทย เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25 ดังนั้นจึงส่งผล

ให้บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจุบัน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า ก�าลัง

การผลิต 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 ใน ไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ใน

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

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

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

ได้โอนกิจการมาไว้กับ โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�า้เย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (“SEIP”) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

เดือนกุมภาพันธ์ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เดือนเมษายน 2539 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (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”) 

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

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เอสพีพี 3 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
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เดือนพฤษภาคม 2542 บจ. โกลว์ เข้าซ้ือหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 49 ใน บจ. โกลว์ ไอพพี ีจาก บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 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 เอน็จ ีเข้าถอืหุน้ร้อยละ 62 ของบรษิทัโดยรบัซือ้หุน้ทัง้หมดจากไซท์ แปซฟิิค โฮลดิง้ จ�ากดั (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 จาก เอ็นจี 

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. โกลว์ เข้าถอืหุน้ใน ห้วยเหาะไทย ร้อยละ 49 และ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 51 จากบรษิทัย่อยของ เอน็จ ีเอส. เอ.

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

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณชย์

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

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

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เอ็นจี ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล  

(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 33 

เดือนกันยายน 2554  โรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลิง ขนาด 382 เมกะวตัต์เทียบเทา่ (หรอื “โกลว์ 

พลังงาน ระยะที่ 5”) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2554 บริษทัได้เริม่ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ ขนาด 1.55 เมกะวตัต์ในนคิมอุตสาหกรรมเอเชยี 

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
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เดือนพฤศจิกายน 2554 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาร่วมพฒันาโครงการกบั บจ. โกลเบลิ กรนี เอน็เนอจ ีส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม  

ในจังหวัดนครราชสีมา

เดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชัน่แนล พาวเวอร์ ได้เปล่ียนชือ่ 

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 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต์ เริ่ม 

ด�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 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 ขนาด 19 เมกะวตัต์เครือ่งยนต์ก๊าซ (ส่วนขยายของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3)  

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2559 ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (Chonburi Clean Energy หรือ “CCE”) ได้รับการคัดเลือกจากการยื่นข้อเสนอโครงการ 

โรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม ก�าลงัการผลติ (gross capacity) 8.6 เมกะวตัต์ โดย CCE เป็นบรษิทัร่วมทนุ ระหว่าง 

โกลว์ ไอพีพี 3, WHA Energy และ SuEz (South East Asia) โดยมีการถือหุ้นเท่ากันทั้งสามรายที่ 33%

เดือนตุลาคม 2559 บริษัท โกลว์ จ�ากัด ได้ก่อตั้งบริษัทบริษัทย่อย เอ็นจี เมียนมาร์ ในประเทศพม่า 

ประวัติความเป็นมา

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

เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ

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

พลังความร้อนร่วมและไอน�้า (หรือ “Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (หรือ “SPP”) ภายใต้

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ 

“กฟผ.”) รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และน�้าเย็นให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด (หรือ “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใกล้เคียง (รวมเรียกว่า “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) และ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ: (1) เอ็นจี ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม จีดีเอฟ สุเอซ ได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน โดยผ่านบริษัทย่อยคือ บจ. เอ็นจี โฮลดิ้ง (เดิมชื่อ บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี  

 (ประเทศไทย)), ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 48.14 และ เอ็นจี โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี. วี. (เดิมชื่อ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล  

 โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี. วี.), ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.96

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�า้ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหลัก

เอ็นจี ถือหุ้นร้อยละ 69.11 ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน 

เอ็นจีได้พัฒนาธุรกิจตามหลักการที่อยู่บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อตอบรับกับความท้าทายครั้งใหญ่ของ 

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า (Low-Carbon Economy) ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงพลังงานยั่งยืน 

การปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความมั่นคงในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุ

สมผล กลุ่มเอ็นจีมุ่งเน้นการให้บริการกับตลาดทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ เมือง และลูกค้าบุคคล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

สูง โดยเอ็นจีมีความเชี่ยวชาญหลักใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ด้านก๊าซธรรมชาติ

เหลว และด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เอ็นจีมีพนักงาน 154,950 คนทั่วโลก เอ็นจีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสและบรัสเซลส์ (ENGI) และ

หุ้นของ เอ็นจียังถูกรวมอยู่ในการค�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)

บรษิทัถอืเป็นธรุกิจหลกัทีส่�าคญัต่อ เอ็นจ ีส�าหรับการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา

โกลว์ เอสพีพี 2

เอน็จ ีเมยีนมาร์

โกลว์ เอสพีพี 3

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่โกลว์ เหมราช วินด์ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โกลว์ ไอพพี ี3เก็คโค่-วัน

โกลว์ เอสพพี ี11

 100%

 95% 49% 55%

 25%

 100%

 100% 100% 100%

 100% 65%

 100%  100%  100%

 33.33%

 100%

 30.89%  69.11%

เอ็นจี (1)ผู้ถือหุ้นรายย่อย

โกลว์ พลังงาน

โกลว์ โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง

อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โกลว์ ไอพีพีโกลว์ เอสพีพี 1

 100%

ห้วยเหาะไทยไฟฟ้า ห้วยเหาะ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด 

แห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ธรุกจิหลักของกลุ่ม

บริษัทคือการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และ

น�า้เย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 6 แห่ง 

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 1,206 ตันต่อชั่วโมง  

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�า้เย็น 3,400 ตันความเย็น

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 85.1 ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2559 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดยม ี

รายได้คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2559 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและด�าเนิน

การในฐานการผลิตหลักจ�านวน 8 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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�า้ (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลัง

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

• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 พลังความร้อนร่วมและไอน�า้ 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�า้ 190 ตันต่อชั่วโมง และน�า้เพื่อการ

อุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 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

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

ความเย็น และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12) มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 

ตันความเย็น
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- 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 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 53,092 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 8,953 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 110,076 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าสะอาด (Clarified Water)  

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้

รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 ผลต่าง

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ  14,364.1  27.1  20,768.1  31.8  (6,404.0)  (30.8)

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

จ�าหน่ายให้ กฟผ.  15,125.7  28.5  17,451.5  26.7  (2,325.7)  (13.3)

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  15,031.8  28.3  16,827.6  25.7  (1,795.8)  (10.7)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  665.4  1.3  793.5  1.2  (128.1)  (16.1)

(บจ. โกลว์ ไอพีพี) 

รวม  45,187.0  85.1  55,840.7  85.4  (10,653.7)  (19.1)

ไอน�า้  6,951.1 13.1  7,921.1  12.1  (969.9)  (12.2)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  429.1 0.8  463.1  0.7  (34.0)  (7.3)

รวม  52,567.2 99.0  64,224.9  98.2  (11,657.7)  (18.2)

รายได้อื่นๆ  524.9 1.0  1,144.4  1.8  (619.5)  (54.1)

รวมรายได้  53,092.1 100.0  65,369.3  100.0  (12,277.2)  (18.8)
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
บรษิทัมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุง่เน้นความเป็นเลศิในการด�าเนนิงานและขยายธรุกจิโดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ พื้น

ฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร 

บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกันเพื่อก�าหนดล�าดับความส�าคัญในแนวทางและแผนการด�าเนิน

งานที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือเสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความมั่นคง

ในระบบการผลิต รวมทั้งลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตราก�าไร รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาและงบ

ประมาณก�าหนด จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและขั้นตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บริษัทได้มุ่งเน้น

และจะให้ความสนใจอย่างต่อเนือ่งในเร่ืองการเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้านพลงังานทดแทน ด้วยความสนบัสนนุจากเอน็จ ีบรษิทัวางแผนในการพฒันา

ทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

1.	กลยุทธ์เชิงพาณิชย์

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

เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง และ (ง) ด�ารงและเพิ่มพูนองค์ความรู้และความสัมพันธ์อันดีกับทุกๆ ฝ่ายใน

ประเทศ

1.1 การขยายธุรกิจหลัก

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มก�าลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรมที่ 

เพ่ิมขึน้ พร้อมทัง้ด�าเนนิกลยทุธ์ให้บรษิทัอยูใ่นฐานะทีส่ามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิม่เตมิได้ในอนาคตในประเทศไทยและประเทศเพือ่น

บ้าน บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 

และเวียดนาม รวมถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นในการรกัษาและยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานในปัจจบุนั เพือ่ให้บรกิารทีม่คีวามมัน่คงและคุณภาพ

สูง แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของ

รัฐและเอกชนภายในประเทศ (รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลและควบคุมนโยบาย) อย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าการด�าเนินการท้ังหมดนี้จะเอื้อ

หนุนให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการแข่งขันประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ 

1.2 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก

ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมคือองค์ประกอบหลักของธุรกิจของบริษัท ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ทีม่ัน่คงมเีสถยีรภาพ เพือ่หลกีเลีย่งต้นทนุในการเริม่เดนิเครือ่ง

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

ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ ความ

ม่ันคงทางพลงังานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบรษิทัท�าให้โรงงานเกอืบทกุแห่งในเขตประกอบการดังกล่าวเป็นลกูค้าของบรษิทัเช่นกนั 

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึงความ

ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อสร้าง

ความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงความมั่นคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การรับ

เรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากบรษิทัเชือ่มัน่ว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จรงิจะสามารถเพิม่ระดับความพอใจของลกูค้าได้ และยงั

เป็นหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่ 
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1.3 การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลงิเป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และบรษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเชือ้เพลิง 

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ่านหนิ) การจดัหาเชือ้เพลงิในปริมาณเพยีงพอต่อความต้องการมคีวามส�าคญัต่อลกัษณะธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยงัต้อง

รักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้บริษัทได้ทุ่มเทการบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหิน เพื่อลดภาระต้นทุนถ่านหินและ

ค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และ

เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งจากราคาถ่านหินนัน้ ในปี 2559 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากภาวะผันผวน

ของราคาสินค้า (Hedging Agreement) กับผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหิน สถาบันการเงิน และ Hedge Providers อื่นๆ ส�าหรับถ่านหินบางส่วนที่จะ

จัดส่งในปี 2560 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ภาย

ใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ทั้งในรูปแบบสัญญา SPP และ IPP) กับ กฟผ. นั้น บริษัทมีสัญญาซื้อขายถ่านหินซึ่งมีดัชนีราคาสอดคล้องกับสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Natural Hedge) 

1.4 การด�ารงและเสริมสร้างแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดี

ธรุกจิหลกัของบริษทัคอืการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้แก่ลกูค้าในประเทศไทย และบรษิทัมปีณธิานทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีม่ัน่คง

และยาวนานในประเทศ บรษิทัมุง่ทีจ่ะแสวงหาบคุลากรหลกัทีม่ศีกัยภาพเพือ่ฝึกฝนให้ขึน้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในอนาคต รวมทัง้การด�าเนนิการ

รักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 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 ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไรของ

บริษัท บริษัทด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดส่ง ตรวจสอบติดตาม

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

ไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน 

2.3 การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

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

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้การ

ใช้จ่ายแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือความเชื่อ

มั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนควบคุมอย่างรัดกุมที่สุด 

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 ในการจัดหาชิ้นส่วนกังหันก๊าซและบริการตรวจสอบส�าหรับอีก 9 ปีข้างหน้าด้วย ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายสนับสนุนด้าน

เทคนิคจาก เอ็นจี และการที่มีจ�านวนกังหันก๊าซเพิ่มมากขึ้นท�าให้บริษัทสามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์

และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้
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ในปี 2555 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ ไอ เอช ไอ คอปอร์เรชั่น ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วนและ 

บริการตรวจซ่อมบ�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�าเนนิงานของบรษิทัยงัรวมถงึความเป็นเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ บรษัิทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุง่เน้นการลดความเสีย่งทางการเงนิอย่างสม�า่เสมอ บริษทัมุง่ทีจ่ะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจดัการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระหน้ี

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

บรษิทับรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อย่างระมดัระวงัแต่มคีวามยดืหยุน่ในระดบัหนึง่ โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากทมีผูช้�านาญด้านการเงนิ

ของเอน็จ ีซึง่ช่วยบรษิทัในการพจิารณาช่วงเวลาและปรมิาณท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย รวมไปถงึ บรษิทัมุง่ทีจ่ะเพิม่

มลูค่าของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวให้มีมูลค่ามากทีส่ดุ โดยควบคมุการใช้กระแสเงนิสดอย่างระมดัระวงัเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการลงทนุของบรษิทั

บรษิทัด�าเนนิการปรบัปรงุระบบขัน้ตอนการบรหิารและกระบวนการ โดยปรบัปรงุความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบันทึก

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�าโปรแกรมการควบคุมภายใน ที่มีชื่อว่าโปรแกรม Internal Control Management 

and Efficiency (INCOME) ของเอ็นจี มาใช้ 

การใช้ระเบยีบแบบแผนทีเ่หมาะสมทีพ่ฒันาภายใต้โปรแกรม INCOME ส�าหรบักลุม่บรษิทัโกลว์ ยงัคงส่งผลให้ให้เอน็จ ีสามารถปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัทีเ่อน็จดี�าเนนิการ (เช่น กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายในต่างๆ ตามกฎหมาย

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

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าตดิตามความมปีระสทิธภิาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบรษิทัได้อย่างชดัแจ้งมากขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

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

1. การทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และความมัน่คงในการให้บรกิาร	(Critical	Scale	and	Reliability	of	Operations)

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

ผลิตไฟฟ้า 2 หน่วย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบ Super Critical 1 หน่วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วย และเครื่องผลิตไอน�า้ 19 

หน่วย และในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้าของบรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรยีลพาร์ค  

มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 12 หน่วย ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความ

สามารถในการแข่งขันของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ท�าการเชื่อมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าทั้งหมดในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุเข้าด้วยกนั เพือ่ให้การผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมัน่คง บรษัิทยงั

ได้ก่อสร้างระบบเครือข่ายท่อส่งไอน�้าซึ่งช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง 

การเชือ่มโยงหน่วยผลติเข้าด้วยกนัมข้ีอดหีลายประการ กล่าวคือ สามารถเลอืกเดินเครือ่งท่ีมีต้นทุนต�า่ได้ สามารถปรบัปรงุการผลติและ

จดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดินเครือ่งเพือ่การบ�ารงุรกัษาให้สอดคล้องกนั 

และส่งผลให้ลกูค้าสามารถก�าหนดการหยดุซ่อมบ�ารงุและจดัส่งก�าลงัไฟฟ้าในช่วงความต้องการสงูสดุได้โดยสะดวก โดยสรปุแล้ว ลกัษณะการ

ด�าเนนิงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบรษิทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมัน่คงด้วยต้นทนุทีต่�า่

บริษัทเชื่อว่า (ในมุมมองของบริษัท) คงไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอ

น�า้ให้ทัดเทียมกับบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ขนาดก�าลังการ

ผลิตของบริษัทยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น (ก) การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบ (ข) การเพิ่มความสามารถ

ในการท�าก�าไรจากการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) (ค) การบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ง) สร้างเสริม

