
































กลุ่มบริษัทโกลว์ได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในการด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้หลักแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  

(Operational Excellence) เพือ่ประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

กับกลุ่มบริษัทโกลว์ทุกฝ่าย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นได้จาก

การท�างานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถด�าเนินการซ่อม

บ�ารุงคร้ังใหญ่ตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้เสร็จก่อน

ก�าหนด และสามารถรักษาระดับค่าความพร้อมจ่ายหลังการ

ซ่อมบ�ารุงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ในส่วนของธุรกิจ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)  

บริษัทก็สามารถรักษาระดับความมั่นคงของการจ�าหน่ายไฟฟ้า

นายญาณ ฟลาเช่

ประธานกรรมการ

และไอน�้า เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของลูกค้าอุตสาหกรรมของเราได้อย่างยอดเยี่ยม

ในปี 2560 บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและ 

รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Normalized Net Profit or NNP) อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท และบริษัทได้จ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน 5.3 เทราวัตต์-ชั่วโมง และ 7,885 กิโลตัน ตามล�าดับ ซึ่งเป็นยอดจ�าหน่ายที่สูงที่สุด 

ในการด�าเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา

หลักการในการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริหารจัดการยังแสดงให้เห็นได้จากการที่กลุ่มบริษัทมีโครงสร้าง

ทางการเงินทีแ่ข็งแกร่งข้ึน ซึง่ท�าให้ทริสเรทติง้ได้ปรับเพิม่อนัดบัเครดติองค์กรให้อยูใ่นระดบั AA- (Stable) นอกจากน้ัน คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณาจ่ายเงินปันผลรอบประจ�าปี 2560 ที่ 5.75 บาทต่อหุ้น  

ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้รวมส่วนของเงินปันผลพิเศษที่บริษัทได้เสนอให้จ่ายติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

เมือ่เดอืนพฤศจิกายน 2560 ทีผ่่านมา บริษทัได้เร่ิมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม ชลบรีุ คลนี เอน็เนอร์ยี ่

(CCE) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปี 2562

ท้ายที่สุดน้ี ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มบริษัทโกลว์ ผมขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน  

คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทุกท่าน ส�าหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ตลอดจนทีมงานของกลุ่มบริษัท

โกลว์ซึ่งการทุ่มเทของทุกท่านเป็นพื้นฐานของความส�าเร็จของกลุ่มบริษัทโกลว์ด้วยดีตลอดมา

“หลักการ
ในการด�าเนินธุรกิจ

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ

ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่
กลุ่มบริษัทมีโครงสร้าง

ทางการเงินที่
แข็งแกร่งขึ้น”
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ปี 2560 ถือได้ว่าเป็นปีที่ทางบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่หลายหน่วยการผลิตของโรงไฟฟ้า 

มีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย “การปลอดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการหยุดงาน” (Lost Time Accidents)  

ได้ต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 ติดต่อกนั และภายหลงัจากการซ่อมบ�ารุงหลกัดงักล่าว บริษทัสามารถรักษาระดบัความพร้อมจ่ายและความมัน่คง

ของหน่วยการผลิตไว้ได้ในระดับที่ดีเยี่ยม

บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้โครงการ SmartSave 2018 โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้น 

การควบคุมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อและการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ท�าให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนที่มีเงื่อนไขที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่

ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรให้อยู่ในระดับ AA-

ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับผู้ร่วมพัฒนาโครงการอีก 2 ราย คือ  ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ (WHA 

Energy) และ สุเอซ (SUEZ) โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice-To-Proceed) ให้แก่ผู้รับ

เหมาก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างมีก�าหนดแล้วเสร็จภายในปลายปี 2562

ตลาดพลังงานของโลกและในประเทศไทย ก�าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยให้ความส�าคัญกับแหล่งพลังงานและเทคโนโลยี

คาร์บอนต�่า การผลิตไฟฟ้าลักษณะกระจายตัว และการพัฒนาในการน�าเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ (digitalized) ซึ่งบริษัทได้เตรียม

ความพร้อมภายในองค์กรส�าหรับ “การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน” นี้ไว้แล้ว 

ตัวอย่างเช่น ในปี 2560 เราได้น�าเสนอการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Roof Top Solar) ให้กับกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเรามีความมุ่งมั่น และจะให้ความส�าคัญกับธุรกิจน้ีมากข้ึนในปี 2561 ซึ่งการพัฒนาโครงการด้าน

สาธารณูปโภคส�าหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจนี้เป็นดีเอ็นเอขององค์กรที่เราให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

นอกจากน้ี เราได้ด�าเนินการริเร่ิมโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ ทั้งในส�านักงาน โรงไฟฟ้า และระบบการ

เช่ือมโยงกับลูกค้า เราได้เพิ่มการจัดสรรทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานของระบบรักษาความปลอดภัยทาง

อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ของเรา
ในด้านการพัฒนาธุรกิจ เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสใน

การพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต�่าในประเทศ

เพื่อนบ้าน ที่อยู่ในขอบเขตการลงทุนของเรา อันประกอบไปด้วย 

ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียตนาม และมาเลเซีย 

ท้ายทีส่ดุน้ี ผมขอปิดท้ายสารฉบบัน้ีด้วยเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน

ก่อนวันคริสต์มาสปี 2560 ที่ทีมงานในโรงไฟฟ้าของเราได้ช่วยชีวิต 

ผู ้ปฏิบัติงานท่านหน่ึงให้ปลอดภัยจากอาการหัวใจขาดเลือด

เฉยีบพลนัไว้ได้ ส�าหรับผมแล้ว เหตกุารณ์คร้ังน้ี แสดงให้เหน็ถงึทมีงาน 

ที่มีความสามารถและความพร้อมต่อสถานการณ์ที่คับขัน ซึ่งเกิด

จากการได้รับการฝึกฝนในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

และการมีเคร่ืองมือช่วยส�าหรับผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 

(AED) อยู่อย่างทั่วถึงและเพียงพอในสถานที่ท�างานของเรา

ในนามคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านใน

ความเป็นมืออาชีพ และความทุ่มเทซึ่งถือเป็นพื้นฐานความส�าเร็จ

ของกลุ่มบริษัทโกลว์ตลอดมา                                                                                      

นายเบรนดอน วอเทอร์ส 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“บริษัทได้เตรียม
ความพร้อมภายใน

องค์กรส�าหรับ 
การเปลี่ยนผ่าน

ทางด้านพลังงาน”
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คณะกรรมการ

1 นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช
 ประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาคาตอบแทน

2 นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอรส
 กรรมการ รองประธานกรรมการ 
 และประธานเจาหนาที่บริหาร

3 นายอนุตร จาติกวณิช
 กรรมการ

4 นายมารค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวรสเตรเตอ
 กรรมการ

5 นายวิทยา เวชชาชีวะ 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

6 ศาสตราจารยกิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1 2 3

4 5 6
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7 นางเสาวนีย กมลบุตร 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8 ศาสตราจาย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 กรรมการอิสระ

9 นางชิลลา โคฮัลมี-มงฟซ
 กรรมการ

10 นายพอล ฟรานซิส แมไกวร 
 กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาคาตอบแทน

11 นายเดวาราเจิ่น มูรูเวน 
 กรรมการ

12 นายเบอนัวต เรเน มินารด
 กรรมการ 

7 8 9

10 11 12
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1 นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอรส
 ประธานเจาหนาที่บริหาร
 
2 นางศรีประภา สำรวจรวมผล 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย 
 และสายทรัพยากรบุคคล
 
3 นายปจงวิช พงษศิวาภัย 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเงิน
 
4 นายอาเรียน แวน เดน บรูค 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต 

5 นายณรงคชัย วิสูตรชัย 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายรัฐสัมพันธและประชาสัมพันธ 

6 นายแกรท แมรสมัน 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาธุรกิจ 

7 นายอัครินทร ประเทืองสิทธิ์ 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานจัดซื้อ
 

8 นายหลุยส สตีเวน โฮลับ
 ผูจัดการโรงไฟฟาเก็คโค-วัน

9 นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - วิศวกรรม
 และการจัดการบำรุงรักษา

1 2 3 4

5 6 7 8

9

คณะผูบริหาร
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10 นางมัณทนา คุณากร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคล
 และการบริหารสำนักงาน

11 นายสุทธิ เชื้อสุข 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - การผลิต
 กลุมโรงงานระยอง

12 นายสุรัตนชัย บางหลวง
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว ไอพีพี 
 และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

13 ดร. สมเกียรติ ดีกระจางเพชร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - วิเคราะห
 และจัดการสินทรัพย

14 นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ
 ผูอำนวยการฝายกฎหมายและประกันภัย

15 นายอนุตรชัย ณ ถลาง
 ผูอำนวยการฝายบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

16 นายศักดา ลาชโรจน
 ผูอำนวยการฝายพัฒนาความมั่นคงระบบ

17 นางสาวศิริจันทร โชติชัยสถิตย
 ผูอำนวยการฝายขายลูกคาอุตสาหกรรม

18 นายธนัญชัย ไชยสระแกว 
 ผูอำนวยการฝายวิศวกรรม

18

10 11 12 13

14 15 16 17
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19 นายประทีป พุทธธรรมรักษา
 ผูอำนวยการฝายจัดซื้อ
 และบริหารสินคาคงคลัง

20 นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
 ผูอำนวยการฝายความรับผิดชอบตอสังคม
 และประชาสัมพันธ

21 นายอภิชาติ แจมจันทร
 ผูจัดการโรงไฟฟากังหันกาซ

22 นายเรอโนต พีเยิล
 ผูอำนวยการฝายลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ

23 นายสีจัน ยาบันดิด
 ผูจัดการโรงไฟฟาหวยเหาะ

24 นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย
 ผูอำนวยการฝายบัญชี

25 นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
 ผูอำนวยการฝายงานตรวจสอบภายใน