ความช�านาญของผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึง (จ) เพิ่มอ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า 

ด้วยขนาดและประวัติของการประกอบธุรกิจของบริษัท ท�าให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพต้องการที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และท�าให้ 

บริษัทได้รับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัท 

ด�าเนนิการทัง้ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผูผ้ลติไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการ 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ 

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนุบสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัทยัง

เป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าวจะ

เสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น 

2.	การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน

2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากจุดเด่นของการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นหลักอีกประการคือที่ตั้งของบริษัทและการที่โรงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง

เป็นนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ดุและส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศ บรษิทัยงัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสาธารณปูโภคทาง

อุตสาหกรรม (Industrial utilities Suppliers) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

โรงงานผลติของบรษิทัตัง้อยูใ่จกลางนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในบรเิวณเดียวกนักบัโรงงานผูป้ระกอบหลกัด้านปิโตรเคม ีนอกจาก

นี ้บรษิทัยังได้ลงทนุก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ ประกอบด้วยเครอืข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบท่อส่งไอน�า้

เหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจากก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหิน มีลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าในปริมาณสูง และประกอบกิจการ

โรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�า้ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความ

หลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายพลังงานของ

ประเทศมาเป็นเวลานาน

2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดัสเตรยีลพาร์คถอืเป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องอตุสาหกรรมผูผ้ลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษัทอีกประการหนึ่งคือบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

สาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และ

ระบบท่อส่งน�้าเย็น ดังนั้นหากมีลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมขยายโรงงานหรือกรณีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัทก็เป็นตัวเลือกแรกของความ

มั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค

3.	ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บรษัิทได้เริม่ด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเชือ่ว่าบรษิทัได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บรกิารอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จากบริษัทมีโรงงานผลิตและสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงการท�างานเข้าด้วยกันพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า

ท่ีพร้อมสมบูรณ์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า

ใต้ดินและระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท

มีความมั่นคงไว้วางใจได้ 

นอกจากนี ้บริษทัยงัเน้นสร้างความพอใจแก่ลกูค้าท�าให้บรษิทัรกัษาและขยายฐานลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัเชือ่ว่าประวตักิารด�าเนิน

งานที่ดีของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหนึ่งซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าและสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนบัสนนุของเอน็จซีึง่ประกอบธรุกจิหลกัในกจิการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บรกิารสาธารณปูโภคแก่ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดยีวกนั

ได้อย่างเต็มที่ 
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4.	ความสัมพันธ์กับเอ็นจี

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ ทั่วโลก 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจใน

ลักษณะกลุ่มบริษัท 

ทัง้นี ้ได้มข้ีอตกลงความร่วมมอือย่างเป็นทางการภายใต้สญัญา Support Service Agreement กบักลุม่บรษิทัซึง่เอน็จถีอืหุ้นอยูท่ัง้หมด 

ช่วยให้บรษิทัได้รบัความสนบัสนนุทางเทคนคิด้านปฏิบตักิาร และการให้ค�าปรกึษาด้านโครงการจากเอน็จ ีและบรษิทัได้ท�าการลงนามในสญัญา

อกีสญัญาหนึง่ระหว่างบริษทักบัเอน็จ ีซ่ึงเอน็จ ีตกลงทีจ่ะไม่แข่งขนัโดยทางตรงกบับรษิทัในธรุกจิการผลติไฟฟ้าในประเทศเป็นระยะเวลา 15 ปี 

จากวันที่ลงในสัญญา (ซึ่งคือวันที่ 3 มีนาคม 2548)

ในฐานะที่บริษัทเป็นกิจการเดียวที่เอ็นจี ใช้ในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ

บริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

5.	ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการท�า

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

ส่วนทีบ่รษิทัได้ท�ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมได้สิน้สดุลงและจะสิน้สดุลงในระยะเวลาอนัใกล้ แต่บรษิทักส็ามารถต่ออายสุญัญาทีจ่ะหมดอายสุ่วนใหญ่

ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 10 - 15 ปี ดงันัน้จงึมเีพยีงร้อยละ 5.0 ของก�าลงัการผลติเทยีบเท่าปัจจบุนัทีข่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุเท่านัน้ ทีส่ญัญาซ้ือขายจะสิน้สดุลงในปี 2560 และปี 2561 ส�าหรบัลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ิน 

อินดัสเตรียลพาร์คนั้น บริษัทได้ประสบความส�าเร็จในการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ส�าหรับสัญญาที่มีการสิ้นสุดในช่วงปี 2556 ถึง 2559) ออก

ไปอีก 2 - 10 ปี และบริษัทก�าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายหนึ่งส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้าเย็น ส�าหรับการต่ออายุสัญญาช่วงปี 2560 ออกไป

ในขณะท่ีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทจะทยอยสิ้นสุดลงจนถึงปี 2580 

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

มั่นคงด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจจากการแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัท

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (load factor) สูงและมีระดับความต้องการพลังงานที่สม�่าเสมอ
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ พร้อมทั้งผลิตและ

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

อุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

(ก)	ไฟฟ้า

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

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

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

บริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนินการโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเชื่อมโยงหน่วยผลิตและเครือข่ายการจัดส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่ง

ภายใต้กลุม่บรษัิทเข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยาม

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

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็นหลกั และจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรมข้างเคยีงด้วย 

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

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดัสเตรยีลพาร์คท้ังนี ้ไฟฟ้าท่ีจ�าหน่ายในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจะจดั

ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

(ข)	ไอน�า้

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

เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นหลัก ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 

จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ไอน�า้ท่ีจ�าหน่ายท่ีจดัส่งในระดับความดันต่างๆ กนั จะถกูน�าไปใช้ใน

กิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะทางการจัดส่ง ดังนั้น โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับซื้อไอน�้า

จะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�า้ของบริษัท

(ค)	น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าของ 

บริษัทเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ 

(ง)	 น�า้เย็น	(Chilled	water)

บรษิทัจ�าหน่ายน�า้เยน็ (Chilled water) ให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดัสเตรยีลพาร์ค เพือ่ใช้ส�าหรบั

ท�าความเย็นส�าหรบักระบวนการผลติซึง่แตกต่างจากลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุโดยท่ีอตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
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โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตนัความเยน็)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า
น�้าสะอาด น�า้ปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า	/	ไอน�้า	และ

น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ชลบุรี 713 - - - - มกราคม 2546

เก็คโค่-วัน มาบตาพุด 660 - - - - สิงหาคม 2555

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว 152 - - - - กันยายน 2542

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

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

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

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

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

โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ นคิมอตุสาหกรรม 1.55 - - - - สิงหาคม 2555

เอเชีย

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

เหมราชตะวันออก

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

โกลว์ เอสพพี ี3 (ระยะที ่3)

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

โครงการ 1 อนิดสัเตรยีลพาร์ค

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

โครงการ 2 อนิดสัเตรยีลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 23 - - - - ตุลาคม 2549

โครงการ 3 อนิดสัเตรยีลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 19 - - - - เมษายน 2558

โครงการ 3 (ส่วนขยาย) อนิดสัเตรยีลพาร์ค

รวม 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)	โรงไฟฟ้าโกลว	์ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Plant) ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า

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

(ข)	โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการ

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

(ค)	โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ ทางตอนใต้

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์และรัฐวิสาหกิจ

ไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

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

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

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

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

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

ประสทิธภิาพด้อยกว่าโรงผลติอืน่ๆ ของบรษิทั บรษิทัจงึไม่ได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไอน�า้ระยะยาวส�าหรบัไอน�า้ซึง่ผลติได้จากโรงผลติดังกล่าว แต่

จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้น ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและในช่วงที่มีความต้องการส่วนเกินและจะน�าไปใช้

เสริมระบบการผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตได้จากโรงผลิตนี้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

(จ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ระยะที่	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined Cycle Natural 

Gas-Fired Cogeneration Plant) ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2539 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์และก�าลังการ

ผลติไอน�า้ 300 ตนัต่อช่ัวโมง ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงาน

บ�าบัดน�้าเสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�า้ปราศแร่ธาตุจ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

เพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

(ฉ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ระยะที่	4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 4 เป็นโรงไฟฟ้าแบบใช้พลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Gas-Fired Cogeneration 

Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 ได้เพิ่ม

ก�าลังการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุเมื่อปี 2553 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มี

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 137 ตันต่อชั่วโมง น�า้สะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�้า น�้าสะอาด และน�า้ปราศจากแร่ธาตุให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
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(ช)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ระยะที่	5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้า

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

Turbine) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 382 เมกะวัตต์ ซึ่งออกแบบให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้าได้สูงสุด 

160 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�า้ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับว่าเป็นโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ทีม่ขีนาดใหญ่เมือ่เทยีบกบัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้อืน่ๆ ท่ีบรษิทัมอียูใ่นปัจจบัุน เนือ่งจากขนาดและ

ประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ

ไอน�้าที่มีขนาดเล็กอื่นๆ จะเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดที่จ�าหน่ายให้บรรดาลูกค้าอุตสาหกรรมมีความสมดุล 

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

(ซ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	พลังงาน	ซีเอฟบี	3

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

Boiler) และเครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับโกลว์  

เอสพพี ี3 ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ โดยโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้ถกูออกแบบมาให้มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 85 เมกะวตัต์ และก�าลงัการผลิตไอน�า้ 

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

อุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(ฌ)	โรงไฟฟ้าโกลว	์พลังงาน	โซล่าร์

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

(ญ)	โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Cogeneration Plant) โดยเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีก�าลังผลิต

ไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน�้า 90 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ�าหน่าย

ให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ส่วนไอน�้าที่ผลิตได้จะจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก โรงงานผลติน�า้ปราศจากแร่ธาต ุโกลว์ เดมนิ วอเตอร์ (Deminieralized Water plant) ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก ได้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้กับ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน

เดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ สามารถผลิตน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ได้ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชั่วโมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1

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

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (Hybrid 

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

พาณชิย์ในเดอืนมนีาคม 2542 โดยทางเทคนคิแล้ว ถงึแม้ว่าบรษิทัจะถอืว่าโรงไฟฟ้านีเ้ป็นโรงผลติเพยีงแห่งเดียวกนั แต่โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซเป็น

ของ 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�าลังผลิตไฟฟ้า 513 เมกะวัตต์ ไอน�า้  

190 ตนัต่อช่ัวโมง และน�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized Water) 150 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/  

โกลว์ เอสพพี ี3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ส่วนไอน�า้และน�า้เพือ่การอุตสาหกรรม

ที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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(ฏ)	โรงไฟฟ้า	โกลว์	เอสพีพ	ี11	โครงการ	1

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

Cogeneration Plant) ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค โดยเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดือนตลุาคม 

2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�้าเย็น 

(Absorption Chiller) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�้าเย็นส�ารอง (Electric Chiller) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์และ

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�า้เย็นของบริษัทตามล�าดับ

(ฐ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย กังหันก๊าซธรรมชาติ 2 เครื่อง 

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

ก�าลังการผลิตขนาด 110 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ

ขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล

พาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และท่อน�้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 มีก�าลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่อง ได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

(ฒ)	 โรงไฟฟ้าโกลว์	เอสพีพี	11	โครงการ	3	(ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ

เพลิงจ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิต 19 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด(1) 704,259,773 48.142

2. ENGIE Global Developements B.V.(2) 306,716,260 20.967

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 65,702,199 4.491

4. Littledown Nominees Limited 57,648,000 3.941

5. ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 43,899,300 3.001

6. Chase Nominees Limited 32,895,839 2.249

7. State Street Bank Europe Limited 18,902,124 1.292

8. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 15,554,000 1.063

9. BNY Mellon Nominees Limited 11,866,110 0.811

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 11,634,700 0.795

11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 10,257,600 0.701

12. GIC Private Limited 9,398,482 0.642

13. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 8,000,000 0.547

14. อื่นๆ 166,130,648 11.358

1,462,865,035 100.00

หมายเหต:ุ (1) บรษิทั เอ็นจ ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั และ 

 (2) ENGIE Global Developments B.V. เป็นบรษิทัย่อยที ่เอน็จ ีเอส.เอ. (ก่อนหน้านีเ้ป็นท่ีรูจ้กัในนาม จดีเีอฟ สเุอซ เอส.เอ.) เป็นเจ้าของ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบรษิทัอาจจะประกาศการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี เม่ือได้รบัการอนมัุตจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้

สามัญประจ�าปี แต่การประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไม่จ�าเป็นต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลปัจจบุนัของคณะกรรมการบรษิทัคือเสนอต่อผูถ้อืหุ้นในการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี โดยไม่รวมถงึผลก�าไร/ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ รายได้หรอืค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี และหลงัหกัเงนิส�ารองต่างๆ  

ท่ีบรษิทัฯ ก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัเหน็ว่าสมควร 

ภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก�าไรมไิด้ และหากบรษิทัยงัมยีอดขาดทนุ

สะสมอยู ่ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลมไิด้ ถงึแม้ว่าบรษิทัจะลงบญัชกี�าไรสทุธใินปีปัจจบุนัแล้ว ภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั บรษัิทจะ

ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี จนกว่าทนุส�ารองน้ีจะ

มจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่อาจมผีลท�าให้ก�าไรสทุธส่ิวนส�าหรบัจ่ายเงนิปันผลน้อยลง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 14,828.7 ล้านบาท มทีนุทีอ่อกและช�าระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มเีงนิส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน 1,598.3 ล้านบาท และมีก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรทัง้หมด (เฉพาะบรษิทัฯ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ�านวน 12,143.5 ล้านบาท 

คณะกรรมการของบรษิทัย่อยอืน่ๆ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัใินการจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี
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โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ผู้บริหารตามนิยามที่ก�าหนดโดย กลต.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
ลูกค้าอุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้า
อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการ
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ความมั่นคงระบบ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและ

พัฒนาด้านเทคนิค

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
ทรัพยากรบุคคลและ
การบริหารส�านักงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
งบดุลและการบัญชี 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
สายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ประกันภัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาสัมพันธ์
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ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี 
และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

ประธาน

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
และพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและ
บริหารสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - เก็คโค่ - วัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานจัดซื้อ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1/ 
โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน 
(โครงการระยะที่ 1 & 2)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ

ตั้งแต่
ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) 24 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายเบรนดอน วอเทอร์ส 14 สิงหาคม 2557 กรรมการ รองประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์(2) 12 พฤศจิกายน 2544 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิทยา เวชชาชีวะ(3) 8 สิงหาคม 2538 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(4) 26 เมษายน 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 กรรมการอิสระ

8. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 กรรมการ

9. นายกี ริชเชล(5) 28 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

10. นายเอซ่า เฮสคาเน่น 29 ตุลาคม 2551 กรรมการ

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

12. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(6) 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

13. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

14. นายสเวน เดอ ชเมท(7) 26 เมษายน 2559 กรรมการ

15. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(8) 26 เมษายน 2559 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (3) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

 (4) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 

 (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (7) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

 (8) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกี ริชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

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

หรือ นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ หรือ นายสเวน เดอ ชเมท หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตร์เตอ หรือ นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี 

1) ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น 

หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้
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• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจในการประกาศเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นครัง้คราวหากเห็นว่าบรษิทัมกี�าไรและเงนิสดเพยีงพอที่

จะท�าเช่นนั้นได้

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมีก�าหนดการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพือ่พจิารณารบัรองงบการเงนิรายไตรมาส ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 

พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิหากมคีวามจ�าเป็น ในการประชมุแต่ละครัง้ มกีารก�าหนดวาระการ

ประชมุทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชมุทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่าง

น้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความ

เห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม 

เลขานกุารบริษทัเป็นผูจ้ดัเตรียมการประชมุคณะกรรมการบรษิทั บนัทกึการประชมุและจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ด�าเนนิ

การอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน สี่ (4) ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดยการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การเข้า

ร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2559

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 ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) 24 กุมภาพันธ์ 2557 4 - 1 - 5/5

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

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

4. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 3 - 1 - 4/5

5. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ 11 พฤศจิกายน 2556 2 - 1 - 3/5

6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์(2) 12 พฤศจิกายน 2544 - - - - 0/2

7. นายวิทยา เวชชาชีวะ(3) 8 สิงหาคม 2538 4 - 1 - 5/5

8. ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสภุาพรรณ รตันาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 4 - 1 - 5/5



84

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2559

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุม
วาระพิเศษ

(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์(1) กรรมการอิสระ 12 พฤศจิกายน 2544 - - 0/2

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

 3. ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระ 28 ตุลาคม 2542 4 1 5/5

 4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2559 3 1 4/4

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การเข้า

ร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2559

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

9. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(4) 26 เมษายน 2559 3 - - - 3/3

10. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 4 - - - 4/5

11. นายกี ริชเชล(5) 28 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 - - 1/2

12. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 2 - - 1 2/5

13. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(6) 9 พฤษภาคม 2557 - - - - 0/2

14. นายสเวน เดอ ชเมท(7) 26 เมษายน 2559 - 2 - - 2/3

15. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(8) 26 เมษายน 2559 - - - 1 1/3

หมายเหตุ: (1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (3) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

 (4) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 

 (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (7) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

 (8) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกี ริชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (2) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2559

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 3 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน 

วีดิโอ/โทรศัพท์

 1. นายญาณ ฟรานซิสคสุ มาเรยี ฟลาเช่(1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 กมุภาพนัธ์ 2557 2 - 2/2

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

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

 4. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(3) - 26 เมษายน 2559 - 1 1/3

หมายเหตุ: (1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (3) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกี ริชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2559

กรรมการ หลักสูตรการฝึกอบรม

 1. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016 และ

Director Certification Program (DCP) รุ่น 222/2016
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่

อายุ 60 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 และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 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

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

• คณะกรรมการ

ENGIE Services Singapore Pte Ltd. 

• คณะกรรมการ

ENGIE Services Australia & New Zealand Holdings Pty.

• คณะกรรมการ

DSEA Australia Pty Limited

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2. นายเบรนดอน วอเทอร์ส

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Degree in Business Administration,  

University of Brussels

• Commercial Engineering Degree 

University of Brussels (VUB)

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• กรรมการและรองประธานกรรมการ

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

• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด, บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน 

เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด, บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และ 

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

พฤศจิกายน 2552 - ตุลาคม 2557

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy (Singapore)
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2547 - พฤศจิกายน 2554

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, บริษัท  

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น

อายุ 50 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

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 81 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ปริญญาโทและปริญญาเอก

Cornell University

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

Cambridge University

• Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

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, 

บรษิทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากดั และบรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ประธานกรรมการ

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 15/2002

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

อายุ 61 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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการและกรรมการ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ

อายุ 80 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

• ประธาน

บริษัท Kawasaki-Dowa จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

ในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บางกอกกลาส จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด,

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

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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

อดีต

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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8. นายกี ริชเชล

อายุ 61 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

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, 

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 - กรกฎาคม 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

• กรรมการ

สถาบันพระปกเกล้า

• สมาชิก

ราชบัณฑิตยสถาน

• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่ 13

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการ

ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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10. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เตอ

อายุ 47 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 และบริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• กรรมการ

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.

• กรรมการ

บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการและ CFO

บริษัท เอ็นจี เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

11. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Sciences Po Paris (Public Service Section)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• กรรมการ

บริษัท เอ็นจี เซอวิส เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

• กรรมการ

ELYO PTE. LTD.

• กรรมการ

ENGIE ITS PTE LTD 

• กรรมการ

ENGIE SERVICES MALAYSIA SDN BHD 

• กรรมการ

ENGIE SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE SERVICES AUSTRALIA & NEW ZEALAND PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE MECHANICAL SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE FIRE SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE SERVICE NEW ZEALAND PTY LIMITED

• กรรมการ

DSEA AUSTRALIA PTY LIMITED

• Alternate Director

Senoko Power Limited

• Alternate Director

Senoko Service Pte. Ltd.

• Alternate Director

Senoko Gas Supply Pte. Ltd.

• Alternate Director

Senoko Energy Supply Pte. Ltd.

• Alternate Director

Senoko Energy Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

9. นายอนุตร จาติกวณิช

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Lehigh University 

เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับผู้บริหาร นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (ผู้บริหารบริษัท)
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12. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ

อายุ 49 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

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• Head of Strategy, New Business & Communication

GDF SUEZ Energy Asia Pacific

2554 - มิถุนายน 2557

• Strategic Projects Director

GDF SUEZ Energy (Budaors, Hungary)

2553 - 2554

• Director of Business Development

E-STAR Alternative Plc (Budapest, Hungary)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

พฤษภาคม 2556

• Chief Financial Officer

GDF SUEZ Energy International

กันยายน 2549 - เมษายน 2556

• VP-Group Accounting & Consolidation

GDF SUEZ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รัฐศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันรัชต์ภาคย์

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME Bank)

• ที่ปรีกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรฐกิจ การเงิน และการคลัง

The Committee of the National Legislative Assembly

สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

FN Factory Outlet Public Co., Ltd.

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที. เค. เอส เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2556

• ประธานกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด

ธันวาคม 2552 - พฤษภาคม 2556

• ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ตุลาคม 2555

• รองปลัดกระทรวง

กระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ: ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารนี้ 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 เอสพีพี 11 จ�ากัด (6) บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด (7) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด ไม่รวม (1) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด (2) บริษัท โกลว์ เหมราช 

วินด์ จ�ากัด (3) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (4) บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (5) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

14. นายสเวน เดอ ชเมท

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• General Management Program,  

CEDEP/INSEAD, Fontainebleau

• Degree in Financial Analysis (ABAF/BVFA), ICHEC, Brussels

• Master in Financial Management, VLEKHO, Brussels 

• Postgraduate degree in Management, 

University of Leuven (Campus Kortrijk)

• Engineering degree in electronics, University of Ghent
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

เมษายน - ธันวาคม 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน, กฎหมาย,  

เทคโนโลยีสารสนเทศ, การด�าเนินการ, จัดซื้อ และประกัน 

สาขาบริการด้านพลังงาน

GDF SUEZ (Paris, France)

มกราคม - มีนาคม 2558

• Charge’ de mission aupre ่s d’Isabelle Kocher

GDF SUEZ (Paris, France)

กุมภาพันธ์ 2555 - ธันวาคม 2557

• Group Director Acquisitions, Investments and Financial 

Advisory

GDF SUEZ (Paris, France)

มิถุนายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2555

• Deputy Director Acquisitions, Investments and Financial 

Advisory

GDF SUEZ (Brussels, Belgium)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

15. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Science (Electrical Engineering), 

University of Delhi
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• รองประธานกรรมการบริหาร

ENGIE, in charge of the Gas Chain, Centralized Production 

of Electricity, Decentralized Solutions for Cities and Territories, 

Solutions for Businesses, Solutions for Residential and  

Professional Customers Métiers, Strategy, Business Development 

Oversight, and in charge of supervision of Tractebel and 

ENGIE Solar.

2559

• กรรมการผู้จัดการ - Centralised Generation Métier and  

Chairman of Solairedirect

ENGIE SA, London

2557 - 2558

• รองประธานกรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจ

ENGIE (London, United Kingdom) 

2552 - 2556

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CEO & President META/SAMEA

GDF SUEZ Energy International, Dubai

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2552 - กันยายน 2556

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 38 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

2. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล(1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล

และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

3. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

4. นายอาเรียน แวน เดน บรูค(3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย(4) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายรฐัสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์และสมาชกิคณะกรรมการบรหิาร

6. นายแกรท แมร์สมัน(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

7. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - เก็คโค่ - วัน

9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

10. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

11. นางมัณทนา คุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

12. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ควบคุมการก่อสร้างและพัฒนาด้านเทคนิค

13. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า - โกลว์ ไอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

14. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

15. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

18. นายศักดา ลาชโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

19. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

20. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว ผู้จัดการโครงการ

21. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

22. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

23. นายอภิชาต แจ่มจันทร์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

24. นายเรอโนต พีเยิล ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

25. นายสีจัน ยาบันดิด ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

26. นายสุทธิ เชื้อสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

27. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

28. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

29. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

30. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

31. นายบรรทม กระสังข์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 / โกลว์ เดมิน วอเตอร์

32. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

33. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)

34. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ(7) ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

35. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

36. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

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

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

37. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

38. นายแมทธิว แอบลาร์ด(8) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Note: (1) ได้รบัการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการพาณชิย์และสายทรพัยากรบคุคล และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบรหิาร ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559
 (2) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
 (3) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

 (4) เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 (5) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 

 (6) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 (7) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 (8) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

2. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University มิชิแกน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบคุคล

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2544 - 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
30,000 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

3. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

อายุ 48 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

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2556 - 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด
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5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

4. นายอาเรียน แวน เดน บรูค

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• General Management Program Cycle 8, CEDEP

• Master of Science in Management General Management 

PDP2, University Nyenrode

• Bachelor of Electronics Engineering-Technical Computer 

Science, College Rijswijk
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

6. นายแกรท แมร์สมัน

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโททางกฎหมาย

King’s College London, University of London

• ปริญญาโททางกฎหมาย

Pantheon - Assas, Paris

• ปริญญาโททางกฎหมาย

KU Leuven, Belgium
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

เมษายน	2558	-	ธันวาคม	2558

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายการพฒันาธรุกจิระหว่างประเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

พฤษภาคม	2556	-	มีนาคม	2558

• ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคลาว

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2554	-	เมษายน	2556

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2552	-	2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

2550	-	2556

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
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8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• United States Navy Education Programs

City College of Chicago, Dundalk Community College

• American University (Tulane & Arizona State)

Degree Accreditation Pending

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

2550 - 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. นายไมเคิล ดับเบิลยู รีฟ

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและการบัญชี 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสตุทการ์ด ประเทศเยอรมัน 

(เทียบเท่าปริญญาโท)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นางมัณทนา คุณากร

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - วศิวกรรมและการจดัการบ�ารงุรกัษา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2557

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

7. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554 - 2559

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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12. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ควบคุมการก่อสร้างและ 

พัฒนาด้านเทคนิค

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2558

• ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

14. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร 

อายุ 43 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)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

15. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (บริหารธุรกิจ)

University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2558

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานุการบรษัิท

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและ

การบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550	-	มิถุนายน	2554

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

13. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บรษัิท โกลว์ ไอพพี ีจ�ากดั และโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ ปลวกแดง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
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19. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

18. นายศักดา ลาชโรจน์

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

20. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

Oklahoma City University

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง 

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2549 - 2553

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2557

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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22. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

24. นายเรอโนต พีเยิล

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) 

Grenoble Institute of Technology, ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23. นายอภิชาต แจ่มจันทร์

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

21. นายประทีป พุทธธรรมรักษา 

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทสาขารัฐประสาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. นายสีจัน ยาบันดิด

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน�้า 

Polytechnic Institute of Tashkent (USSR)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

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

26. นายสุทธิ เชื้อสุข

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทบริหาร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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27. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

28. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยครูจันทร์เกษม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2557

• ผู้อ�านวยการ - Strategic Initiatives

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

29. นายเอเรล์ป กุลเลป

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana, USA
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

30. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

31. นายบรรทม กระสังข์

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

• ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด/โกลว์ เดมิน วอเตอร์

2543 - 2558

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2546 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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32. 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

33. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อเิลก็ทรอนกิส์) สถาบนัราชภฎัฉะเชงิเทรา
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2551 - สิงหาคม 2558

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด / โกลว์ เดมิน วอเตอร์

2540 - 2550

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด / โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

34. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาคกลาง)

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558

• ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2557 - สิงหาคม 2558

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2539 - 2556

• ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

35. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Certified Public Accountant (CPA)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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37. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Degree-Business Administration (MBA)

General International Management, with Magna Cum Laude 

(Great Distinction) at Vlerick Leuven 

Gent Management School

• Licentiate in Law (L.L.M.), specialising in Social and Economic 

Law, Cum Laude (Distinction) 

University of Gent

• Completed fifth year of Law (majored in European Economic 

Law (EC Competition Law), 

International Private Law and Employment Law) as part of 

the Erasmus Student Exchange Programme with Magna Cum 

Laude (Great Distinction) 

University of Nottingham
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ: ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบนี้ ได้แก่ (1) บริษัท โกลว์ จ�ากัด (2) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด (3) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด (4) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด  

(5) บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด (6) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด (7) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

 ไม่รวม (1) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด (2) บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด (3) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (4) บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(5) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

39. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

อายุ 40 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)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551	-	2558

• ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

36. นายอังศุธร ภูบุญเติม

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551	-	2555

• ผู้จัดการแผนก Optimization

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

38. นายแมทธิว แอบลาร์ด

อายุ 34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Degree-Science in Advanced Mechanical Engineering,  

Imperial College

• Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM). Higher 

education institution for mechanical and manufacturing 

engineering
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ X X X X X X X X X X

2. นายเบรนดอน วอเทอร์ส(1) /, //, /// /, // /, // /, // /,  // /, // /, // /, // /, // X X /, // X X X X X

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น / / / / / / / /

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์(2) / / / / / / / /

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ(3) / / / / / / / /

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / /

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

8. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(4) / / / / / / / /

9. นายกี ริชเชล(5) / / / / / / / /

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

11. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ / / / / / / / /

12. นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์(6) / / / / / / / /

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

14. นายสเวน เดอ ชเมท(7) / / / / / / / /

15. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(8) / / / / / / / /

16. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล(9) /

17. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(10) / / /

18. นายสุทธิวงศ์ คงสิริ / / /

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. นายอภิชาต แจ่มจันทร์

30. นายเรอโนต หลุยส์ อัลเบิรต์ พีเยิล
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รายชื่อบริษัท บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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31. นายสุทธิ เชื้อสุข