26 นายเอเรลป กุลเลป
 ผูอำนวยการฝายบริหารคุณภาพธุรกิจ

27 นายบรรทม กระสังข
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 / 
 โกลว เดมิน เวอเตอร

28 นายรุจิโรจน กสิฤกษ
 ผูจัดการโรงไฟฟาถานหิน
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29 นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว พลังงาน (ระยะท่ี 1 & 2)

30 นายพิสุทธิ บุญวงศโสภณ 
 ผูอำนวยการฝายซอมบำรุงกลาง

31 นางอัญชณา กิตติปยกุล 
 ผูอำนวยการฝายงบประมาณ

32 นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม 
 ผูอำนวยการฝายงบประมาณและวิเคราะหธุรกิจ

33 นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ 
 ผูอำนวยการฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

34 นายอังศุธร ภูบุญเติม
 ผูอำนวยการฝายการจัดการระบบ
 อยางมีประสิทธิภาพ

35 นายนันทศิลป เจนวารินทร 
 ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

36 นายโรบิน เมอรลิเออร
 หัวหนาฝายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

37 นายประพนธ ชินอุดมทรัพย 
 ผูอำนวยการฝายการเงินและบริหารเงิน

38 นายปงยาง ลี 
 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

38

29 30 31 32

33 34

37

35 36

23

61-03-076 023 4c_glow thai i_uncoated





ภาพรวมของนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ แนวทางของโกลว์ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไร และน�าเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของโกลว์ 

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน�้าที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้ 

เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

ค่านิยมหลักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไร 

• การจัดหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพ

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การมีพนักงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

• บรรษัทภิบาลที่เข้มแข็ง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

• การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

• การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งโกลว์ด�าเนินธุรกิจ

ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ลดต้นทุนและเพิ่มก�าลังการผลิต

• ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า และแสวงหาลูกค้าใหม่

• ให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

• พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

• ควบคุมและลดอัตราการปล่อยมลพิษ

• สานสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในที่นี้จะเรียกรวมว่า “โกลว์”) มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมี 

ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราท�างานร่วมกับรัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรเอกชน รวมถึงผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการซึ่งสร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืนผสานรวมอยู่ในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการด�าเนินงาน การด�าเนินธุรกิจ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่ง

ส่งผลดีทั้งต่อสังคมและการด�าเนินธุรกิจของโกลว์

กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่นต่อแถลงการณ์นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�าองค์กรไปสู่เป้าหมายต่อไปนี้:

1) บริษัทจะยึดมั่นในการด�าเนินการที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการติดสินบน รวมทั้งกฎหมายและ 

 ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรทัดฐานการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

2) บริษัทจะปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ 

 กฎระเบียบที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

25
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3) บริษัทจะจัดท�านโยบายและมาตรฐานต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดผลในการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแนวทาง 

 การปฏิบัติตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

4) บริษทัจะเคารพต่อการปกป้องสทิธิมนุษยชน และจะไม่ยนิยอมให้มกีารกดีกนั การรังแก การล่วงละเมดิ หรือการท�าร้ายร่างกาย  

 ทุกรูปแบบเกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทให้คุณค่าต่อความหลากหลาย และจะปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียม 

 กัน รวมทั้งให้โอกาสอย่างเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรโดยปราศจากอคติ

5) บริษัทจะด�าเนินทกุโครงการโดยค�านึงถงึความคาดหวงัและประโยชน์สขุของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทั และพร้อมรับผดิชอบ 

 ต่อผลกระทบทีเ่กดิจากกจิกรรมและการด�าเนนิงานของบริษทั ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  รวมถงึผลกระทบทีมี่ต่อพนักงาน สงัคม  

 สิ่งแวดล้อม (ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6) ทุกโครงการของบริษัทจะต้องมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดย 

 ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พนักงาน หรือสิ่งแวดล้อม

7) บริษัทจะสร้างความม่ันใจ ปรับปรุงความพร้อมและความมั่นคงของการให้บริการต่อลูกค้าทุกราย และจะเป็นพันธมิตรทาง 

 ธุรกิจที่ดีต่อคู่ค้า

8) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสถานที่ซึ่งพนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทจะ 

 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า ด้วย

9) บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต�่า ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 

10) บริษทัจะทบทวนผลการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอ และจะรายงานความคบืหน้าต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสและเปิดเผย นอกจาก 

 นี้ บริษัทจะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถยื่นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเข้ามาได้

11) บริษทัจะให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของบริษทั และแจ้งความคบืหน้าในการด�าเนิน 

 งานเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชน

แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.	 บรรษัทภิบาล

โกลว์ยอมรับว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโกลว์ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากการด�าเนินงานของโกลว์ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโกลว์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของโกลว์ ซึ่งมีความรับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของ

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

ประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 9 คน และหญิง 

3 คนจาก 5 ประเทศ (ประเทศไทย เบลเยียม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และฮังการี) ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระอื่นๆ 

เพื่อรับรองผลการด�าเนินงานและงบการเงินประจ�าไตรมาส รวมทั้งชี้แนะกลยุทธ์การด�าเนินงาน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพือ่เสริมความแข็งแกร่งให้กบัโครงสร้างการจดัการด้านความยัง่ยนื โกลว์ได้จดัตัง้ “คณะกรรมการบริหารด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื” 

ข้ึนเพื่อวางนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของโกลว์ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระยะยาวและระยะ

สั้น รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานและขอค�าปรึกษาจากคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของโกลว์ โดย 

คณะกรรมการบริหารด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื จะท�างานอย่างใกล้ชิดกบัคณะกรรมการด้านความยัง่ยนื และในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ประกาศแผน “การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020” เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและ

มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
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2.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรมและการด�าเนินงานของโกลว์มีแนวทางการปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัในแต่ละ

ประเทศที่โกลว์เข้าไปด�าเนินการ โดยโกลว์ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

เอน็จ ีตระหนักดว่ีาการปฏบิติัตามกฎหมายต่อต้านการให้สนิบนมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ และคาดหวงัให้พนักงานทกุคนด�าเนนิกจิกรรม

ทุกอย่างตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ 

เอ็นจี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โกลว์ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจหลายครั้ง 

โดยเพิ่มหัวข้อ เช่น สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการติดสินบน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจและ

นโยบายที่เกี่ยวข้องน้ีได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการท�างานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโกลว์  
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รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติ 

ด้านจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการน�าหลักการด้านจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและ

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโกลว์ รวมทั้งคอยตอบค�าถามและให้ค�าปรึกษาทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่พนักงาน 

นอกจากน้ี ยงัมบีทบาทในการสร้างความตระหนักให้กบัพนกังาน โดยการจดัอบรมและการสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ระบถึุงความเสีย่ง

ด้านจริยธรรมขององค์กร

ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ โกลว์ได้น�าหมวดต่อต้านการคอร์รัปช่ันระบุไว้ในสัญญาการเดิน

เครื่องและซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า (O&M) ทุกฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของโกลว์จะปฏิบัติตามหลักการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ส�าหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

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

ปัจจัยส�าคัญ

1.	 ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของโกลว์ คือ เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน�้าที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่

สร้างสรรค์ในการใช้เช้ือเพลิงที่หลากหลาย โดยโกลว์ได้จัดท�ากลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งคลอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การพาณิชย์ การด�าเนินงาน  

การเงนิ และทรพัยากรมนุษย์ และได้สร้างความสมดลุส�าหรับเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการจดัล�าดบัความส�าคัญและวางแผน

การด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

ในการหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง โกลว์ได้ใช้แหล่งพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงพลังน�า้ พลังแสงอาทิตย์ 

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

เถ้าถ่านที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) โดยใช้ระบบ

สายพานล�าเลียงถ่านหินแบบปิด และใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

นอกจากน้ี โกลว์ยังได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal 

Boiler ซึ่งเป็นระบบหม้อต้มไอน�้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้เช้ือเพลิงต�่ากว่าหม้อต้มไอน�้าทั่วไป ส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลง เพื่อเป็นการตอบ

สนองต่อวิสัยทัศน์ในด้านความหลากหลายของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย โกลว์และพนัธมิตรได้รับคดัเลอืกจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน ในการรับซือ้ไฟฟ้าพเิศษจากขยะอตุสาหกรรม

ที่ไม่เป็นอันตราย  โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2562

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

ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงและยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม  

อีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) และเพื่อเป็นการรับประกันการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าโคเจเนอเรช่ันของบริษัทจึงมีระบบ

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

จึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่มีความมั่นคงสูงส�าหรับลูกค้า  ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและเครือข่ายท่อส่งไอน�้าที่เช่ือมโยงและครอบคลุม

พื้นที่ที่ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยหน่วยผลิตและเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าได้เป็นอย่างดี

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ท�าให้โกลว์สามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากการท�างานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ท�าให้

โกลว์ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่



30

2.	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน หากเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิด

ขึ้นและลุกลาม ธุรกิจก็จะไม่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน หากเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โกลว์ก็จะสามารถพัฒนา

สินค้าและบริการใหม่ๆ ได้

โกลว์มส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย ซึง่ช่วยให้เราสามารถสือ่สารกบัผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสยีในหวัข้อทีมี่ความส�าคญัได้อย่างสม�า่เสมอและปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม เมือ่เราทราบความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

แล้ว เราก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต

โกลว์ได้น�าเครื่องมือซึ่งพัฒนาโดย เอ็นจี มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยให้เราทราบจุดยืนของ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อหวัข้อทีมี่ความส�าคญัส�าหรับโกลว์ ทัง้น้ี โกลว์ได้ท�าการทบทวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและให้คณะผูบ้ริหารรับรองในการประชุม