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(11) / / / / / /

42. นายสีจัน ยาบันดิด /

43. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

44. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

45. นายอังศุธร ภูบุญเติม

46. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน(12) / , ///

47. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล(13) / / /

48. นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง(14)

49. นายมาริโอ้ พี.เอส. ซาวาสตาโน(15)

50. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา(16)

51. นายบุญมา มณีวงศ์ /

52. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

53. นายอัควรรณ์ หลวงสุวรรณวงศ์ /

54. นายสมยศ อนันตประยูร / / / / /

55. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล /

56. นายวิเศษ จูงวัฒนา / / / / / / /

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

 (1) นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส เข้าเป็น ประธานกรรมการ (ส�าหรับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 

 (2) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

 (3) นายวิทยา เวชชาชีวะ เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

 (4) นางเสาวนีย์ กมลบุตร เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 

 (5) นายกี ริชเชล ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

 (6) นายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

 (7) นายสเวน เดอ ชเมท เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายปิแอร์ ชอง เบอร์นาด กิลโลท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 
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 (8) นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกี ริชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

 (9) นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารแทนนายสุทธิวงศ์ คงสิริ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 

 (10) นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย เข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ แทนนายสุทธิวงศ์ คงสิริ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 และเข้าเป็นกรรมการบริหาร  

  บจ. ห้วยเหาะไทย แทนนายสุทธิวงศ์ คงสิริ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 

 (11) นายแกรท แมร์สมัน เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารแทนนายสุทธิวงศ์ คงสิริ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 

 (12) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ 

  บจ. ห้วยเหาะไทย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 

 (13) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของ บจ. เก็คโค่-วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

 (14) นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 

 (15) นายมาริโอ้ พี.เอส. ซาวาสตาโน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 

 (16) นายศิริศักดิ์ กิจรักษา ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจในการบรหิารกจิการตามปกตขิองบรษิทั ยกเว้นกจิการในเรือ่งดงัต่อไปนีซ้ึง่ต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

• การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอ�านาจภายใน

• การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

• การควบรวมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท

• การเลิกบริษัท

• การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การก่อภาระติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท

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

ซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ

• การเจรจาลงนามกบัธนาคารในการเปิดวงเงนิสนิเชือ่ในนามของบรษิทัฯ เกนิกว่าวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัใิห้ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารมีอ�านาจในการลงนามอนุมัติได้ในการบริหารกิจการประจ�าวัน

• การเริ่มด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม

• การถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากต�าแหน่งและแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

• การอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว

• การอนุมัติงบประมาณประจ�าปี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เป็นเลขานุการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัขึน้เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชมุส�าหรบั

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
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หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 489,500 112,200 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 489,500 112,200 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการ

ขยายตัวของธุรกิจบริษัท ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 165,000 44,000 ไม่มี

กรรมการ 110,000 37,400 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน 55,000 30,800 ไม่มี

กรรมการ 55,000 22,000 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 38 ราย เท่ากับ 283,020,581 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงิน

เดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 790 คน ดังนี้

จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 103 103

บจ. โกลว์ 149 193 342

บจ. โกลว์ ไอพีพี - 39 39

บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 - 33 33

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 60 60

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 - 28 28

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 - 37 37

บจ. เก็คโค่-วัน - 84 84

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ - 64 64

รวม 149 641 790
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ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,210,914,557 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและรายได้ประเภทอื่น

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 790 คน ท�างานในประเทศไทย ณ 

ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ

ภาวะผู้น�าของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บรษิทัปฏบิัตงิานภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและน่าพึงพอใจ เรามุง่มัน่ที่จะเปน็ผูน้�าระดับโลกในดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน

ความร้อนร่วม พร้อมกบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัด้วยความตระหนกัและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัยอย่างเตม็

ที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บรษิทัได้สร้างคณุค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ ตลอดจนพฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถและปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม 

บริษัทค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซ่ึงความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้าง

การสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การ

พัฒนาขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างเป็นทางการ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่บริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วม

ครอบคลุม การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ การจัดการความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตร 

การฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัทได้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทักษะเฉพาะหลักๆ และครอบคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ

ปลอดภัยด้วย ระยะเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานในปี 2559 อยู่ที่ 56 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้บริษัทยังเสนอผลตอบแทน

ให้กับพนักงานในอัตราที่น่าพึงพอใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์ต่างๆ

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลติภณัฑ์ทีส่ร้างความม่ันใจและความเชือ่ถอืในความพร้อมของเครือ่งผลติไฟฟ้าของบรษิทัฯ สิง่เหล่านีค้อื คณุค่า

ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัมพีนัธะในการปฏบิตัติามหลกัของการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบัิตท่ีิดีส�าหรบับรษิทั

จดทะเบียน และกฎ ระเบยีบข้อบงัคบัและแนวทางทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของเอ็นจี โดยบริษัทได้จัดให้มี

หน่วยงานทีด่แูลด้านการก�ากบัดแูลกจิการ ซ่ึงประกอบด้วย ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกนัภยั (ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีจ่รยิธรรมด้วย) 

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้แูลเร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและธรรมาภิบาล 

ต่างๆ
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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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น

พยานและตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติ

งานอยูแ่ละสงัคมอย่างเตม็ที่ บรรดากรรมการและพนกังานต้องปฏบิตัติามหลักจรยิธรรม ซึ่งไดม้กีารจัดท�าเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะมกีารตดิต่ออยา่ง

ยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั ยงัได้ก�าหนดว่าต้องมกีารรายงานข้อมลูการปฏบิตังิานต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

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

แบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้ นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้

มกีล่องรบัการแจ้งเหตุด้านจรยิธรรม ทัง้จากพนกังานผ่านระบบโกลว์อนิทราเนต็ และจากบคุคลภายนอกผ่านทางโกลว์เวบ็ไซต์ เพือ่ให้สามารถ

แจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระท�าโดยมิชอบภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัในทกุกรณ ีกรรมการแต่ละ

ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทต้องอ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วง

หน้าก่อนการประชมุ คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ากระบวนการเพือ่ท�าให้บรรดาผูถ้อืหุ้นสามารถเสนอเรือ่งดังกล่าว รวมถงึกระบวนการในการ

เสนอชือ่ผูร้บัสมคัรด้วย บรษิทัได้ประกาศ เรือ่งกระบวนการและระยะเวลาท่ีก�าหนดการเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชือ่ผู้รับสมคัรต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั เพือ่ให้บรษิทัพจิารณาเพือ่น�าเข้าสูก่ารพจิารณาของท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทเอง 

และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

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

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งความกังวลมายังบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียนั้น

นอกเหนอืจากนโยบายต่างๆ ทีบ่ริษทัได้น�ามาใช้เพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิการของบรษิทัแล้ว คณะกรรมการบรษิทัยงัได้ก�าหนดและ

มอบหมายให้ผู้บริหารประกาศใช้นโยบายดังต่อไปนี้อีกด้วย
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• นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานไม่กระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม

ได้จัดการอบรมที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการรับสินบนให้แก่พนักงานทั้งหมด รวมถึงระดับบริหาร อีกทั้ง ยังมีการสื่อสารในเรื่อง

ดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบและตระหนักว่านโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ส�าคัญของบริษัทด้วย

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

ที่จะด�าเนินกิจการอย่างชอบธรรม ตามกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนหลักการและนโยบายของเครือเอ็นจี 

• นโยบายท่ีเกี่ยวกับของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

ก�านัลและการเลี้ยงรับรองของเอ็นจี

• นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบ

• นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรม ตามมาตรา 89/1 ของพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ 

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

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

ประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่จะต้องผ่านการอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน สอดคล้องกับ

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการลงทุนสภาพคล่อง (Cash Surplus Investment) นโยบายบริหารความเสี่ยงของคู่

สญัญาในการลงทนุ (Counterparty) นโยบายบรหิารความเสีย่งจากการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ นโยบายบรหิารความเส่ียง

จากอัตราดอกเบีย้ นโยบายบรหิารความเสีย่งของการระดมทนุ และนโยบายบรหิารจดัการความเสีย่งเชือ้เพลงิถ่านหนิ เป็นต้น เพือ่

ให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทได้รับการพิจารณาและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

• นโยบายด้านสิง่แวดล้อม เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าการพฒันาธรุกจิหลกัของบรษิทัจะเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยไม่ท�าอนัตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ในอนาคต

• นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยบริษัทให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อ

พนกังาน คูค้่า ลกูค้า และต่อชมุชนในบรเิวณโดยรอบด้วย โดยได้มกีารน�าเอานโยบายมาปรบัใช้ รวมถงึ มกีารจดัอบรมด้านความ

ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และการก�าหนดให้สถิติด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานส�าหรับทั้ง

องค์กร

• นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อกรรมการ พนักงาน พนักงานฝึกงาน อาสา

สมัคร ลูกค้า คู่ค้า และที่ปรึกษา บนความแตกต่างของ เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว ชนชาติ สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม ศาสนา 

เพศ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ แนวคิดทางการเมือง อายุ ส่วนสูง น�า้หนัก ความพิการทางร่างกาย สุขภาพ สถานะการตั้ง

ครรภ์ สถานะการเกณฑ์ทหาร และภาระผูกพันจากการเกณฑ์ทหาร โดยเรายึดถือนโยบายนี้ในการบริหารจัดการและด�าเนินการ

ใดๆ ของกลุ่มบริษัท 

• นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้เป็นกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติส�าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

• นโยบายความยั่งยืน ซ่ึงถือเป็นพันธกิจส�าคัญที่บริษัทด�าเนินธุรกิจและประกอบกิจการทุกอย่างโดยค�านึงถึงเป้าหมายทั้งเชิง

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่าง

ถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�่าเสมอและในเวลาที่เหมาะสม 
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คณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation 

Department) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและบรรดานัก

วิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผย

แพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจ

กรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

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

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในเรื่องที่ส�าคัญอื่นๆ อีก ดังนี้

• คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นครัง้คราว หากบรษิทัมผีลก�าไรและมกีระแสเงนิสดเพียงพอ

• คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัททุกปี ตลอดจน

ติดตามและประเมินความคืบหน้าของการด�าเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เป็นระยะ

• คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้ เข้าร่วมในหลกัสตูรต่อเนือ่งในด้านต่างๆ รวมถงึหลกัสตูรเฉพาะทาง (Professional 

Education Program) และหลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (Director Training Program)

• กรรมการบรษิทัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่จะได้รบัเอกสารแนะน�าองค์กร และเอกสารชีแ้จงเกีย่วกบับทบาทและ

หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

2. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าทีห่ลกัของประธานกรรมการบริษทัคอืการดแูลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิธรุกจิและกลยทุธ์ของบรษัิท

ตลอดจนน�าไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บทบาทหลักของประธานกรรมการมีดังนี้

• นอกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัทแล้ว ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนี้ยังต้องเป็นตัวแทนของบริษัท ในการแสดงถึงเป้าหมาย

และนโยบายของกิจการของบริษัทสู่โลกภายนอกด้วย
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• เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยส�าหรับการประชุมคณะกรรมการนั้น ประธานกรรมการ

มีหน้าที่ตัดสินล�าดับวาระการประชุม ดูแลให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ตามเวลาท่ีเหมาะสม ให้คณะ

กรรมการแต่ละคนมส่ีวนร่วมในการอภปิรายและลงมตติดัสนิใจ ในทกุๆ การประชมุ ประธานกรรมการต้องอ�านวยการอธปิราย

เพือ่ให้ได้มาซึง่ความเหน็ทีเ่ป็นข้อสรปุของคณะกรรมการ และสรปุผลการอภปิรายเพือ่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกนัถงึมตขิองทีป่ระชมุ

• เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของจ�านวน

กรรมการ สัดส่วนระหว่างคณะกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนของคณะกรรมการตามอายุ ประสบการณ์ และ

คุณสมบัติส่วนบุคคล

• ท�าให้มั่นใจว่าบริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประชุม

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็นอาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ ในช่วงปลายปี คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการส�าหรับปีต่อไป 

การประชมุแต่ละคร้ังต้องมีวาระการประชมุทีช่ดัเจน พร้อมกบัเอกสารสนบัสนนุทีถ่กูต้อง สมบรูณ์และเพยีงพอ และต้องส่งให้กรรมการ

แต่ละท่านอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการประชมุ เพือ่ว่ากรรมการจะมเีวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชมุ กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปราย

และแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเหน็ทัง้หมดและสรปุข้อมลูจากการประชมุ เลขานกุารบรษิทัจะบนัทกึรายงาน

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บ

รักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

4. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

4.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความช�านาญ

และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กับโกลว์และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความ

สามารถและอุทิศเวลาในการท�าหน้าที่ของพวกตน ดังนั้น โกลว์จึงได้ก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น และ

การเลือกคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรอืตามท่ีก�าหนดโดยกฎ ระเบียบข้อบงัคบัและ

แนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• โกลว์ให้ความส�าคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมถึงมี

กรรมการทีเ่ป็นสภุาพสตรีประกอบอยูด้่วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมอือาชพีซึง่มคีวามรูด้้านธรุกจิพลงังานและไฟฟ้า

อย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งนี้ ใน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีจ�านวน 2 ท่าน

• บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

• ตอ้งมกีารจดัท�าข้อมลูผูร้บัสมคัรอย่างเพยีงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
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• รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการ

เปลี่ยนแปลง

• หนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท 

4.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

• บรษิทัต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรบัผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมกีารแบ่งแยกอย่าง

ชดัเจนเพือ่ว่าคณะกรรมการบริษทัภายใต้การแนะน�าของประธานกรรมการจะมอี�านาจและสามารถควบคมุการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันไม่ใช่กรรมการอิสระ

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึง่เป็นมอือาชพีจากภายนอก ผูซ้ึง่สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการเงินและ

ธรุกจิอ่ืนๆ ได้อย่างเพยีงพอ เพือ่ว่าจะสามารถวนิจิฉัยได้อย่างอสิระ ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น และเข้าร่วมการประชมุ 

อย่างสม�า่เสมอ 

• กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โกลว์ต้องการ เหตุผลคือเพื่อท�าให้กรรมการสามารถท�างานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดส�าหรับ 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและฝ่ายบริหาร

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอ่ืนๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดง 

ความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

4.3 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

• สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

• สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่งอีกครั้งได้

5 กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

เพื่อท�าให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ด้านการเงิน

และ/หรอืการบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การก�ากับดูแลการปฏิบัติ

งานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ รวมถึงรายการระหว่างกันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ

สอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกลุม่สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทันัน้ ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณสภุาพรรณ รตันาภรณ์ เป็นผูซ้ึง่มีความเชีย่วชาญ

ด้านการบัญช ีเป็นผูต้รวจสอบรายงานทางการเงนิของบรษิทั รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาท

หน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบการด�าเนนิงาน สถานะทางการเงนิ ระบบตรวจสอบภายใน การสรรหาผูต้รวจสอบบญัช ี(ทัง้จากภายใน

และภายนอก) ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยส�าคัญอื่นๆ อันส่งผล

ต่อการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโกลว์ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล เพื่อ

การคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่หน่ึงในน้ัน

ต้องเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเลอืกผูร้บัสมคัรทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอให้รับต�าแหน่ง

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กระบวนการสรรหาต้องจัดท�าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดและ

ต้องโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารประกอบด้วยสัดส่วนท่ีเหมาะสมของบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้านการเงิน และ/หรือ การบัญชี คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ

บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและสมเหตุผล เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ขออนมัุต ิขอบเขตและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการความเสี่ยง มิได้ถูกแต่งตั้งโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ แต่การประเมินความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่าอย่างน้อยทุกๆ ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง 

ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะด�าเนินการใดๆ ตามผลของการประเมินการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากทั้งจุดแข็งและจุด

อ่อนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น และหากเหมาะสมอาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้

กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ท�าประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตลอดปี 2558 

โดยหลกัเกณฑ์การประเมนินัน้สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบรษิทัแต่ละท่านได้ประเมนิการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการโดยรวมในปีที่ผ่านมา จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงเก็บรวบรวมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไปเพือ่ให้คณะกรรมการรบัทราบ

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับที่ บจ/ร 01-07 วันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการด�ารงสถานะเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้

ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านที่เป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นต้องท�าหน้าท่ีเป็น

ประธาน

คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนึ่งใน

นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน 
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การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์(1) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ(2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(3) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (2) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

 (3) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง 

และการประชุมวิสามัญซึ่งปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 1 ครั้ง

3 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดที่ส�าคัญได้แก่

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

• สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับผู้สอบ

บัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย

• พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ 

ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระท�า ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

• สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีมิใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชีขาด

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

• พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้หมดเพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

• จัดท�ารายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เพ่ือให้แน่ใจว่าบรษิทัได้มแีละปฏบัิตติามกรอบการก�ากบัการดูแลกจิการท่ีดอีย่างมี

ประสิทธิผล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

• ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็นผู้

บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเห็นสมควร ตลอดจน

ให้ค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วาระ

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการต่างๆ การอุทิศตนต่อการท�างานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสัดส่วนอันเหมาะสมของประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อก่อตั้งและดูแลการน�ากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการผู้ท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบในรายละเอียดของสมาชิกภาพของคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดในกฎบัตรนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องก�าหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนของโกลว์ส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเรื่องเบี้ยบ�านาญ 

และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดท�าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ด�าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

2. อ�านาจ

คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ (นอกเหนือจากเรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะ

เจาะจง) และสามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. องค์กร

3.1 สมาชิกภาพ

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสามท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งใน

นี้ต้องเป็นกรรมการอิสระ การครบองค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนสองในสาม

• กรรมการแต่ละท่านควรอุทิศตนอย่างมีคุณค่าต่อคณะกรรมการ

• ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

• กรรมการจะได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละสามปีเพือ่ความต่อเนือ่ง กรรมการสามารถได้รบัเลอืกอกีครัง้เพือ่ท�า

หน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
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• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• สมาชกิทกุท่านต้องมคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จรงิ โดยไม่มผีลประโยชน์ทางการเงนินอกเหนอืจากเป็นผูถ้อืหุน้ในเรือ่งท่ีได้มี

การพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายกี ริชเชล(1) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(3) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 (2) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559

 (3) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกี ริชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

3.2 การเข้าร่วมการประชุม

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจจะเชญิบุคคลอ่ืน (อาทิ บรรดาผูแ้ทนของฝ่ายบรหิาร และ/หรอืท่ีปรกึษา

ภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากเห็นว่าจ�าเป็น

• ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากเห็นว่าจ�าเป็น

• สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดา

สมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของ

คณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

• เลขานุการจะเป็นผู้เตรียมรายงานการประชุมและจ่ายแจกให้แก่สมาชิกทุกท่านภายใน 48 ชั่วโมงของการประชุมแต่ละ

ครั้ง จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนครั้งถัดไป

4 บทบาทและความรับผิดชอบ

4.1 การสรรหา

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

• สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ

• สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงข้อก�าหนดในปัจจุบันและ

ในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจ�ากัดด้านข้อก�าหนด

• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ�าปี

• แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร
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• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการรายใหม่

• สอบทานและเสนอแนะการด�าเนินการเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับบรรดาสมาชิกท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื่อขอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

• เสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• พัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่มี

ศักยภาพ

4.2 ค่าตอบแทน

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

• สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจ�าปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง

• จัดท�าแนวทางด้านค่าตอบแทนในเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามรีะบบการจ่ายเงนิชดเชยระยะยาวและระยะสัน้ท่ีเหมาะสมเพือ่เป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบริหาร

• ตรวจสอบการน�าวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ด้านทรพัยากรมนษุย์ของโกลว์มาใช้ รวมถงึโครงการพฒันาการบรหิารจดัการส�าหรบั

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะ

สั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท ก�าหนดเงินเดือนและผลประโยชน์

ประจ�าปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการผลตอบแทนของโกลว์สามารถแข่งขันได้ในทางปฏบิตัขิองอตุสาหกรรมเดียวกนั และพจิารณา

ว่าโกลว์อยู่ในต�าแหน่งใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ทั้งเรื่องเงินเดือนและศักยภาพของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

• จดัท�านโยบายด้านค่าตอบแทนและเงนิชดเชยทีน่่าสนใจเพือ่สร้างแรงจงูใจพนกังานทีม่คีวามสามารถโดดเด่นและมคีณุภาพ 

แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจ�าเป็นส�าหรับวัตถุประสงค์

นี้ หากสามารถท�าได้

• ส�าหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณก่อนครบวาระของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทบควรหลกีเลีย่งการให้รางวลัส�าหรบัการปฏบัิตงิานท่ีไม่ดี ในขณะท่ีควรมกีารตกลง

อย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการลาออกที่ไม่ได้เนื่องมาจากการปฏิบัติการที่ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ โดยการประเมินต�าแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จ�าเพาะและผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งแทนที่มีคุณสมบัติท่ี

มีศักยภาพ

4.2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สอบทานเงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบทานเงินเดือน และผลประโยชน์ของรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล เป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท
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4.2.2 โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- ด�าเนินการเรื่องแผนงานโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ�าปีส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- อนุมัติเป้าหมายและเงินค่าตอบแทน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เสนอส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) 

- โบนสัส�าหรับการปฏบิตังิานประจ�าปีควรเป็นร้อยละของฐานเงนิเดือนและขึน้อยูก่บัการปฏบิตังิานรายบคุคลทีท่�าได้

บรรลุผลส�าเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการอุทิศตนเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

- โบนสัควรปรบัให้เป็นแนวเดยีวกนัเพือ่เป็นแรงจงูใจส�าหรบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ในการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด

4.2.3 แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

4.2.4 เงินบ�านาญและการประกันชีวิต

- ประเมนิความสมเหตผุลของผลประโยชน์เรือ่งเงนิบ�านาญและการประกนัชวีติส�าหรบัพนกังานบรษิทั โดยหลักการ

แล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบ�านาญไม่ควรรวมอยู่ในโบนัสประจ�าปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

4.2.5 เงินเดือนสะสมและโบนัส 

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus packages) ของพนักงานบริษัท พร้อมกับสอบทาน

เรื่องแพ็คเกจรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

4.2.6 ระยะเวลาการแจ้งส�าหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- จัดท�าระยะเวลาการแจ้งส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในระหว่างการแต่งตั้ง 

เบื้องต้น ช่วงระยะเวลาการแจ้งไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน

- อนุมัติข้อความและเงื่อนไขของการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้มีนโยบายที่จะด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้เพื่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการด้าน

จริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจี ที่จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแล

อย่างดีท่ีสุด 

1. บริษัทจะด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศ

ท่ีโกลว์ด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการด�าเนินธุรกิจและกระท�ากิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยม

และกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์

2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่ง

แวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจากการ

ท�างานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้น�าทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเราใช้

ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน 
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ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่ง

แวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต 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

เรื่องถูกต้องตามกฎหมายและสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาด�าเนินการดังกล่าว

ให้น้อยที่สุด ต้องด�าเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียง

ไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระท�า

ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์ 

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

เอกเทศจากโกลว์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงท้ังหมดต้องจัดท�าเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอ่ืนท่ีท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง

กันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ 

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เท่านั้น การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะท�าได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การ

โอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามท�า

เท็จหรือประดิษฐ์ขึ้นซึ่งบัญชีหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการ

บันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อ

แสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม 

8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญท่ีเกี่ยวโยงหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตน อย่างไร

ก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสม

ตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวพันกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค�าเชิญในมูลค่าท่ีเหมาะสมเท่านั้นบริษัทฯ จะอนุญาตให้สามารถ

รับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและ

ไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ 

9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รวมถึงการให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่

เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท) 

10. พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท

11. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระท�าการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ของบริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี (ส�าหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

บริหารระดับอาวุโสจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย) 
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12. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซ้ือขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้ค�าแนะน�าในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้า

ถึงข้อมูลใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์หรือไม่) 

โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นในโกลว์ของพนักงาน ให้รวมถึง

การใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น (หากมี) อาจจะสามารถท�าได้ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวโดยฝ่าย

กิจการบรรษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading)) 

13. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่อง

ขอบเขตความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้

ให้กับพนักงานของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและ

กฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย 

14. บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็น

ความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการด�าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือโดย

ทางอื่น และจะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

15. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลท่ีเป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ บริษัท

ตระหนักดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญ

ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�าเนินการทุกๆ อย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและ

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

16. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

ตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะ

ได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย 

17. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับ

การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระท�าโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าท่ีจริยธรรมของบริษัท

จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ท้ังนี้การกระท�านั้นต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและมีเอกสาร

ประกอบอย่างเพียงพอ และโกลว์จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงาน

ดังกล่าว

หลักจริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการติดสินบน
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการท�าธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

1. นโยบายนี้ใช้บังคับกับการกระท�ากิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

2. การติดสินบนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่น สิ่งท่ีกลุ่ม

บรษัิทโกลว์ต้องการคอืการยดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานด้านจรยิธรรมขัน้สงูสดุ ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบยีบทีบ่งัคับใช้

กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของ กลุ่ม

บริษัทโกลว์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการแทนหรือในนามของกลุ่มบริษัทโกลว์ กระท�าการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด

3. นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของเอ็นจี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทโกลว์
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4. การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงขั้นเป็นคดีอาญาไม่เพียงต่อตัว

บุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระท�าการใน

นามหรือกระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ผลของการกระท�าเอง 

5. คณะกรรมการของกลุม่บรษิทัโกลว์ ควบคุมดูแลตดิตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกนัการตดิสินบน

ของกลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความตั้งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบียบการ และ

กระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดย

มผีูจ้ดัการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดงักล่าวของกลุม่บรษิทัโกลว์ เป็นผูร้บัผดิชอบเพือ่สนบัสนนุนโยบายน้ี เจ้า

หน้าที่จริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้

6. กลุ่มบริษัทโกลว์มีพันธกิจที่จะต้องด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและ

กฎบตัรจรยิธรรมของเอน็จอีย่างเคร่งครดั กลุม่บรษิทัโกลว์ตระหนกัดีว่าการปฏบัิตติามกฎหมาย/ระเบียบเกีย่วกบัเรือ่งการต่อ

ต้านการติดสินบนเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ 

จะต้องใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ระเบียบการ 

และกระบวนการด้านจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการ

ด�าเนินธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัทโกลว์นั้นสอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืน

ของธุรกิจและชุมชนที่เราไปด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้

แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่

จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดท�าการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนนีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ของกฎและระเบียบของกลุม่บรษิทัโกลว์ ซึง่กรรมการแลพนกังานทุกคนต้องปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น
บริษัทเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวทาง”)” บรษิทัใคร่ขอแจ้งให้พนักงาน

ของบริษัททุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีต�าแหน่งสูงกว่าระดับผู้อ�านวยการต้องรายงานต่อผู้อ�านวยการ - แผนกการเงินและนักลงทุน

สัมพันธ์ เรื่องการซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมด ภายใน 3 วันท�าการหลังจากเสร็จสิ้นการท�าธุรกรรมดังกล่าว

2. พนกังานทกุคนต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างสมเหตผุลเกีย่วกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืข้อมลูทีม่วีตัถปุระสงค์

เพือ่ใช้ส�าหรบับรษิทัเท่านัน้ หรอืข้อมลูทีบ่รษิทัได้ระงบัไว้เป็นการชัว่คราว และจะต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวเพือ่ผลประโยชน์ส่วน

ตัว หรือเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัว

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

งบประมาณ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท จะถูกห้ามมิให้ท�าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทในช่วงระยะ

เวลา 30 วันปฏิทิน ก่อนการประกาศงบการเงินรวมและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ

นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎและข้อก�าหนดของบริษัท และพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม
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กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม

บริษัทมีช่องทางส�าหรับการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจรายงานท้ังจากพนักงานภายในองค์กรและจากบุคคล

ภายนอก ส�าหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการ

ซื้อขายหุ้น การละเมิดสิทธิ์ใดๆ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมมีหน้าที่รับแจ้งรายงาน และ

ด�าเนนิตรวจสอบว่าเรือ่งทีไ่ด้รบัรายงานมมีลูเหตนุ่าเชือ่ถอืหรอืไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถงึข้อมลูผูแ้จ้งเบาะแสและข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง) จะ

ได้รับการสงวนไว้เป็นความลับ และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการน�าเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่แจ้งเหตุ ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการ

สอบสวน

เจ้าหน้าทีจ่รยิธรรม ของบริษทัจะจดัท�าสรุปและความคืบหน้าในการสอบสวนเป็นประจ�าทกุปี ตามขัน้ตอนทีร่ะบไุว้ในระเบยีบวธิบีรหิาร

งานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)

ทรัพยากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะท่ีบริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ

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

ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ระหว่างช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกงาน

การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย / บริษัทในเครือ
บริษัทได้แต่งตั้ง และเสนอชื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ ผู้บริหารให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทใน

เครอื ส�าหรบับรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถือหุ้นมากกวา่ 90% ซึ่งไดแ้ก่ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพพีี 2, บจ. โกลว์ เอสพีพ ี3  

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

เป็นตัวแทนของบริษัท ส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ 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 33.33%) : 2 จาก 6 ของคณะกรรมการทั้งหมด

แม้ว่าแต่ละบรษิทัย่อยในกลุม่บรษิทัจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบกจิการแยกต่างหากจากกนั บรษัิทยงั

คงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิตไอน�้า

ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันบริษัทใช้โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้นกับทุกบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์หลักที่มีการด�าเนินการ  

(operating assets)
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ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

บริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,719,763.00 7,581,663.00

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee) 

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 400,000.00  -

- การด�าเนินงานตามที่ตกลง 500,000.00 480,000.00

- อื่นๆ  -  -

การควบคุมภายใน

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

ตรวจสอบภายในของบรษิทัรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ท้ังนีก้ารด�าเนนิงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอ็นจี 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมการปฏบิตักิารและการควบคมุทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรุกจิและลกัษณะธรุกจิในปัจจบุนั นอกจากนีผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัได้แสดงความเหน็ว่าไม่พบข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม

• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน 

• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

• บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรบักระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนกังานทกุคนของบรษิทัต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

• บริษัทได้ก�าหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี (ENGIE Ethics Charter) และได้สื่อสาร

หลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี 

• บริษัทค�านึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอ็นจี ซึ่งด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วย

งานตรวจสอบภายในของเอ็นจี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) ของบริษัทต้องก�าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามใน

จดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจ�าปี (annual internal control attestation letter) การด�าเนินการนี้ถือเป็นกระบวน

การติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้องด�าเนินการโดยค�านึงถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และข้อจ�ากัดของการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้

บริหารของบริษัทผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย 
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การบริหารความเสี่ยง

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

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้าน

การปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเส่ียง 

และการก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง 

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่และความรับ

ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือมอบ

อ�านาจท้ังสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากนี้การด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะด�าเนินการโดยถือ

เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ

• บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนงัสอืเชญิประชมุ วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถูกจัดท�า

ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

• บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร

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

สมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เม่ือมีการตรวจพบข้อ

บกพร่องท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอและความ

เหมาะสมของแผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลักและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก 
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กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

• เมื่อเดือนกันยายน 2546 เอ็นจีได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ด้านการ

ควบคุมภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสว่าด้วยการควบคุมภายใน (French 

Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบ 

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

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

ถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

• โปรแกรมการควบคุมภายในจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง 

กระบวนการต่างๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการด�าเนินงานทางการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและได้รับการประเมินจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่องประสิทธิผลของการออกแบบ

ระบบการควบคุมภายใน (ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุม

ภายในอย่างมีประสิทธิผล (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดย

เจ้าของกระบวนการทางธรุกจินีท้�าให้เจ้าของกระบวนการทางธรุกจิเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของและมคีวามรบัผดิชอบต่อกระบวนการ

ทางธุรกิจมากขึ้นซ่ึงท�าให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจที่ต้อง

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบได้แก่ การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารสินค้า

คงเหลือ การบริหารการผลิต หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ 

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดยผู้

ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท 

นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

นามรับรองความถูกต้องของการควบคุมภายในประจ�าปี

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญในกระบวนการทางธุรกิจ (Key 

Controls) การทดสอบเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง

จะท�าให้บริษัทรับทราบถึงข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะท�าให้เกิดการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขท่ีจ�าเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง

แผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิผล

• เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow  

Internal Control Attestation) ส�าหรับปีบัญชี 2559 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





รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

นอกจากนีบ้ริษทัและบริษทัย่อย ได้แก่ บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ เอสพพี ี1, บจ. โกลว์ เอสพพี ี2, บจ. โกลว์ เอสพพี ี3, บจ. โกลว์ เอสพพี ี11, 

บจ. โกลว์ ไอพีพี และ บจ. เก็คโค่-วัน ได้ร่วมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement  

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 และ สัญญา Novation Agreement ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กับ บจ. เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก (ก่อนหน้านี้

เป็นที่รู้จักในนาม บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย) โดย บจ. เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม บจ. จีดีเอฟ สุเอซ เอ็น

เนอจี เอเชีย) ตกลงให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม การด�าเนินงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหา

เงนิทุนส�าหรบัโครงการ การประกนัภยั เป็นต้น โดยเรียกเกบ็ค่าบรกิารเป็นเงนิสกลุยโูร สญัญาดงักล่าวได้ก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัค่าบรกิาร

เป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุ

ไปอีกทุกๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากเอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นล�าดับสูงสุด 

ในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปี 2552 เป็นการท�ารายการทีเ่กดิขึน้เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่างๆ 

เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกต ิโดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขนัหรอืเป็นราคาท่ีมคีวามสมเหตสุมผล และ

มีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีม่ลีกัษณะเป็นรายการธรุกจิปกต ิขัน้ตอนการอนมุตัเิป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง เช่นเดยีวกบัการท�าธรุกรรมกบักจิการอืน่ท่ีไม่เกีย่วข้องกนั ส�าหรบัการท�ารายการระหว่างกนัอืน่ๆ บรษิทัมมีาตรการ

ควบคุมเป็นไปตามข้อบงัคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ทั้งนีใ้นการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในสว่นได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผู้บริหารของบรษิัท

นั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษิทัคาดว่าในอนาคตจะมกีารท�ารายการระหว่างกนัเกดิขึน้อีก เนือ่งจากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิ

การค้าปกตขิองบรษัิท ซึง่บริษทัมีนโยบายทีจ่ะด�าเนนิการให้การท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั การเข้าท�า 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัด

แย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า

รายการ และความเหมาะสมของการก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตก

ต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก 

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2559 % 31 ธันวาคม 2558 % 31 ธันวาคม 2557 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,252 6.6% 8,703 7.4% 4,364 3.6%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8,267 7.5% 9,702 8.3% 13,501 11.2%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,042 5.5% 6,220 5.3% 7,330 6.1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,561 19.6% 24,625 21.1% 25,196 20.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 80,742 73.4% 84,024 71.9% 87,193 72.5%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,773 7.1% 8,215 7.0% 7,934 6.6%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 88,515 80.4% 92,239 78.9% 95,126 79.1%

รวมสินทรัพย์ 110,076 100.0% 116,864 100.0% 120,322 100.0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4,759 4.3% 5,501 4.7%  8,672 7.2%

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระ 7,767 7.1% 8,865 7.6%  8,967 7.5%

ภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,433 1.3% 1,433 1.2%  1,433 1.2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,084 1.0% 995 0.9%  1,144 1.0%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 15,043 13.7% 16,795 14.4%  20,216 16.8%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 36,197 32.9% 42,155 36.1%  44,184 36.7%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,065 1.9% 1,956 1.7%  3,352 2.8%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,262 34.8% 44,111 37.7%  47,536 39.5%

รวมหนี้สิน 53,305 48.4% 60,906 52.1%  67,752 56.3%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 56,771 51.6% 55,958 47.9%  52,571 43.7%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 110,076 100.0% 116,864 100.0% 120,322 100.0%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

2559 % 2558 %  2557 %

รายได้จากการขาย 52,567 100.0% 64,225 100.0% 72,991 100.0%

ต้นทุนขาย (38,479) 73.2% (49,371) 76.9% (57,256) 78.4%

ก�าไรขั้นต้น 14,088 26.8% 14,854 23.1% 15,735 21.6%

รายได้อื่น 524 1.0% 1,144 1.8% 333 0.5%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (954) 1.8% (776) 1.2% (773) 1.1%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (14) 0.0% (1,211) 1.9% (68) 0.1%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,643 26.0% 14,012 21.8% 15,227 20.9%

ต้นทุนทางการเงิน (2,599) 4.9% (3,244) 5.1% (3,386) 4.6%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (982) 1.9% (1,093) 1.7% (1,005) 1.4%

ก�าไรหลังภาษี 10,063 19.1% 9,675 15.1% 10,836 14.8%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,110) 2.1% (1,319) 2.1% (1,697) 2.3%

ก�าไรสุทธิ 8,953 17.0% 8,355 13.0% 9,139 12.5%

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558  2557

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 15,295 18,383 15,631

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,054) (2,599) (1,835)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15,689) (11,466) (14,298)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,451) 4,339 (506)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 8,703 4,364 4,871

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,252 8,703 4,364

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.43 1.46 1.25

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.06 1.13 0.96

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.48 0.52 0.22
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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 2559

หน่วย 2559 2558 2557

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

• อัตราก�าไรสุทธิ

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

%

%

%

26.80%

25.95%

17.03%

18.36%

23.12%

21.82%

13.01%

17.80%

21.56%

20.86%

12.52%

21.28%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%

%

เท่า

7.89%

15.75%

0.46

7.04%

14.45%

0.53

7.45%

14.30%

0.58

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

%

0.94

7.26

n/a(1)

1.09

7.00

85.86

1.29

5.91

50.00

หมายเหตุ : (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

ภาพรวม

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

ในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ

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

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

แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต MIE(1) และ SEIP(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ และ

มีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง 

ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป มาตรฐานบญัชขีองไทยได้น�ามาตรฐานฉบบัใหม่เกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิมาบงัคบัใช้ ซึง่โรงไฟฟ้าของบรษัิท

และบรษิทัย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบญัชดีงักล่าวมเีพยีงแห่งเดยีว คอื โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิภายใต้สัญญา

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

• เปลี่ยนการบันทึกรายได้ค่าความพร้อมที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นการบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจ�าหน่ายลูกหนี้

สัญญาเช่าการเงิน
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• เปลี่ยนการบันทึกสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นการบันทึกลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา

เป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีการเดิม

ส�าหรับปี 2559 รายการปรับปรุงทางบัญชีที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนการน�ามาตรฐานบัญชีสัญญาเช่าการเงินมาใช้ (เมื่อเทียบกับการบันทึก

บัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้

• รายการปรับปรุงเพื่อหยุดรับรู้รายได้จากค่าความพร้อม (-1,432.9 ล้านบาท) และค่าเสื่อมราคา (+340.0 ล้านบาท) รวมจ�านวน

สุทธิ -1,092.9 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้สัญญาเช่าการเงินจ�านวนรวม +665.4 ล้านบาท 

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนสุทธิ +85.5 ล้านบาท

จากเหตผุลข้างต้น บริษทัมีก�าไรสทุธิใน ปี 2559 ภายใต้มาตรฐานบญัชใีหม่จ�านวน 8,953.1 ล้านบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัม ีNormalized 

Net Profit(3) จ�านวน 9,391.2 ล้านบาท (ซ่ึงไม่รวมถงึผลของรายการปรบัปรงุตามมาตรฐานบญัชเีกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิ และบรษิทัใช้ Normalized 

Net Profit เป็นแนวทางก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 หรือจากจ�านวน 9,797.1 ล้านบาท

ในปี 2558 

รายได้ 

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

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

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้ของบริษัทแบ่งตามแหล่งรายได้

 รายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2559  2558  ผลต่าง

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 14,364.1  27.1  20,768.1  31.8  (6,404.0)  (30.8)

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(1)  15,125.7  28.5  17,451.5  26.7  (2,325.7)  (13.3)

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  15,031.8  28.3  16,827.6  25.7  (1,795.8)  (10.7)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (บจ. โกลว์ ไอพีพี)  665.4  1.3  793.5  1.2  (128.1)  (16.1)

รวม  45,187.0  85.1  55,840.7  85.4  (10,653.7)  (19.1)

ไอน�า้  6,951.1 13.1  7,921.1  12.1  (969.9)  (12.2)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  429.1 0.8  463.1  0.7  (34.0)  (7.3)

รวม  52,567.2 99.0  64,224.9  98.2  (11,657.7)  (18.2)

รายได้อื่นๆ  524.9 1.0  1,144.4  1.8  (619.5)  (54.1)

รวมรายได้  53,092.1 100.0  65,369.3  100.0  (12,277.2)  (18.8)

หมายเหตุ: (1) รายได้ดังกล่าวรวมรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จ�านวน 

27.1 ล้านบาท และ 26.7 ล้านบาท ในปี 2558 และ 2559 ตามล�าดับ

หมายเหตุ: (3) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ปริมาณขาย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  5,863.9  7,868.9 (2,005.0)  (25.5)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(1)  5,533.6  5,539.7  (6.2)  (0.1)

จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  4,991.1  5,080.0  (88.9)  (1.7)

รวม  16,388.6  18,488.6  (2,100.0)  (11.4)

ไอน�้า (พันตัน)  7,624.6  7,464.2  160.3  2.1 

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร)  12,709.0  12,742.7  (33.7)  (0.3)

น�้าเย็น (พันตันความเย็น)  12,677.3  14,144.0  (1,466.7)  (10.4)

หมายเหตุ: (1)  รายได้ดังกล่าวรวมการจัดส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จ�านวน 2.32 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2558  

 และ 2559

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 

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

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนนิการเชงิพาณิชย์รวมแล้ว 3 ฉบบั โดยมกี�าลงัผลติรวมตามสญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

และอกี 128 เมกะวตัต์อยูใ่นประเทศลาว ซึง่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวตัต์และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (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

บรษิทัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้สญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัได้ท�าสญัญาจ�าหน่าย

ไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 86 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 64 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 728 เมกะวัตต์ 

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�า้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่าย

ไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 34 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 22 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,188 ตันต่อชั่วโมง 

การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

จ�าหน่ายน�า้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 14 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 8 ราย 

รวมเป็นปริมาณน�้าทั้งสิ้น 1,659 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

รายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่ผลิตและจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมใน 

MIE และ SEIP 

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทจ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

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

   (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 2559 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

 2559  2558  ผลต่าง

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

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ  21,497.2  54.5  30,923.4  60.2  (9,426.1)  (30.5)

ถ่านหิน  7,543.2  19.1  8,299.7  16.2  (756.4)  (9.1)

น�้ามันดีเซล  54.1  0.1  62.3  0.1  (8.2)  (13.2)

ค่าบ�ารุงรักษา  2,159.0  5.5  2,489.6  4.8  (330.6)  (13.3)

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,231.3  10.7  4,229.5  8.2  1.8  0.0 

อื่นๆ  2,994.3  7.6  3,366.5  6.6  (372.2)  (11.1)

รวมต้นทุนขาย  38,479.1  97.5  49,370.9  96.1  (10,891.8)  (22.1)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  28.5  0.1  30.3  0.1  (1.9)  (6.2)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป  926.0  2.3  745.3  1.5  180.7  24.2 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  954.5  2.4  775.6  1.5  178.9  23.1 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  15.1  0.0  1,211.1  2.4  (1,196.0)  (98.8)

รวมค่าใช้จ่าย  39,448.7 100.0  51,357.6 100.0  (11,908.9)  (23.2)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดต้นทุนของโรงไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�า้ (Cogeneration)(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2559  2558  ผลต่าง

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

ธุรกิจไอพีพี

ก๊าซธรรมชาติ  1,232.8  13.2  5,635.1  38.7  (4,402.2)  (78.1)

ถ่านหิน  5,117.2  54.9  5,615.2  38.6  (498.0)  (8.9)

น�้ามันดีเซล  51.4  0.6  58.7  0.4  (7.3)  (12.4)