เมื่อปี 2560 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความเกี่ยวข้องและครอบคลุม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย 18 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1) พนักงาน 10) ผู้จัดหาเชื้อเพลิง

2) ลูกค้า 11) ผู้จัดหาเทคโนโลยี

3) ชุมชน 12) นิคมอุตสาหกรรมเอกชน

4) NGOs และองค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร (NPOs) 13) สื่อ

5) นักวิเคราะห์ 14) ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

6) สถาบันการเงิน 15) หน่วยงานราชการ (ด้านพลังงาน)

7) ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน 16) หน่วยงานราชการ (อื่นๆ)

8) บริษัทที่ปรึกษา 17) องค์กรอิสระ

9) ผู้รับเหมา 18) สถานทูต
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ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงช่องทางการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งความถี่ของการสื่อสารระหว่างโกลว์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา คือ

พนักงาน ลูกค้า และชุมชน

โกลว์มกีารสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย เปิดกว้าง และโปร่งใส โดย

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของโกลว์จะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและ

ความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดข้ึนอย่างสม�่าเสมอน้ีเป็นช่องทางการสื่อสารที่ท�าให้โกลว์สามารถตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยช่องทางหรือกระบวนการเหล่านี้ ได้แก่

1) ข้ันตอนการร้องทุกข์ส�าหรับพนักงาน ข้ันตอนน้ีอยู่ในคู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงวิธีการ 

ขั้นตอนในการร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2)	 กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม	พนักงานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็นช่องทางในการยืน่เร่ืองร้อง

เรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่

จริยธรรมข้ึนมาก�ากับดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากน้ัน เรายังจัดให้มี “กล่องรับข้อร้องเรียน 

(whistleblower inbox)” ซึ่งเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมที่ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้

3) กล่องรับความคิดเห็น	พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บริษัท พิจารณาผ่านกล่องรับความ

คิดเห็น โดยกล่องดังกล่าวจะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4) Email:	pr@glow.co.th	และ	โทรศัพท์	662	670	1500	ชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ทั้งทางโทรศัพท์

หรืออีเมล์ที่ระบุไว้ในเอกสารแนะน�าองค์กร วารสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการจดัให้มช่ีองทางหรือกระบวนการร้องเรียนแล้ว กลุม่บริษทัโกลว์ ยงัก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการแก้ไขไว้ด้วย โดยหลงัจาก

ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว หากข้อร้องเรียนเป็นจริง จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน และหากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ต้องด�าเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

3.	 การระบุหัวข้อส�าคัญ

โกลว์ได้ทบทวนหัวข้อที่ได้รับการบ่งชี้ว่ามีความส�าคัญต่อบริษัท พร้อมทั้งระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคัดเลือกหัวข้อ

ที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อโกลว์ โดยทุกหัวข้อได้รับการยืนยันว่ามีความส�าคัญต่อบริษัทผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 

ปี 2017
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ตารางสาระส�าคัญน้ีแสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มี “ความส�าคัญสูงสุด” 7 ประการส�าหรับโกลว์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

1) พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย หัวข้อที่มีความส�าคัญ

สูงสุดทั้ง 7 ประการน้ีถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นชอบต่อการด�าเนินงานของโกลว์ ส่วนอีก 13 หัวข้อ 

ที่เหลือ ก็ยังคงถือเป็นความท้าทายในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม และสังคม

5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6) การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

โกลว์ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดล�าดับความส�าคัญ 

และจัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโกลว์ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจของ

โกลว์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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ประเด็นที่มีความส�าคัญสูงสุด
ด้วยการก�าหนดเส้นทางการด�าเนินห่วงโซ่คุณค่าของโกลว์และการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ โกลว์ได้

ระบุหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหัวข้อส�าคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

1.	 พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

การผลิตและจ�าหน่ายพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนน้ันเป็นหัวใจของวิสัยทัศน์ของโกลว์ เรามุ่งมั่นจัดหาพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้แก ่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม

เราเช่ือว่าการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านการเงิน แต่ยังช่วยรักษาทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และจ�ากัดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกให้น้อยที่สุดอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ โกลว์จึงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการวัดผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ

เอสพีพีนั้น ฝ่ายจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (Asset Optimization Department) จะรายงานประสิทธิภาพการผลิตทั้งในส่วนของไฟฟ้า

และไอน�้า ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นประจ�าทุกปี กฟผ. ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใน

ระดับที่สูงกว่า 45% สัดส่วนของพลังงานความร้อนที่น�าไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด ใน

ระดับที่สูงกว่า 10% และความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary 

Energy Saving: PES) ตามสัญญาเอสพีพี หากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ราคาไฟฟ้าของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบ

ตามไปด้วย

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

งานและการบ�ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถจัดส่งพลังงานที่มีคุณภาพโดยโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

การให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ืองต่อเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานถือเป็นเป้าหมายหลักของโกลว์ในการสร้างความพึงพอใจ

และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของโกลว์ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า ตรวจสอบ

และบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดี

ที่สุด

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับเรา ขณะเดียวกันโกลว์มุ่งมั่นด�ารงความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ เป้าหมายของเราคือ หลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่

ไม่คาดคิดและขจัดภาวะที่ไม่ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชั่นทุกแห่งในมาบตาพุดจึงมีการเชื่อมโยงถึงกันผ่านทาง

สายส่งไฟฟ้าแรงสงูใต้ดนิ รวมทัง้มีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารองจากกฟผ. และโรงงานผลติไอน�า้ ส่วนในเขตประกอบการอตุสาหกรรม สยาม อสีเทร์ิน 

อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นั้น โรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซที่

มีประสทิธิภาพสงู สามารถเพิม่ก�าลงัการผลติสงูสดุได้ในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสงู เช่นเดยีวกบัทีม่าบตาพดุ โกลว์มข้ีอตกลงเร่ืองไฟฟ้า

ส�ารองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในการจัดส่งพลังงาน

ส�าหรับความท้าทายส�าคัญในเร่ืองของความพร้อมและความมีเสถียรภาพของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกันการเกิด 

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

ไฟฟ้า รวมทั้งท�าการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง โกลว์ก�าหนดให้ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption  

Frequency Index: SAIFI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจพลังงาน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน

หลักขององค์กร (ทั้งส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า)

ในปี 2560 เราได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุม (Distributed Control System) เพื่อขจัดความผิดพลาด (false alarm) ที่ไม่

เก่ียวข้องออกไปและสามารถตรวจพบปัญหาได้เร็วข้ึน เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบริหารจดัการระบบเตือนภัย เช่น มาตรฐาน

การจัดการ EEMUA 191 และ ISA 18.2
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้ลงมติส�าคัญในช่วงปลายปี 2558 ว่า นับจากนี้ไป โกลว์จะไม่ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงาน

ถ่านหนิอกี แต่จะมุง่มัน่พฒันาและขยายธุรกจิตามแนวทางคาร์บอนต�า่ ซึง่รวมไปถงึโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 

และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

โกลว์ได้น�าแนวคิดเรื่อง 3D ซึ่งได้แก่ การน�าระบบดิจิตอลมาใช้ (Digitalization) การลดปริมาณคาร์บอน (Decarbonization) และ

การกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralization) มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีหลายโครงการที่เราได้น�าระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อจะมั่นใจได้ว่า 
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เรา “ท�าอย่างที่พูด” ตัวอย่างเช่น เราได้น�าระบบ “Balance+” ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เครื่องสามารถวิเคราะห์และปรับการใช้เชื้อเพลิง 

อากาศ และน�้า รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จ�าเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงสุด

ในขณะเดยีวกัน กิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมของโกลว์กม็ุง่สูก่ารลดปริมาณคาร์บอนและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ

ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา เป็นต้น

•	 โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมของโกลว์เกิดขึ้นจากปณิธานสู่พลังงานสะอาด โดยเราได้ด�าเนินโครงการ “เยาวชนคนรักษ์พลังงาน” ติดต่อกัน

มาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ในการประหยัดพลังงานและการใช้

พลังงานทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่ได้รับ 

คัดเลือกในปี 2560 ได้ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

•	 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มด�าเนินโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษาระหว่างปี 2557-2558 

ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้ผูค้นซึง่อยูห่่างไกลความเจริญสามารถเข้าถงึไฟฟ้าได้ แม้จะอยูน่อกเขตทีร่ะบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคครอบคลมุกต็าม โดยเราได้ท�าการตดิตัง้และส่งมอบระบบไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ให้กบัโรงเรียนและศูนย์ดแูล

เด็กตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า รวมถึงการขยายโครงการเพิ่มเติมในปี 2560 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ

กิจกรรมนี้ ได้ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่โกลว์เข้าไป

ด�าเนนิธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคญัเทยีบเท่าจรรยาบรรณของบริษทัแม่ (เอน็จ)ี, สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

โกลว์ได้สร้างความตระหนกัเร่ืองจรรยาบรรณและการปฏิบติัตามกฎหมายให้แก่พนักงาน คณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทั โดย

มีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การต่อต้านการติดสินบนเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาหลักของโกลว์ โดยเราได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้ง

แรกในปี 2548 และได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2560 ด้วย โดยมีหัวข้อใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น สิทธิมนุษยชน

และการต่อต้านการติดสินบน

นอกจากนี้ โกลว์ได้ท�าการทบทวนหลักปฏิบัติในการรับของขวัญและการดูแลต้อนรับ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการติดสินบน ซึ่งเน้น

ย�้าว่า การให้และรับของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองใดๆ ต้องกระท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนเช่ือมโยงกับ