ค่าบ�ารุงรักษา  697.8  7.5  904.8  6.2  (207.0)  (22.9)

134



รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2559  2558  ผลต่าง

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

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  1,405.6  15.1  1,419.2  9.8  (13.6)  (1.0)

อื่นๆ  823.1  8.8  913.0  6.3  (89.9)  (9.8)

รวมต้นทุนขาย  9,328.0  100.0  14,546.0  100.0  (5,218.0)  (35.9)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ก๊าซธรรมชาติ  20,264.4  69.5  25,288.3  72.6  (5,023.9)  (19.9)

ถ่านหิน  2,426.0  8.3  2,684.5  7.7  (258.5)  (9.6)

น�้ามันดีเซล  2.6 0.0  3.6  0.01  (0.9)  100.0 

ค่าบ�ารุงรักษา  1,461.1  5.0  1,584.7  4.6  (123.6)  (7.8)

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  2,825.7  9.7  2,810.3  8.1  15.4  0.5 

อื่นๆ  2,171.2  7.4  2,437.9  7.0  (266.7)  (10.9)

รวมต้นทุนขาย  29,151.1  100.0  34,809.3  100.0  (5,658.2)  (16.3)

หมายเหตุ: (1) ต้นทนุขายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้น เป็นผลประกอบการรวมของบรษิทัหกัด้วยผลประกอบการ ของ บจ. โกลว์ ไอพพี,ี บจ. ไฟฟ้า 

ห้วยเหาะ และ บจ. เก็คโค่-วัน ดังนั้น ข้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็นผลจากการด�าเนินธุรกิจซึ่งมิใช่จากผลประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้โดยตรง 

อย่างไรก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ ต้นทุนก๊าซธรรมชาตินับเป็นต้นทุนขายในการด�าเนิน

งานหลักของบริษัท โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2559

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 ผลต่าง

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

ต้นทุนเฉลี่ย

ของโกลว์ ไอพีพี(2) 600.0 319.1 280.9  88.0 

ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้(3) 246.4 307.7  (61.2)  (19.9)

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมดหารด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาท่ีระบุไว้แรก

ของปี

 (2) ต้นทุนเฉลี่ยนับรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (อัตราค่าผ่านท่อ Tdc1) โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีปริมาณการจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ที่น้อยจน

ท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซต�่ากว่าปริมาณขั้นต�่าตามสัญญา (Contractual Delivery Capacity) จึงท�าให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าราคาก๊าซจะลดลงก็ตาม หากหัก

ค่าใช้จ่ายส�าหรับอัตราค่าผ่านท่อ (Tdc1) แล้ว ต้นทุนเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี เท่ากับ 272.1 บาทต่อล้านบีทียู และ 187.9 บาทต่อล้านบีทียู ในปี 

2558 และ 2559 ตามล�าดับ

 (3) ต้นทุนเกลี่ย (Blended Rate) โดยหลักแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ช�าระให้กับ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทส�าหรับก๊าซธรรมชาติ

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

ราคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 19.1 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 ผลต่าง

(ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ต่อตนั)

(ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,322 กโิลแคลอรีต่่อกโิลกรมั)(AR) 66.0 79.9 (13.9)  (17.4)

ค่าขนส่ง(2) 8.7 9.6 (1.0)  (10.0)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,700 กโิลแคลอรีต่่อกโิลกรมั)(AD) 58.6 68.2 (9.6)  (14.1)

ค่าขนส่ง(2) 7.9 7.9 (0.1)  (0.8)

หมายเหตุ: (1) ราคาถ่านหินเทียบเท่าค�านวณจากต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่ใช้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับค่าด้วยค่าความร้อน (Califoric value) ทั้งนี้ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคา

ถ่านหินอ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า

 (2) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริษัทคือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

และไอน�า้ดังกล่าว

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

บริษัทส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 287 2,506

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 2,124,122 17,674,369

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 7,400 7,054

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 5,234 4,996

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 47,214,450 44,441,376

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 9,021 8,895
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ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,451 8,516

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,576 2,544

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 68,406,489 68,769,741

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 26,694,675 26,427,826

อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,094 8,076

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,363 10,389

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,612 1,584

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 13,242,687 13,016,724

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,213 8,220

หมายเหตุ: (1) แสดงถึงอตัราการใช้ความร้อน “จดัสรร” ซึง่ถอืเป็นอตัราการใช้ความร้อนรวมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบรษิทั โดยค�านวณจากปรมิาณพลงังานจากเชือ้

เพลงิทีใ่ช้ทัง้หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่หารด้วยพลงังานทีผ่ลติได้ทัง้หมดในระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่ไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีโรงไฟฟ้า 

แบบพลงังานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินของโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 ซึง่บรษิทัถวัเฉลีย่พลงังานไอน�้าและพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโรงไฟฟ้า โกลว์  

เอสพีพี 3 โดยนบัเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถา่นหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปรมิาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหลง่พลังงานแต่ละชนดิต่อพลังงานที่ใช้ส�าหรบัโรง

ไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ 

 (2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้า ไอน�า้ และน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�า้และน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

 (3) อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เริ่มเดินเครื่องเข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจากถ่านหินด้วย

ผลประกอบการเปรียบเทียบ

ระหว่าง ปี 2559 กับ ปี 2558

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.8 เป็นจ�านวน 53,092.1 ล้านบาทในปี 

2559 จากจ�านวน 65,369.3 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

• รายได้รับจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ปรับตัวลดลง 

5,018.6 ล้านบาท จากจ�านวน 8,381.1 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 3,362.5 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุ

จากค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลงังานไฟฟ้าทีล่ดลง โดยค่าความพร้อมจ่ายลดลงจ�านวน 271.0 ล้านบาท หรอืจากจ�านวน 2,298.9 

ล้านบาท เป็นจ�านวน 2,027.9 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลงและการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผน

ของหน่วยผลิตหนึ่งหน่วย จากจ�านวนทั้งหมดสองหน่วย ในช่วงระหว่างวันที่ 3 มกราคมถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 แม้ว่าในปี 

2559 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนลง ซึ่งส่งผลในทางบวกต่อรายได้ที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าพลังงาน
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ไฟฟ้าลดลงจ�านวน 4,747.6 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 6,082.2 ล้านบาท เป็นจ�านวน 1,334.7 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณ 

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลง 2,241.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากจ�านวน 2,491.9 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นจ�านวน 250.5 กิกะวัตต์

ชัว่โมงในปี 2558 และ 2559 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม เมือ่รวมผลจากการน�ามาตรฐานบญัชเีกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิมาใช้ รายได้ 

จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่แสดงในงบการเงินจะประกอบไปด้วยรายได้จากสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 665.4 ล้านบาท 

และรายได้จากการขายจ�านวน 1,929.7 ล้านบาท 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนัท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ ภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขนาด 

660 เมกะวัตต์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.7 หรือจากจ�านวน 13,422.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 11,722.4 ล้านบาท ในปี 2559 

การปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง เนื่องจากราคาถ่านหินปรับตัวลดลง และสัญญาการซื้อถ่านหินฉบับ

ใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 แม้ว่าโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 หรือจากจ�านวน 

4,985.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 5,232.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

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

ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 หรือจากจ�านวน 714.0 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 712.0 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมี

สาเหตุหลักจากที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง โดยในปี 2559 มีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ลดลง

ร้อยละ 1.9 หรือจากจ�านวน 387.8 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 380.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 13.3 หรือจากจ�านวน 17,451.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 15,125.7 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมี

สาเหตุหลักจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงร้อยละ 16.5 เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวลดลงร้อยละ 19.9 และ 

13.5 ตามล�าดับ ในขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่จ�านวน 5,533.6 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2559 

เมื่อเทียบกับ 5,539.7 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2558

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.7 หรือจากจ�านวน 

16,827.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 15,031.8 ล้านบาทในปี 2559 การปรบัตวัลดลงมสีาเหตหุลกัจากอตัราค่าไฟฟ้าทีจ่�าหน่าย

ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 9.1 และปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 หรือ

จากจ�านวน 5,080.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 4,991.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

• ยอดจ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 หรือจากจ�านวน 

7,921.1 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 6,951.1 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากราคาจ�าหน่ายไอน�า้ลด

ลงร้อยละ 14.4 เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายไอน�า้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 2.1 หรือจากจ�านวน 7,464.2 กิโลตัน เป็น 7,624.6 กิโลตัน

• รายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อืน่ๆ จ�านวน 429.1 ล้านบาทในปี 2559 ใกล้เคียงกบัจ�านวน 463.1 ล้านบาทในช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่แล้ว 

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ 

บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจ�านวน 15.1 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 44.1 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 59.3 ล้านบาทในปี 

2559 โดยดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากเงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู้โครงการ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่นๆ จ�านวน 382.0 ล้านบาทลดลงจ�านวน 718.3 ล้านบาท จากจ�านวน 1,100.3 ล้านบาทในปี 2558 โดยใน

ปี 2558 บริษัทได้บันทึกเงินชดเชยจากความล่าช้าของการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 729.8 ล้านบาท และเงินชดเชยจากประกัน

ภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 จ�านวน 316.6 ล้านบาท 
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หมายเหตุ: (5) งบการเงินของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกรายได้อื่น จากก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 83.6 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่มีการบันทึกขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1,202.4 ล้านบาท ในปี 2558 โดยผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ

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

ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ และที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น รายได้ทัง้หมดปรับตวัลดลงร้อยละ 18.8 หรอืจากจ�านวน 65,369.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 53,092.1 

ล้านบาทในปี 2559

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวลดลงร้อยละ 22.1 หรือจากจ�านวน 49,370.9 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 38,479.1 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็น

ผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพี

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ปรับตัวลดลง 4,402.2 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 5,635.1  

ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 1,232.8 ล้านบาทในปี 2559 การปรบัตวัลดลงมีสาเหตหุลกัจากปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิลดลง ร้อยละ  

88.4 เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟให้กับ กฟผ. ที่ลดลง 

• ต้นทุนถ่านหินของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.9 หรือจากจ�านวน 5,615.2 ล้านบาทในปี 2558 เป็น

จ�านวน 5,117.2 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุมาจากราคาถ่านหินปรับตัวลดลง แม้ว่าปริมาณการใช้ถ่านหินของ

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันจะเพิ่มมากขึ้น 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวลดลงจากจ�านวน 7.3 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 58.7 ล้านบาทในปี 2558 เป็น

จ�านวน 51.4 ล้านบาทในปี 2559

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุง ปรับตัวลดลงจ�านวน 207.0 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 904.8 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 697.8 ล้านบาทใน

ปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากในครึ่งปีแรกของปี 2558 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันมีการซ่อมบ�ารุงตามแผน

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 หรือจากจ�านวน 1,419.2 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 

1,405.6 ล้านบาทในปี 2559 

• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.8 หรือจากจ�านวน 913.0 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 823.1 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้

ต้นทนุขายอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการผลติส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนน�า้ สารเคม ีและค่าใช้จ่ายประจ�าท่ัวไป รวมไปถงึเงนิจ่ายเข้ากองทนุ

พัฒนาไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration)

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 19.9 หรือจากจ�านวน 25,288.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 20,264.4  

ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงร้อยละ 19.9 ในขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติใกล้เคียงกันกับปีก่อน 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินปรับตัวลดลงร้อยละ 9.6 หรือจากจ�านวน 2,684.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 2,426.0 ล้านบาทในปี 

2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลี่ย (FOB) ลดลงร้อยละ 14.1 หรือจาก 68.2 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน

เป็น 58.6 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่ราคาถ่านหินอ้างอิงเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.1 หรือจาก 66.9 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อตันเป็น 

64.1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินใกล้เคียงกับปีก่อน
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• ต้นทนุเชือ้เพลงิน�า้มนัดเีซลปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 26.2 หรอืจากจ�านวน 3.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 2.6 ล้านบาทในปี 2559

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวลดลงร้อยละ 7.8 หรือคิดเป็นจ�านวน 123.6 ล้านบาท จากจ�านวน 1,584.7 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 

1,461.1 ล้านบาทในปี 2559 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการหยุดซ่อมบ�ารุงของโรงไฟฟ้าในปี 2559 มีจ�านวนน้อยกว่า

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 หรือจากจ�านวน 2,810.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็น

จ�านวน 2,825.7 ล้านบาทในปี 2559

• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.9 หรือจากจ�านวน 2,437.9 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 2,171.2 ล้านบาทในปี 2559 

ต้นทนุขายอืน่ๆ ประกอบด้วย น�า้ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิการโดยรวม รวมถงึเงนิสนบัสนนุแก่กองทนุพฒันาไฟฟ้า

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 หรือเท่ากับ 178.9 ล้านบาท จากจ�านวน 775.6 ล้านบาทในปี 

2558 เป็นจ�านวน 954.5 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6.2 หรือจากจ�านวน 30.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 

28.5 ล้านบาทในปี 2559

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 หรือจากจ�านวน 745.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 926.0 

ล้านบาทในปี 2559 การปรับตวัเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคัญ มสีาเหตมุาจากการตดัจ�าหน่ายอปุกรณ์เก่าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จ�านวน 

185.2 ล้านบาท ซึ่งถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ชุดใหม่ระหว่างการซ่อมบ�ารุงตามแผนในเดือนมกราคม 2560

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวลดลงร้อยละ 23.2 หรือจากจ�านวน 51,357.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 

39,448.7 ล้านบาทในปี 2559

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6 หรือจากจ�านวน 14,011.7 ล้านบาท

ในปี 2558 เป็นจ�านวน 13,643.5 ล้านบาทในปี 2559 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 19.9 หรือจากจ�านวน 3,243.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 2,599.1 ล้านบาทในปี 2559 

โดยต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวลดลงร้อยละ 15.1 หรือจากจ�านวน 2,925.0 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 2,482.1 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ 

การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่ลดลง

ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงจ�านวน 201.6 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 318.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 117.0 ล้าน

บาทในปี 2559 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

ตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(ก) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในปี 2559 จ�านวน 911.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.2 หรือคิดเป็นจ�านวน 163.2 ล้านบาท จากจ�านวน 1,075.1 

ล้านบาทในปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการบันทึกเงินชดเชยจากความล่าช้าของการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

และเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี
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(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ�านวน 69.8 ล้านบาท ซึ่ง

รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 

85.5 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทมีการบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ�านวน 18.4 ล้านบาท 

ซ่ึงรวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

จ�านวน 118.5 ล้านบาท

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 หรือจากจ�านวน 9,674.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็น

จ�านวน 10,062.7 ล้านบาทในปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 1,109.6 ล้านบาทในปี 2559 ในขณะที่ปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 

1,319.2 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีองค์ประกอบหลักคือก�าไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนร้อยละ 35 โดยในปี 2559 บจ. เก็คโค่-วันมีก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน 2,911.4 ล้านบาท นับรวมผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 

129.7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 3,415.2 ล้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 956.2 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธิมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 หรือจากจ�านวน 8,355.4 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�านวน 8,953.1 