การส่งเสริมกิจกรรมของโกลว์ การพัฒนาธุรกิจ หรือปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ์ในการท�างานระหว่างโกลว์กับลูกค้าและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ หากพนักงานรายใดจงใจละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร หลังจากที่ได้หารือ

กับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน และ/หรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โกลว์ยังได้ปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ

ได้สรุปให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับโกลว์ทั้งหมด

ในปี 2558 โกลว์ได้ร่วมลงนามในประกาศปฏิญญาแสดงเจตจ�านงต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(CAC) เพื่อแสดงจุดยืนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเราได้ปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งขั้นตอนการท�างานที่เกี่ยวข้อง

ให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC โดยโกลว์สามารถรักษาระดับการรับรองจาก CAC ไว้ที่ระดับที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2559
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โกลว์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร โดยเรารณรงค์ให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะโดยการใช้ซ�้า การรีไซเคิล หรือการใช้อย่างประหยัด

4.	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที่

ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

3.	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โกลว์ได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน�้า 

และการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการถึงความสามารถในการลด

ก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจาก การได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for Organization, CFO) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานต่างๆ ของโกลว์ ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การก�าจัดของเสีย 

หรือการขนส่ง โดยวดัออกมาในรูปแบบเทยีบเท่าตนัคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ทางโกลว์ยงัได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟตุพร้ินท์ (Carbon 

Footprint Reduction, CFR) เพราะการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อผลิตภัณฑ์ ไอน�้า (Steam) น�้าสะอาด (clarified water) และน�้าปราศจากแร่ธาตุ 

(demineralized water) จากโรงงานโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และ 2 มีค่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรก 

ในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน
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โกลว์มีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จ�าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทางเครือข่าย 

เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง การขจัด

สาเหตุที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในที่ท�างาน นอกจากน้ี 

โกลว์ยังได้ขยายหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โกลว์จะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 

เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โกลว์ได้ก�าหนดหลักการพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุในที่ท�างาน:

• การแสดงพันธกรณีในเบื้องต้นว่าการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของพนักงานทุกคน

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโกลว์

• การให้พนักงานเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุระดบัเพือ่ส่งเสริมความสมัพนัธ์ในการท�างานทีม่ปีระสทิธผิลร่วมกับหน่วยงานทางด้านสขุภาพ

และ/หรือความปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสภาวะการท�างานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

• การบรูณาการประเดน็ด้านสขุภาพและความปลอดภยักบัระบบการจดัการของโกลว์ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการด�าเนินการในเชิงรุกและ

การเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

โกลว์มีเป้าหมายในการลดจ�านวนอุบัติเหตุในที่ท�างานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร 

(2557-2561) และเราได้ท�าการวัดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดหลักๆ ซึ่งได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก

การท�างานถึงขั้นหยุดงาน (Frequency Rate of Occupational Accidents: FR) และ การไม่มีอุบัติการณ์ร้ายแรงจากการท�างาน (Major 

Incidents) เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 เรายังได้ด�าเนินงานตามแผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อท�าความเข้าใจระดับวุฒิภาวะด้านความปลอดภัยภายใน

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลและหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน

• เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบการจัดการที่มีอยู่ปัจจุบัน

• เพื่อเลือกและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง

• เพื่อจะเข้าใจความคิดและทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยและสุขภาพ

• เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย

ความเห็นและผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมจะช่วยโกลว์ในการบ่งช้ีและจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนา

วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

5.	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธุรกิจพลังงานจ�าเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีทักษะหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โกลว์ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงาน

แสดงศักยภาพและความหลากหลายด้านความคิด เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยกระบวนการพัฒนาพนักงานเริ่มต้นจากการการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ รวมถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานโดดเด่นเข้ามาร่วมงานตามโครงการ SCEP: Student Career Experience Program 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษาโดยการน�าความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการท�างานจริง 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างานในอนาคต และในปี 2560 โกลว์รับนักศึกษาจ�านวน 19 คน จาก 11 สถาบันการศึกษาตั้งแต่

ระดับปวส.ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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6.	 การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อก�าหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของโกลว์ ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการด�าเนินงาน

ของโกลว์และในการพฒันาธุรกจิใหม่ โกลว์ได้ท�าตามหลกัปฏิบตัแิละมาตรฐานสากลทีด่ทีีส่ดุ และเราตัง้เป้าทีจ่ะปฏบิตัติามข้อก�าหนดทางด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงรักษา “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” ส�าหรับตัวช้ีวัดในเร่ืองค่าปรับหรือมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่

ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเลย นอกจากน้ี โรงไฟฟ้า

ทั้งหมดของโกลว์ในประเทศไทยยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 อีกด้วย

ผลการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโกลว์เป็นไปตามข้อก�าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของไทยและข้อก�าหนดที่มี

การบังคับใช้อื่นๆ

โกลว์ปฏบิัตติามมาตรการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่น�าเสนอไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบทางดา้น

สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EH&S) ของโกลว์จะจัดส่งรายงานผล

การด�าเนินงานตามแผนปฏบิตังิานด้านสิง่แวดล้อมให้กบัส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 คร้ังเพือ่

พจิารณา ทัง้นี ้โกลว์ได้ปฏบิตัติามข้ันตอนการรายงานทีท่าง สผ. ก�าหนด และปฏิบตัติามมาตรฐานข้อก�าหนดทางด้านสิง่แวดล้อม ใบอนุญาต

ต่างๆ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ โกลว์ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการ

เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของโกลว์ ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ท�าให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพและทันท่วงที

และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเช่ือถือได้ เราจึงมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลและตรวจสอบ

การด�าเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ

ทัง้น้ี โกลว์มคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะควบคมุการปล่อยมลพษิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ หรือดกีว่ามาตรฐานในกรณีทีส่ามารถท�าได้ 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

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

ตลอดเวลา โดยโกลว์ใช้ระบบตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา เพือ่วดัปริมาณและควบคุมการปล่อยมลพษิจากปล่องระบายมล

สารของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจ�านวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยมลพิษ NOx, SO2, TSP ตัวอย่างเช่น จัดหา

ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ที่มีก�ามะถันเจือปนต�่ากว่า 1% ใช้เทคโนโลยีการฉีดหินปูน ในการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อต้มไอน�้าแบบ Circulating 

Fluidized Bed (CFB) ขณะที่ โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท ได้ติดต้ังระบบ Sea Water Flue Gas 

Desulfurization (SW-FGD) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นั้น บริษัทได้ฉีดสาร

แอมโมเนียเข้าไปใน flue gas ของ CFB และใช้เตาเผาที่มีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในระดับต�่า รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Selective 

Catalytic Reduction (SCR) ที่โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

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

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อที่บริษัทจะสามารถขยายโรงงานเดิมหรือ สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ โกลว์ประสบความส�าเร็จใน

การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันได้

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม�่าเสมอ เราต้ังเป้าที่จะรักษาสัมพันธภาพ

และความไว้วางใจ โดยการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ก�าหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เก่ียวกับ

ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทุกไตรมาสเราจะจัดการประชุมไตรภาคีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักๆ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าโกลว์ ทั้งหมดในพื้นที่มาบตาพุด ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย

มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเน่ือง บนหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน

ภายนอกองค์กร โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของโกลว์ด้วย
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7.	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

ชุมชนสมัพนัธ์และการพฒันาชุมชนเป็นกจิกรรมทีโ่กลว์เข้าไปมส่ีวนร่วมอย่างมาก ซึง่นอกจากสร้างการยอมรับในการด�าเนินธรุกจิแล้ว

ยังช่วยให้โกลว์สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและได้รับความ

ไว้วางใจจากชุมชนนั้นจ�าเป็นต้องมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ซึ่งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์ได้ท�าการสื่อสารเชิงรุกกับชุมชน

ผ่านการเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะอย่างสม�่าเสมอ

โกลว์ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในหลายด้าน ทั้งในรูปแบบของการด�าเนินการโดยบริษัทเอง และในรูปแบบของความร่วมมือกับ

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

จ�ากัด ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของโกลว์ที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ โกลว์ได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อสังคมใน 3 ด้านหลักๆ คือ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นของโกลว์ในปี 2560 ได้แก่

การศึกษา

• โครงการพี่สอนน้อง

 ในฐานะที่โกลว์อยู่ในธุรกิจพลังงาน พนักงานของโกลว์จึงอาสาเข้าไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานและ

ความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาร่วมงานกับโกลว์ในอนาคต 

เราจึงเปิดให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าด้วย ทั้งน้ี โครงการพี่สอนน้องไม่เพียงแต่จะสร้างความตระหนักเร่ืองประสิทธิภาพ

ด้านพลังงานและความปลอดภัยให้กับเด็กซึ่งสามารถเป็นตัวแทนในการรณรงค์เร่ืองพลังงานและความปลอดภัย แต่ยังสร้าง

แรงจูงใจให้เด็กต้องการเข้ามาท�างานในธุรกิจพลังงานอีกด้วย โดยในปี 2560 เราได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ด้านพลังงานและ

ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 75 คน จากโรงเรียนบ้านมาบเตยและโรงเรียนเขาคันทรงในจังหวัดระยอง และนักเรียน 70 คน จาก

โรงเรียนบ้านเขาหินในจังหวัดชลบุรี และเรามีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

• โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน

 เพือ่ดงึดดูเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางด้านวศิวกรรมและสร้างสรรค์กจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ทีส่อดคล้อง

กบัธรุกจิหลกัของโกลว์ โกลว์จงึได้เชิญชวนให้นักศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ประกอบด้วย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี (KMUTT), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (KMUTNB) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกลุ่มกันส่งโครงการด้านพลังงานมายังโกลว์ โดยโครงการด้านพลังงาน

ที่สร้างสรรค์และสามารถน�าไปพัฒนาชุมชนได้จริงมากที่สุดจะได้รับทุนสนับสนุนจากโกลว์ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อใช้

ในการด�าเนินโครงการ
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สิ่งแวดล้อม

• โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้า

 โกลว์เริ่มโครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาดขึ้นในปี 2556 โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้จ�านวน 2,500 ต้น จากนั้น เราจะท�าการปลูก

เพิ่มอีก 2,500 ต้น ทุกๆ สองปี และจะคอยติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้งจ�านวนประชากรสัตว์ป่าผ่านทางรายงาน

ประจ�าปีของคณะกรรมการป่าชุมชน ในปี 2560 เราได้ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมต้นเดิมที่ตายหรือไม่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 10,600 ต้น 

บนเขาห้วยมะหาด

 ในปี 2560 โกลว์ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย “บอร์ดไฟฟ้า ตกแต่งบ้าน กักเก็บพลังงาน” จากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (KMITL) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนีค้อื การพฒันาต้นแบบของอปุกรณ์จดัเกบ็พลงังาน

โดยน�าวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน

 นอกจากโครงการปลูกป่าแล้ว โกลว์ยังด�าเนินการสร้างฝายชะลอน�้าเพิ่มเติม จ�านวน 25 ฝายซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี 2558 ร่วมกบัเทศบาลต�าบลบ้านฉาง ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและชุมชนท้องถิน่ บนเขาภูดร-ห้วยมะหาด จงัหวดัระยอง ทัง้น้ี 

การสร้างฝายไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมความเร็วของน�้า รักษาดิน และปรับปรุงผืนป่า แต่ยังให้

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บของป่าอีกด้วย
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การยกระดับคุณภาพชีวิต

• โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

 โกลว์ ร่วมกับ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัท เอ็นจี เอ็นเนอร์จี เอเชีย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีไฟฟ้า บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีมูลนิธิพลังงาน

ไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอพันธมิตรของโกลว์ เป็นผู้ด�าเนินการติดตั้ง นอกจาก

น้ี โกลว์ยงัสนับสนุนการฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเกีย่วกบัการด�ารงชีวติทีย่ัง่ยนืและพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพและ

การสร้างรายได้ให้กับผู้อพยพซึ่งเป็นเด็กก�าพร้าและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ในปี 2560 เราได้สนับสนุนระบบดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมี

ผู้ได้รับประโยชน์ตั้งแต่เริ่มโครงการ ทั้งสิ้น 168 คน รวมทั้งครูผู้สอนด้วย
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000461

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

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

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 5	ถนนไอสี่	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868	4078-80	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	4061

เว็บไซต์	 www.glow.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์	1	

	 ชั้น	15	ฝั่งปีกเหนือ	(North	Wing)	อาคารจี	ทาวเวอร์	แกรนด์	พระราม	9	

	 เลขที่	9	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2128	2324-9	 	 โทรสาร	:	66	(0)	2128	4625

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

	 11/1	อาคารเอไอเอ	สาทร	ทาวเวอร์	ชั้น	23	-	27	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
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บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

1.	 บริษัท	โกลว์	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการด้านการจดัการ	ทีป่รึกษา	และให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารงานแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน

2.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 42	หมู	่8	ถนนซไีออ-ี8	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ	ต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรีราชา	จงัหวดัชลบรีุ	20230

	 โทรศพัท์	:	66	(0)	3834	5900-5		 โทรสาร	:	66	(0)	3834	5906

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

3.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	1	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

	 โทรศัพท	์:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 10	ซอยจี-2	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	(มาบตาพุด)	ต�าบลห้วยโป่ง	

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3868	5589		 โทรสาร	:	66	(0)	3868	5104

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

	 ให้กับ	กฟผ.

4.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	2	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	และไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม	และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

5.	 บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	3	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า	ไอน�า้	และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมและผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั		

	 กฟผ.

6.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	3	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า
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7.	 บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33		 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น

8.	 บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 11	ถนนไอห้า	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	 โทรสาร	:	66	(0)	3868	4789

สาขา	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33		 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.

9.	 บริษัท	ไฟฟ้ำ	ห้วยเหำะ	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 อาคารเวียงวัง	ทาวเวอร์	(ยูนิต	15)	ชั้น	5	ถนนบุรีจันท์	บ้านดงประลานทุ่ง	เมืองสีสัตนาก	นครหลวงเวียงจันทน์	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 โทรศัพท์	:	(856)	21	414932-3	 โทรสาร	:	(856)	21	414934

ที่ตั้งโรงงาน	 ตู้	ป.ณ.	661	ปากเซ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 โทรศัพท์	:	(856)	36	211720-1	 โทรสาร	:	(856)	36	211719

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

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

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

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8	 โทรสาร	:	66	(0)	3889	1330

ที่ตั้งโรงงาน	 60/19	หมู	่3	เขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	

จังหวัดระยอง	21140

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8	 โทรสาร	:	66	(0)	3889	1330

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ	ผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าและน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม	และผลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั	กฟผ.

11.	บริษัท	เอ็นจี	เมียนมำร์	จ�ำกัด

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริการให้ค�าปรึกษาทางเทคนิค	ด้านพลังงานไฟฟ้า
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บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.	 บริษัท	ห้วยเหำะไทย	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อาคาร	เอม็ไพร์	ทาวเวอร์	ช้ัน	38	-	พาร์ค	วงิ	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33		 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2.	 บริษัท	โกลว์	เหมรำช	วินด์	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 9/241-242	อาคารยูเอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	24	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250	

โทรศัพท์	:	66	(0)	2719	9555		 โทรสาร	:	66	(0)	2719	9548

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

3.	 บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่	 9/241-242	อาคารยเูอม็	ทาวเวอร์	 ช้ัน	24	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	

10250

	 โทรศพัท์	:	66	(0)	2719	9555		 โทรสาร	:	66	(0)	2719	9548

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

4.	 บริษัท	ระยอง	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่	 9/241-242	อาคารยเูอม็	ทาวเวอร์	 ช้ัน	24	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	

10250

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2719	9555		 โทรสาร	:	66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

5.	 บริษัท	ชลบุรี	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 9/241-242	อาคารยูเอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	18	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	

10250

	 โทรศัพท์	:	66	(0)	2719	9555		 โทรสาร	:	66	(0)	2719	9548

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

เช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 72.9 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2560 ซึ่งการที่บริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบริษทัได้หรอืไม่และเพยีงใดข้ึนอยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 25.2 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทสามารถ

ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) 

• ตามข้อก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเช้ือเพลิง 2 หน่วย 

(ก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทสามารถผลัก

ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และที่ระดับ

ราคาอ้างอิงของถ่านหินทีก่�าหนด เนือ่งจากบรษิทัไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหนิซึ่งเปน็ต้นทุนส�าคญัของต้นทนุเชือ้เพลงิให้

กับ กฟผ. ได้ การเพิม่ข้ึนของต้นทนุรวมของเชือ้เพลงิถ่านหนิ (รวมถงึต้นทนุค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญั

ต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้ 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 

โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเช้ือเพลิง โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) แต่ก็เป็น 

การอ้างอิงกับดัชนีราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเป็นกรณีเฉพาะ 

ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินเพียงบางส่วนเท่าน้ัน (บริษัทใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 186 

เมกะวัตต์เทียบเท่า เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ ค่าเอฟทีอาจไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ก�าหนดไว้เสมอ

ไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ เช่น ความผันผวนของ

ต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ”) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 

บริษทัก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�า้โดยปรับตามการเปลีย่นแปลงของราคาก๊าซธรรมชาตเิท่าน้ัน มไิด้อ้างองิกบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย) 

เน่ืองจากบริษทัไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุเช้ือเพลงิทัง้หมดให้กบัลกูค้าได้ บริษทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนถ่านหิน การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญของต้นทุนเช้ือเพลิงซึ่งบริษัทไม่สามารถผลักภาระการเพิ่มข้ึนของต้นทุน 

เช้ือเพลงิดงักล่าวให้กบัลกูค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอตัราส่วนก�าไรของบริษัทและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อ

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

ตามข้อก�าหนดในสญัญาจ�าหน่ายไฟฟา้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ซึง่มรีายไดค้ดิเปน็ร้อยละ 29.9 ของรายไดร้วมของบรษิทัในป ี2560 โดย

ส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็น

ผู้ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิต ซื้อ ส่ง และจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

แต่เน่ืองจากโครงสร้างต้นทนุของบริษทัมลีกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป ดงัน้ันอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่เป็นราคาอ้างองิของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้า

ที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจึงอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท 

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ

ปัจจัยอื่นๆ โดยผ่านสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที ทั้งนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดของค่าเอฟทีนั้นอ้างอิง

กับดัชนีราคาเช้ือเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเช้ือเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมแต่เพยีงบางส่วนเท่าน้ัน นอกจากน้ีค่าเอฟทกีอ็าจไม่ได้ถกูปรับเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนดไว้เสมอไป 

ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

ไม่มกีารปรับค่าเอฟทหีรือปรับเพยีงบางส่วนเท่าน้ัน จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอาจไม่มคีวามสอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูข้ึน

ได้ อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรที่ลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทิศทางตรงข้ามได้ จากเหตุผล

ดังกล่าวการที่บริษัทต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก

กฟผ. เป็นลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบริษทั กฟผ. ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบริษทัภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบริษัท

กับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่า

คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้ซื้อ

หลักและควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย สัญญาส�าคัญ

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

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

หรือการมคีวามเหน็ทีไ่ม่สอดคล้องกนัทีส่�าคญัระหว่างบริษทักบั กฟผ. อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ สถานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังข้ึนอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 

2560 หรือ ร้อยละ 69.1 ของยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็น 