ล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตามถ้าไม่รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี ก�าไร

สุทธิจะมีจ�านวนทั้งสิ้น 8,832.2 ล้านบาท และ 9,278.1 ล้านบาทในปี 2558 และ 2559 ตามล�าดับ 

Normalized Net Profit(6)

ในปี 2559 บริษัทมี Normalized Net Profit จ�านวน 9,391.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมถึงผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 40.7(7)

ล้านบาท ผลต่างสทุธขิองค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีจ�านวน 153.8(8) ล้านบาท และ ผลของรายการปรบัปรงุตามมาตรฐานบญัชเีกีย่ว

กับสัญญาเช่าการเงิน โดย Normalized Net Profit ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 หรือจากจ�านวน 9,797.1 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่ง Normalized 

Net Profit นี้ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล 

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

  (7) ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

  (8) ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2559  2558  ผลต่าง

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

สินทรัพย์หมุนเวียน  21,561.0  19.6  24,624.8  21.1  (3,063.85)  (12.4)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  88,515.0  80.4  92,239.3  78.9  (3,724.36)  (4.0)

สินทรัพย์รวม  110,076.0  100.0  116,864.2  100.0  (6,788.20)  (5.8)

หนี้สินหมุนเวียน  15,043.0  13.7  16,794.8  14.4  (1,751.80)  (10.4)

หนี้สินไม่หมุนเวียน  38,261.9  34.8  44,111.0  37.7  (5,849.10)  (13.3)

รวมหนี้สิน  53,304.9  48.4  60,905.8  52.1  (7,600.90)  (12.5)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  56,771.1  51.6  55,958.3  47.9  812.70  1.5 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  110,076.0  100.0  116,864.2  100.0  (6,788.20)  (5.8)

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

110,076.0 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.8 หรือเท่ากับ 6,788.2 ล้านบาท จากจ�านวน 116,864.2 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงมี

สาเหตุจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซ่ีงประกอบด้วยเงนิสด เงนิฝากกระแสรายวนั และเงนิฝากออมทรพัย์ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 16.7  

หรือเท่ากับ 1,450.7 ล้านบาท จาก 8,702.7 ล้านบาท เป็น 7,252.0 ล้านบาท การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการช�าระหนี้เงินกู้ 

ระยะยาวจ�านวน 9,451.6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,513.9 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้มูลค่า 

3,000 ล้านบาท รวมถึงเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานก็ตาม

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.8 หรือเท่ากับ 1,434.7 ล้านบาท จาก 9,701.9 ล้านบาท เป็น 8,276.1 ล้านบาท 

การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการลูกหนี้การค้ารวม หรือเท่ากับ 1,092.6 ล้านบาท จาก 8,277.6 ล้านบาท

ในปี 2558 เป็น 7,185.0 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 หรือเท่ากับ 3,282.5 ล้านบาท จาก 84,024.3 ล้านบาท เป็น 80,741.8 ล้าน

บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสะสม

ในปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 53,304.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.5 หรือเท่ากับ 7,600.9 ล้านบาท จากจ�านวน 60,905.8  

ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.5 หรือเท่ากับ 742.1 ล้านบาท จากจ�านวน 5,510.4 ล้านบาทในปี 2558 เป็น

จ�านวน 4,759.3 ล้านบาทในปี 2559 การปรบัตวัลดลงมสีาเหตหุลกัจากการปรบัตวัลดลงของราคาก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ รวม

ทั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.1 หรือเท่ากับ 10,058.8 ล้านบาท จากจ�านวน 29,489.9 ล้านบาท 

ในปี 2558 เป็นจ�านวน 19,431.0 ล้านบาทในปี 2559 การปรบัตวัลดลงมสีาเหตหุลกัจากการจ่ายช�าระหนีท้ีค่รบก�าหนดของทัง้ธรุกจิ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าและธุรกิจไอพีพี และการช�าระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนก�าหนดของ บจ. โกลว์ ไอพีพี
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• หุ้นกู้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 หรือเท่ากับ 3,002.1 ล้านบาท จาก 21,530.6 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 24,532.7 ล้านบาทในปี 

2559 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ใหม่ จ�านวน 3,000 ล้านบาท

ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 56,771.1 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 หรือ 812.7 ล้านบาท จากจ�านวน 55,958.3 ล้าน

บาท ในปี 2558 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• ก�าไรสุทธิในปี 2559 จ�านวน 8,953.1 ล้านบาท

• เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2559 จ�านวน 8,513.9 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินปันผลประจ�าปี 2558 จ�านวน 6,381.0 ล้านบาท (จ่าย

ในเดือนพฤษภาคม 2559) และเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2559 จ�านวน 2,132.9 ล้านบาท (จ่ายในเดือนกันยายน 2559))

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม

ตารางต่อไปนี้แสดงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดโดยจ�าแนกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558  ผลต่าง

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (%)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 15,295.2 18,383.2  (3,088.0)  (16.8)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (1,054.0)  (2,598.9)  1,544.9  59.4 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (15,688.8)  (11,466.0)  (4,222.8)  (36.8)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด  (3.2)  20.2  (23.4)  (115.8)

และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (1,450.7)  4,338.5  (5,765.8)  (133.4)

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ�านวน 7,252.0 ล้านบาท ลดลง 1,450.7 ล้านบาท จากจ�านวน 8,702.7 ล้านบาทในปี 2558 การปรับตัวลดลงดังกล่าวเป็นผล

จากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2559 เท่ากับ 15,295.2 ล้านบาท เป็นผลจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จ�านวน 11,044.4 ล้านบาท และการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 510.5 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 2559 เท่ากับ 1,054.0 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงสินทรัพย์

ถาวรจ�านวน 1,139.6 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 เท่ากับ 15,688.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการช�าระคืนเงินกู้จ�านวน 

9,451.6 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายระหว่างปี 2559 จ�านวน 8,513.9 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากการออกหุ้นกูจ้�านวน 3,000 ล้านบาท 

143



การบริหารเงินทุน
กลุ่มบริษัทโกลว์มีการวางแผนและบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงผลประโยขน์ของผู้ให้เงินทุน เช่น ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ 

และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดหาเงินทุนสามารถแบ่งตาม 2 กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Business): บริษัทใช้การกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) กับทุกบริษัท

ย่อยที่เป็นโครงการ IPP อันประกอบด้วย บจ. โกลว์ ไอพีพี บจ. เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ซึ่งสินเชื่อโครงการแต่ละโครงการจะ

มีกลุ่มผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน แยกต่างหากจากกัน มีเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ที่ต่างกัน และไม่มีสิทธิไล่เบี้ยกับ บมจ. โกลว์ พลังงาน โดย

ในเดือนธันวาคม 2559 บจ. โกลว์ ไอพีพี ได้ท�าการช�าระคืนหนี้ Project Finance ทั้งหมดก่อนก�าหนด

ข. กลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Business): บรษิทัใช้การกูย้มืเงนิแบบ Corporate Finance โดยรวม

ถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ ส�าหรับทุกโครงการภายใต้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) 

ซึ่งการกู้ยืมเงินส�าหรับกลุ่มธุรกิจ Cogeneration (รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน) จะเป็นการกู้ยืมที่ บมจ. โกลว์ พลังงาน โดยเงินกู้และหุ้นกู้ทุกวง

เป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและทุกวงเงินมีสิทธิเท่าเทียมกัน (Pari Passau) 

อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 0.94 เท่า

2. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการหักค่าใช้จ่าย) คิดเป็น 1.94 เท่า

3. อัตราส่วนหนี้สินกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 0.50 เท่า

ในสัญญาเงินกู้และข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้แต่ละฉบับจะมีข้อตกลงที่ทั้งเกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินระบุไว้อย่าง

ครอบคลุมและชัดเจน รวมไปถึงเรื่องสิทธิของผู้ให้กู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้และการเยียวยาในกรณีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้
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เรียน ผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 

• นายวิทยา เวชชาชีวะ   ประธานกรรมการ

• นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์   กรรมการ 

• นางเสาวนีย์ กมลบุตร   กรรมการ

ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวนัที ่1 มกราคมถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุทัง้หมดหกครัง้ และได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปีทีน่�าเสนอโดยผูส้อบบัญชภีายนอก หลงัจากได้มกีารสอบทานรวมถงึการให้ค�าแนะน�า

ในการปรบัเปลีย่นงบการเงนิทีจ่�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชภีายนอกว่างบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องและเป็นธรรม ตามทีค่วรในสาระส�าคญั และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ตามหลกัการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานท่ีผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ 

แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พจิารณาคุณสมบตัแิละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชภีายนอก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้ค่าสอบบญัชต่ีอคณะ

กรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ 

ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน (รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตักิารเปลีย่นแปลงในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ และการจ่ายเงนิเดือน รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบรหิารจดัการ

สินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ (INCOME 2016) รายงานผลการติดตาม

การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือกรณีฉุกเฉิน) ตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2559 แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญใน

แต่ละรายงาน 

7. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน และผู้บริหารคาดการณ์ หรือประเมินไว้ รวมถึง

สอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

8. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เหน็ว่ารายการดงักล่าวของบรษิทั เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท

9. รับทราบถึงความส�าเร็จในการได้มาของใบรับรอง “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”)”
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10. รับทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการบริหารจัดการถ่านหิน และการบริหารจัดการด้านการเงินของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่ง

รายงานโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี ตามล�าดับ

11. สอบทานและอนุมัติ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นจี เอส.เอ. (ENGIE S.A.) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เอ็นจี 

ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบให้บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญช ีจ�ากดั โดย ดร. ศุภมติร เตชะมนตรกีลุ ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4325 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จ�านวน 1,719,763 บาท ส�าหรับ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และจ�านวน 9,301,426 บาท ส�าหรับทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ และให้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นายวิทยา เวชชาชีวะ

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 ซึ่งจัดท�า

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และพระ

ราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535  โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีาร

เปิดเผยข้อมลูส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบช่วยก�ากบัดแูลการจดัท�ารายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 

ถือปฏิบัติโดยสม�า่เสมอ และผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน และการท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการบรษิทัเชือ่มัน่ว่างบการเงนิของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนิน

งาน และกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง ตามควรในสาระส�าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่

รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมถงึสรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคัญ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิท

ย่อยและของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษัิทตาม

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้

การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้าของ

กลุ ่มบริษัทเป็นความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญต่อการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญเนื่องจากราคาขายตามใบแจ้งหนี้

ได้ค�านวณจากสูตรค่าไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความซับซ้อนตามเงื่อนไข 

ที่ได้ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้า

นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู ้รายได้ของกลุ ่มบริษัทได้แสดงไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.9

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้พิจารณาเป็น

ความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญัในเร่ืองของการรับรู้รายการภาษีเงนิได้นติบิคุคล

รอขอคืนเนื่องจากมีการใช้การประมาณการว่าจะได้รับคืนโดยมีความไม่

แน่นอนขึ้นอยู่กับผลของคดีซึ่งอาจท�าให้บริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีสิทธิได้

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร

นโยบายการบญัชแีละรายละเอยีดเร่ืองภาษีเงนิได้นติบิคุคลรอขอคนืแสดง

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18 และ 15.3

การด้อยค่าของสินทรัพย์

การด้อยค่าของสนิทรพัย์เป็นความเสีย่งทีมี่สาระส�าคญัต่อการแสดงข้อมลู

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ 

โรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ของบริษัทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) จะสิ้นสุดลงในปี 2560  จึงอาจเป็นสาเหตุให้มูลค่าตามบัญชีของ

โรงไฟฟ้าระยะที ่2 ของบรษิทัสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืซึง่จะท�าให้

โรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ของบริษัทเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์

นโยบายการบัญชีเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ของบริษัทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4  

และ 4.18

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

- การประเมินการออกแบบการควบคุมและการน�าการควบคุมไป 

 ปฏิบัติและทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ 

 ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณราคาขาย  

- ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยมี 

 วิธีการดังต่อไปนี้

• ประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิาร เพือ่สอบถามการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั

และแนวโน้มของรายได้ภายในปี 

• ได้รับรายงานการผลิตและทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้

จากข้อมูลที่เป็นอิสระ (ได้แก่ ค่าพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ ราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหิน เป็นต้น) 

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการค�านวณรายได้ค่าไฟฟ้าและไอน�้า หลัง

จากนัน้ค�านวณจ�านวนทีค่าดการณ์ไว้และท�าการเปรยีบเทยีบกบั

จ�านวนรายได้ที่ได้บันทึกบัญชีไว้ 

• ก�าหนดจ�านวนที่ยอมรับได้ส�าหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ 

เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบจากจ�านวนทีม่คีวาม

แตกต่างระหว่างจ�านวนที่ได้คาดการณ์ไว้ข้างต้น และจ�านวน

รายได้ที่บันทึกบัญชีไว้เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีความแตกต่างอย่าง

เป็นสาระส�าคัญ 

 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง 

• ท�าความเข้าใจลกัษณะของภาษเีงนิได้นติบิคุคลรอขอคืนเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าจ�านวนดังกล่าวได้บันทึกอย่างเหมาะสม  

• ส่งหนงัสือติดต่อสอบถามโดยตรงไปยงัทนายความภายใต้การควบคมุ

และได้มาซึง่ความเหน็ทางกฎหมายส�าหรบัภาษเีงนิได้เกีย่วกบัการรบั

รูก้�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นระหว่างช่วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

• ปรึกษากับผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายเพื่อสอบทาน ความเป็นไปได้ที่

จะได้รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง 

• ขอรายงานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงไฟฟ้าระยะที่ 

2 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดังสูง และค�าชี้แจงจากผู้บริหารหลัก

ด้านการด�าเนนิงานและการเงนิเพ่ือท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจบุนั

และแผนทางธุรกิจในอนาคตของโรงไฟฟ้า 

• พิสูจน์และทดสอบข้อสมมติของผู้บริหาร (ได้แก่ ข้อมูลฐานลูกค้า  

ค่าพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น) 

ในรายงานกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสมมติท่ีใช้ใน

รายงานกระแสเงินสดในอนาคตมีความสมเหตุสมผล

• หากมลูค่าจากการใช้มจี�านวนทีต่�า่กว่ามลูค่าตามบญัชพีจิารณาเสนอ

รายการปรับปรุงด้อยค่าของสินทรัพย์ต่อผู้บริหาร

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดัง

กล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี ้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิ

งานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งและการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจ

ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญช ี

ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ  

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว 

ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน 

ของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยดุการด�าเนนิงานต่อเน่ือง

• ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

กลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบัิตงิานตรวจสอบ

กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมนียัส�าคญัทีพ่บ

จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สาร

กบัผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่

กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าว หรอืในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสาร

เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล

ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

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

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

152




























































































































































	P24-43th jpg
	P44-47th
	P48-57th
	P58-70th
	P71-77th
	P78-125th
	P126-127th
	P128-144th
	all 2