ร้อยละ 44.1 ของรายได้รวมของบริษทัในปี 2560 หากเกิดปัญหาในความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลกูค้าอตุสาหกรรมรายใดรายหน่ึงหรือหลาย

รายก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากนี้ กิจการของลูกค้า

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุหรือนิคมอตุสาหกรรมใกล้เคยีง หรือ ร้อยละ 94.7 ของลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้หมด ซึง่ท�าให้บริษทัมคีวามเสีย่งเพิม่

ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือหยุด

ชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท

ตั้งอยู่ หรือในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั่วๆ ไป 
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นอกจากทีต่ัง้โรงงานของลกูค้าส่วนใหญ่ซึง่รวมตวัอยูใ่นเขตเดยีวกนัแล้ว ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทยงัเป็นผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมหีรืออตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปิโตรเคมี ท�าให้ลกูค้าเหล่าน้ีมีความเสีย่งโดยตรงจากสภาวะของอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่เป็นความเสีย่งโดยอ้อมต่อบริษทัด้วย ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมหีลายชนิดเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

เองมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความผันผวนด้านราคาและวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) อยู่เสมอ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผล 

กระทบต่อการบรรลสุญัญาฉบบัใหม่กับลกูค้าเหล่าน้ี หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการไฟฟ้าและค่าตวัประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load 

Factor) ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า (Creditworthiness) ระยะเวลาในการด�าเนินการขยายธุรกิจของลูกค้า อันจะส่งผลกระทบต่อ

เงื่อนไขที่จะตกลงกันในสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าเหล่านี้ และด้วยเหตุดังกล่าวหรือเหตุผลอื่นๆ จึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

แม้ว่าบริษัทสามารถต่อสญัญาระยะยาวส่วนใหญ่กับลกูค้าอตุสาหกรรมทีห่มดอายสุญัญาแล้วหรือทีเ่ร่ิมจะหมดอายสุญัญาในระยะเวลา

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

ชะงักของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรับประกันข้ันต�า่ต่อปี โดยข้ึนกบัเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญญา บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ หรือ

หากเกิดภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไร 

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาว 

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

และ กฟภ. ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดย บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็น 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ของประเทศและผูป้ระกอบการหลายรายในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกม็คีวามสมัพนัธ์ลกัษณะน้ีกบั 

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

พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 5.7 ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จ�านวน 

ร้อยละ 21.1 ของยอดจ�าหน่ายไอน�า้ หรือคดิเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้ทัง้หมดในปี 2560 ในส่วนของ กฟภ. น้ัน โดยทัว่ไป กฟภ. จะไม่เรียกร้อง 

ให้ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะยาว และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองนั้น บริษัท

ประสบภาวะการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว

บริษทัเช่ือว่าโครงการผลติไฟฟ้าเหล่านีข้องกลุม่ ปตท. จะท�าให้การแข่งขันทีบ่ริษทัจะเผชิญส�าหรับลกูค้าอตุสาหกรรมในอนาคตจะยงัคง

ด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาจากประเดน็ดงัต่อไปน้ี: (1) ลกูค้าของบริษทัทีส่�าคญัหลายรายเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท.; (2) ลกูค้า

ของบริษัทบางรายท�าธุรกิจกับ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท.; และ (3) โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุดบางโครงการเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บมจ. ปตท. (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกิจ - การแข่งขัน” 

ส�าหรับข้อมูลด้านความเสี่ยงของการแข่งขันกับ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ที่อาจมีธุรกิจของบริษัท)
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บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กฟผ. เปน็ลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญทีสุ่ดของบริษทั โดยรายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ของบรษิทัที่จัดเปน็ผูผ้ลิตไฟฟา้ราย

เล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 26.2 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2560 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่

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

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ระหว่าง กฟผ. กบับริษัทเป็นสญัญามาตรฐาน ซึง่บริษัทไม่สามารถเจรจาเงือ่นไขต่างๆ ได้ ข้อก�าหนดใน

สญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษทัและมข้ีอสญัญาทีไ่ม่ชัดเจนบางประการ ทัง้น้ี เง่ือนไข

บางประการที่ระบุในสัญญาตั้งแต่การประมูลครั้งแรกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระหว่าง กฟผ. (ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ก่อนปี 

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�าระใหบ้รษิทัหรอืเรยีกเงินคืนจากบรษิทัไดใ้นกรณต่ีอไปนี ้(1) บรษิทัจา่ยไฟฟา้ไดน้้อยกว่าก�าลงัการผลิตตามสัญญา (2) บรษิัท

จ่ายไฟฟ้าน้อยกว่า 7,008 ช่ัวโมงต่อปี (3) ประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้น้อยกว่าร้อยละ 45 หรือ (4) บริษทั

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

• ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อ กฟผ. หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) 

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

ส�าหรับต้นทุนคงที่ของบริษัทในการก่อสร้างและเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญา) ให้แก่บริษัทในระยะเวลาเพียงไม่เกิน  

6 เดือน ทั้งน้ีในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรัฐบาล  

ดงัน้ัน ในกรณีที ่บมจ. ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใิห้แก่บริษทัได้ กฟผ. จะช�าระเฉพาะค่าพลงัไฟฟ้าส�าหรับก�าลงัการผลติ 

ที่พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น และ

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าขึ้นกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่

ด�าเนินการเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระ

ทบในทางลบต่อบริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อ

ผูกพันในลักษณะทั่วไปดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตจ�ากัดแก่บริษัทและประเด็นดังกล่าวอาจจะมีนัยส�าคัญ หากมีการ

ก�าหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (operational) และ

เงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

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

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

ในเดือนธันวาคม 2555 โดยในสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ต่างกัน นอกเหนือจากข้อก�าหนดทั่วไปที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น 

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 คร้ัง โดยม ี

หน่วยงานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีทีป่ระสทิธิภาพของการน�าพลงังานความร้อนทีน่�ามาใช้ในกระบวนการอณุหภาพไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนด จะไม่มกีาร

ช�าระเงินในรูปของค่าปรับ แต่บริษทัจะไม่ได้รับค่าไฟในส่วนของดชันีทีใ่ช้ช้ีวดัความสามารถในการใช้พลงังานปฐมภูมใินกระบวนการ

ผลติพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Savings: PES) ซึง่เป็นองค์ประกอบใหม่ทีถ่กูน�ามารวมในค่าไฟ

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท
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บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะสิ้นสุดอายุสัญญา

บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจ�านวน 11 สัญญา (รวมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กที่ได้มีการต่ออายุ จ�านวน  

2 สัญญา ดูด้านล่างส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม) โดยมีก�าลังการผลิตตามสัญญาดังกล่าวรวม 784 เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะทยอย

สิ้นสุดอายุสัญญาถึงปี 2580 (วันที่สัญญาสุดท้ายจะสิ้นสุดอายุสัญญา) เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวสิ้นสุดอายุสัญญาลง บริษัทอาจจะมี 

การต่ออายุสัญญา หรือเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทน หรือไม่ก็เป็นได้ หากบริษัทไม่มีการต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับ

ใหม่ทดแทน หรือกระทั่งกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่ทดแทนที่มีก�าลังการผลิตที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากสัญญาที ่

สิ้นสุดลงน้ัน อาจส่งผลกระทบ (นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรง จากการลดลงของรายได้การขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก) ให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรช่ันลดลง (ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน) โดย 

ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดกับโรงไฟฟ้าเพียงบางแห่งหรือจ�านวนมากก็เป็นได้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างสมดุลในสัดส่วนการผลิตของไฟฟ้าและไอน�้าอีกด้วย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประกาศแจ้งมติในเดือนพฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ฉบับใหม่ (Replacement Scheme) กับโรงไฟฟ้า SPP เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่สัญญาเดิมจะหมดอายุลงในช่วงเวลาจนถึงปี 2568 ภายใต้

เงื่อนไขที่ก�าหนด ซึ่งเงื่อนไขของประกาศ (หากมีการด�าเนินการตามมติดังกล่าว) จะครอบคลุมโรงไฟฟ้าจ�านวน 7 ใน 12 แห่งของกลุ่มบริษัท

ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ SPP กับ กฟผ. ในปัจจุบัน ทั้งนี้ก�าลังการผลิตที่จะได้รับจากการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ (Replacement 

Scheme) ดังกล่าวข้างต้นจะมีจ�านวนลดลงจากก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ตามมติของ กพช. ในเดือนพฤษภาคม 2559 

แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท�าการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กส�าหรับ โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ลดลง โดยในระหว่างขั้นตอนการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทได้มีข้อพิพาทกับ กฟผ. ในส่วนที่เกี่ยวกับวันหมดอายุของ

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติรายเลก็ฉบบัเดมิ ทัง้น้ีผลกระทบอาจมีนัยส�าคัญต่อธุรกจิ ผลการด�าเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มและสถานะทางการเงนิ 

ของบริษัทอีกด้วย

การประกอบการของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มงวดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจจะม ี

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมามีข้อเสนอหลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าซึ่งมักมีการชะลอ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้ 

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือ

การปฏิรูปโครงสร้างกจิการไฟฟ้าแต่อย่างใด บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบยีบในการก�ากบัดแูลกจิการ

ไฟฟ้าหรือการแปรรูป กฟผ. ที่จะมีต่อสัญญาซื้อขายของบริษัทและต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมีผล

ให้ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว 

บริษทัอาจต้องเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมใหม่ ซึง่บรษิทัอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคาดงักล่าว 

อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ. 

บริษทัจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนจากการปรับเปลีย่นกฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าหรือใช้มาตรการทีส่่งผลทางลบต่อผูผ้ลติ

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บริษทัต้องปรับเปลีย่นการด�าเนินธรุกจิอย่างมนัียส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคัญต่อการประกอบธุรกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
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บริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ  กฟผ. ในอดีต

ในอดีต บริษัทได้เคยเจรจากับ กฟผ. ในเรื่องที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง แม้ว่าบริษัทมีความเห็นว่าการเจรจา

ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ส�าคัญ แต่บริษัทคาดว่าด้วยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศและลักษณะของ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท�าให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องท�าการเจรจากับ กฟผ. ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่มีการ

เจรจาอยูใ่นปัจจบุนัและในเร่ืองอืน่ๆ ทีค่ล้ายคลงึกนั เพือ่ให้เกดิความชัดเจนของข้อสญัญาระหว่างบริษทัและ กฟผ. ในบางประการ ทัง้น้ี ย่อม

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่างๆ ประกอบกับ กฟผ. เป็นลูกค้ารายส�าคัญที่สุดของบริษัทและ

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

อาจท�าให้บริษัทต้องเปลีย่นแปลงลกัษณะการด�าเนินธุรกจิอย่างมนัียส�าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคญัต่อการประกอบธุรกจิ 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาเช้ือเพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2560 บริษทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทนุถ่านหนิคิดเป็นร้อยละ 54.2 และ 20.2 ของต้นทนุขายทัง้หมดของบริษทัตามล�าดบั หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรือถ่านหนิ 

หรือผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรือทกุแห่งของบริษทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรือไอน�า้ได้ 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเช้ือเพลิงของประเทศ (แม้ว่าจะม ี

ความคืบหน้าในด้านการให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม (Third Parties Access) ในการใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานของสถานี

แอลเอน็จี อยูบ้่างก็ตาม) บมจ. ปตท. ยงัคงเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวทีส่ามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปริมาณทีเ่พยีงพอต่อการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาอาจท�าให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงักได้ 

แม้ในสญัญาจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตริะหว่างผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ของบริษทักบั บมจ. ปตท. จะมข้ีอก�าหนดให้ บมจ. ปตท. ช�าระค่าชดเชย หาก 

บมจ. ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปริมาณทีก่�าหนดในสญัญาได้ แต่กเ็ป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาตทิีบ่ริษัท

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แม้ว่า 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซของบริษัทเกือบทั้งหมดจะได้รับการออกแบบให้สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงได้ แต่การเปลี่ยนไปใช้น�้ามันดีเซลใน 

การผลิตจะท�าให้บรษิัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธภิาพต�่าได้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบรษิัท

อาจไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นระยะเวลานานได้ เน่ืองจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงดีเซลในอัตราที่สูงกว่า

อัตราที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสีย่งในเร่ืองการหยดุชะงกัของการจดัส่งก๊าซธรรมชาติเน่ืองจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรือเมือ่มกีารปิดซ่อมบ�ารุง รวม

ไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเร่ืองทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของบริษทัน้ัน ข้อจ�ากดัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาตหิรือ

การหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเคร่ืองหน่วยผลิตไฟฟ้าอาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง ส�าหรับ

ความต้องการถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินซีเอฟบีจ�านวน 3 แห่ง และ โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของ

โรงไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซ้ือแบบกระจายการจัดซื้อ โดยท�าสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับที่มีปีหมดอายุสัญญาแตกต่างกัน  

โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาด 

บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินตามสัญญาระยะกลางของ

บรษิทัไมส่ามารถจดัหาถ่านหนิไดต้ามทีต่กลง และบรษิทัไม่สามารถจดัหาถ่านหินจากรายอืน่จากตลาดซือ้ขายทันท ี(Spot market) มาชดเชย

ได้ ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก

ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธุรกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาแหล่งเช้ือเพลงิ” ธรุกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ

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

ร้อยละ 54.2 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทในปี 2560 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่แล้ว บมจ. 

ปตท. ยังเป็นผูถื้อหุน้ใน บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่ซึง่ถอืเป็นคูแ่ข่งทางการค้าทีส่�าคัญของบริษทัในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและ 

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

ยังถือหุ้นในลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทบางราย (โดยเฉพาะใน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ “บริษัท

ประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง”)

หากสภาวะทีบ่ริษัทมีการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษทัลกูของ บมจ. ปตท. ในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (หรือด้วยเหตผุล 

ใดๆ กต็าม) สภาวะดงักล่าวอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อเง่ือนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสญัญาจดัส่งก๊าซธรรมชาตฉิบบัใหม่กบับริษัท 

(รวมถึงเมือ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ของบริษทัสิน้สดุและมคีวามเป็นไปได้ในการต่ออายสุญัญา และ/หรือการเข้าท�าสญัญาฉบบั

ใหม่) หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท.

บมจ. ปตท. เป็นผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิรายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบริษทั (โปรดพจิารณารายละเอยีดในข้อ “ธรุกิจของบริษทัข้ึนอยูก่บั บมจ. 

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

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

สญัญามาตรฐานดงักล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษทั และมข้ีอความทีไ่ม่ชัดเจนบางประการ แม้ว่าข้อก�าหนด

ในสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตกิบั บมจ. ปตท. จะมข้ีอแตกต่างในแต่ละสญัญา อย่างไรกต็ามสญัญาหลายฉบบัจะประกอบไปด้วยเง่ือนไข

บางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คูส่ญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญา ทัง้น้ี บริษัท

อาจได้รับการเยยีวยาความเสยีหายกต่็อเม่ือพสิจูน์ความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนกบัอนุญาโตตลุาการเท่าน้ัน (แทนทีจ่ะให้สทิธแิก่บริษัทใน

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 และ 

• ถึงแม้ว่าบริษทัได้ออกแบบหน่วยผลติเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้กบัก๊าซทีม่คีณุสมบติัแตกต่างกนั แต่บริษทัไม่สามารถรับประกนั

ได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊าซที่สามารถใช้ได้เกิดข้ึน หรือบริษัทจะ

สามารถได้รับการชดเชยหากมีการดัดแปลงที่จ�าเป็นเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบริษัท
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บริษัทมคีวามเสีย่งจากการคัดค้านการขยายมาบตาพดุ การประกาศเขตควบคุมมลพษิในมาบตาพุดและค�าตัดสินของศาลปกครอง

ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได้ยื่น

ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนุญาตบางฉบบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 76 

โครงการเป็นการช่ัวคราวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท้ายที่สุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งศาลปกครองกลาง แต่

ให้ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัท จะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นแล้วทั้งหมดและ 

ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล 

ในเดอืนมถุินายน 2553 บริษัทได้รับแจ้งจากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (“โจทก์”) 

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

3 เป็นหนึ่งในกิจการที่มีรายชื่อแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วยและถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้องดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนือจากกรณีข้างต้น สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เพื่อฟ้องหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ คณะ

กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.), การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก”), เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

โดยกล่าวหาว่าหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาและออกใบอนุญาตแก่บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ควบคุมมลพิษโดย 

มิชอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสั่งให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้แก่บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด และ

การระงับการด�าเนินการของ บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด อีกด้วย ทั้งนี้ในภายหลังศาลได้มีค�าสั่งให้รวมบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด มาเป็นจ�าเลย

ร่วมในคดีดังกล่าวด้วยเน่ืองจากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล ทั้งน้ีในเดือนตุลาคม 2556 

จ�าเลยแต่ละรายได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองระยองแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครองระยองในการตรวจ

สอบเอกสารหลกัฐาน เรามัน่ใจว่าบริษัท เกค็โค่-วนั จ�ากดั ได้ยืน่ขอรับและได้รับใบอนญุาตถกูต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมายและการด�าเนิน

งานของโรงไฟฟ้าสอดคล้องตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: 

EHIA) และเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ ดังต่อไปนี้ ต้นทุนการด�าเนินงานหลายส่วนของบริษัทอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ (อย่างเช่นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติบางส่วนที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือเงินสกุลอื่นๆ ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะมรีายได้ทีข้ึ่นกบัสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ รองรับ ต้นทนุถ่านหนิและค่าขนส่งถ่านหนิส่วนใหญ่องิกบัเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

ซ่ึงบริษทัไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในต้นทนุขนส่งดงักล่าวให้แก่ลกูค้าได้ทัง้หมด (รวมถงึการเปลีย่นแปลงซึง่เป็นผล

จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น) นอกจากน้ีรายได้บางส่วนของบริษทัจะข้ึนกับสกุลเงินดอลลาร์สหรฐัฯ แม้ว่าหน้ีของบริษัทจ�านวนมากเป็น

เงนิบาท ในอดตีทีผ่่านมา บริษทัได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดทีส่ามารถน�าไปจ่ายผูถื้อหุน้ ซึง่จะมส่ีวนหน่ึงมาจากส่วนทีเ่ป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือทีข้ึ่นกับดอลลาร์สหรัฐฯ  (เช่นเดยีวกบัก�าไรสทุธิทีไ่ม่รวมผลก�าไร/ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น) และหากบริษทัยงัด�าเนนิการเช่นน้ันต่อไป 

การปรับตัวสงูข้ึนของค่าเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงินปันผลทีบ่ริษทัจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงินบาทมีจ�านวนลดลงได้ ด้วย

เหตผุลดงักล่าว หากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรามคีวามผนัผวนสงูกอ็าจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคัญต่อการประกอบธุรกจิ สถานะทาง 

การเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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การคุ้มครองของการประกนัภยัของบริษัทอาจไม่สามารถคุ้มกนับริษทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกดิข้ึน

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า และเน่ืองจากธุรกิจ

ประกันภัยมีลักษณะผันผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นในบางขณะ บริษัทอาจไม่สามารถท�าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียง

พอในเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มิได้รับการคุ้มครองหรือไม่

สามารถประกันภัยได้

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

สาม (Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้น 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังน้ันหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 

จากประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การประกอบธุรกิจ 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 

ซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง ไฟฟ้าห้วยเหาะ และ กฟผ. มเีงือ่นไขซึง่ก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขัน้ต�า่ทีจ่ะต้องขายให้กบั กฟผ. (แม้ว่าจะสามารถแจ้งล่วงหน้า 

หากไม่สามารถจัดส่งไฟฟ้าในระดับต�่าสุดที่ก�าหนดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง (หรือเรียกว่า “Drought Year”) ได้ และในกรณีที่โรงไฟฟ้า

ห้วยเหาะ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเหตุผล

อื่นๆ ประกอบกัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีความเสี่ยงจากปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี โดยอาจกระทบต่อการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ อย่างมีนัยส�าคัญ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต้องใช้น�้าดิบปริมาณมากส�าหรับระบายความร้อนอุปกรณ์ และการผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุส�าหรับการ

อปุโภคภายในและส�าหรับภาคอตุสาหกรรม ปริมาณน�า้ทีไ่ม่เพยีงพอน้ันสามารถน�าไปสูก่ารหยดุด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในหลายปีทีผ่่านมา 

ปริมาณน�้าฝนอยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2547 และ ปี 2555 และมีปริมาณค่อนข้างต�่าอีกในปี 2557 และ ปี 2558 โดยในระยะ

เวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมกัน เพื่อช่วยกันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

และตรวจสอบปริมาณน�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง





พัฒนาการและการเจริญเติบโตของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในช่ือว่า “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรช่ัน” ในเดือนตุลาคม 2536 ต่อมา เอ็นจี เอส. เอ. และบริษัทลูกของ 

เอ็นจี เอส. เอ. (อ้างอิงรวมกันว่า “เอ็นจี”) ได้ท�าการซื้อหุ้นใน บจ. โกลว์ ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. โกลว์ 

พลังงานครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา 

ในเดือนธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ บจ. โกลว์ ซึ่งส่ง

ผลให้ 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 

ในเดือนกันยายน 2551 บจ. เก็คโค่-วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขนาด 660 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บมจ. เหมราช พัฒนาที่ดิน (เหมราช)  

ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน บจ. เก็คโค่-วัน

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. ห้วยเหาะไทย (ห้วยเหาะไทย) และร้อยละ 55 ใน บจ. ไฟฟ้า  

ห้วยเหาะ (ไฟฟ้า ห้วยเหาะ) จากเอ็นจี โดยห้วยเหาะไทย เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 25 ดังนั้น จึงส่งผลให้

บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า 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  

(ไอพีอาร์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น (โดย เอ็นจี ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ในเวลาต่อมา) ทั้งนี้ บจ.  

ไทย เนชัน่แนล พาวเวอร์ ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร์ และในเดอืนธันวาคม 2554 

บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. โกลว์ เอสพีพี 11,  

บจ. โกลว์ เอสพีพี 12 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 13 ตามล�าดับ ในปี 2556 โกลว์ เอสพีพี 12 และโกลว์ เอสพีพี 13 ได้โอนกิจการมาไว้กับ  

โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 

กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�้าเย็นให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ในปี 2559 บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “ESCE” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บจ. โกลว์ ไอพีพี 3, WHA Energy และ 

SUEZ (South East Asia) โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 33 ซึ่ง ESCE ได้จัดตั้งบริษัทลูกจ�านวน 3 บริษัท ซึ่ง ESCE ถือหุ้นร้อยละ 

100 ได้แก่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอยี่ หรือ “CCE”, บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอยี่ หรือ “RCE” และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ หรือ “GHW” 

ซึ่งในปี 2560 CCE ชนะการประมูลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

เดือนกุมภาพันธ์ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

เดือนกันยายน 2540 เอน็จ ีเข้าร่วมกจิการร่วมค้ากับ เหมราช โดยถอืหุน้ฝ่ายละร้อยละ 50 ใน บจ. โกลว์ (เดมิช่ือ “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�้า (Cogeneration Plant) ขนาด 124 เมกะวัตต์ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
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เดือนมนีาคม 2542 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ (Hybrid Plant) ของ บจ. โกลว์ เอสพพี ี2 และ บจ. โกลว์  

เอสพีพี 3 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

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

เดือนมิถุนายน 2543 เอ็นจี เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว์ คิดเป็นร้อยละ 75

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

รวมถึงการขายหุ้นร้อยละ 5 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี ให้แก่เหมราชโดยทางอ้อม

เดือนพฤศจิกายน 2543 เอน็จ ีเข้าถอืหุน้ร้อยละ 62 ของบริษทัโดยรับซือ้หุน้ทัง้หมดจากไซท์ 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 เมกะวตัต์ของ บจ. โกลว์ ไอพพี ีตัง้อยูท่ีนิ่คมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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 จากบริษทัย่อยของ เอน็จ ีเอส. เอ.

เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (ซีเอฟบี 3) ขนาด 115 เมกะวัตต์เทียบเท่า เริ่ม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ท�าการควบรวมกิจการในส่วนของธุรกิจเอ็นเนอจี อินเตอร์เนช่ันแนล  

(Energy International Business) กับอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ส่งผลให้ จีดีเอฟ สุเอซ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ในอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 70 

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

พาวเวอร์ 2 และใน บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ อีกด้วย

เดือนกันยายน 2554  โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ขนาด 382 เมกะวตัต์เทยีบเท่า (โกลว์ พลงังาน 

ระยะที่ 5) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2554 บริษทัได้เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ ขนาด 1.55 เมกะวตัต์ในนิคมอตุสาหกรรมเอเชยี 

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
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เดือนธันวาคม 2554 บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์, บจ. ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนช่ันแนล พาวเวอร์ ได้เปลีย่นช่ือ 

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

เดือนมิถุนายน 2555 เอ็นจี ได้ท�าการซื้อหุ้นของอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ พีแอลซี ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเสร็จสิ้น

เดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 660 เมกะวัตต์ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 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 เมกะวตัต์เคร่ืองยนต์ก๊าซ (ส่วนขยายของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3)  

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2559 ชลบรีุ คลนี เอน็เนอยี ่หรือ “CCE” ได้รับการคดัเลอืกจากการยืน่ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม 

ก�าลงัการผลติ (gross capacity) 8.6 เมกะวตัต์ โดย CCE เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง โกลว์ ไอพพี ี3, WHA Energy 

และ SUEZ (South East Asia) โดยมีการถือหุ้นเท่ากันทั้งสามรายที่ 33%

เดือนตุลาคม 2559 บจ. โกลว์ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ ในประเทศพม่า 

เดือนพฤศจิกายน 2560 เร่ิมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรมภายใต้การด�าเนินงานของ บจ. ชลบรีุ คลนี เอน็เนอยี ่หรือ “CCE”

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท(1)

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

ผูใ้ห้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย ประกอบธุรกจิในประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration) โดยโรงไฟฟา้สว่นใหญ่ด�าเนนิการในฐานะผู้ผลิตไฟฟา้รายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผูผ้ลิตไฟฟา้รายเลก็ของไทย ธรุกจิหลัก

ของกลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อ

การอตุสาหกรรม และน�า้เยน็ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ) นิคมอตุสาหกรรม

อื่นๆ ใกล้เคียง (รวมเรียกว่า บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

หมายเหตุ: (1) กลุ่มบริษัทโกลว์ ในที่นี้ ให้หมายความรวมถึง (1) บจ. โกลว์ (2) บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 (3) บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 (4) โกลว์ เอสพีพี 3 (5) โกลว์ เอสพีพี 11 (6) บจ. โกลว์ ไอพีพี  

(7) บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง (8) บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 (9) บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ (10) บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (11) บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่  

(12) บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (13) บจ. เอ็นจี เมียนมาร์
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แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

(ประเทศไทย)), ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 50.64 และ เอ็นจี โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี.วี. (เดิมชื่อ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล 

โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี. วี.), ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.47

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหลัก

เอ็นจี ถือหุ้นร้อยละ 69.11 ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน 

เอ็นจีมุ่งมั่นในการก้าวผ่านความท้าทายของการปฏิรูปทางพลังงาน ไปสู่โลกที่คาร์บอนต�า่ ที่มีการกระจายตัวจากจุดศูนย์กลางและ 

โลกดิจิตอล กลุ่มเอ็นจีมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าโลกของพลังงานใหม่นี้ผ่านทาง 3 กิจกรรมหลัก อันได้แก่ กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต�่า

จากก๊าซธรรมชาตแิละพลงังานหมนุเวยีน โครงสร้างพืน้ฐานทางพลงังาน และแนวทางในการจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพส�าหรับลกูค้า

บุคคล ธุรกิจ และเมือง เป็นต้น กลุ่มเอ็นจีมุ่งเน้นพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ดิจิตอล เอ็นจีมีการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 70 ประเทศ และพนักงาน 150,000 คนทั่วโลก มีรายได้กว่า 65 พันล้านยูโร ในปี 2560 เอ็นจี 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสและบรัสเซลส์ (ENGI) และหุ้นของเอ็นจียังถูกรวมอยู่ในการค�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 Eiris - World 

120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance สมารถติดตามข้อมูลของเอ็นจีเพิ่มเติมได้ที่ www.engie.com

โกลว์ เอสพีพี 2

เอน็จ ีเมยีนมาร์

โกลว์ เอสพีพี 3

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่โกลว์ เหมราช วินด์ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โกลว์ ไอพพีี 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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บริษทัถอืเป็นธุรกจิหลกัทีส่�าคญัต่อ เอน็จ ีส�าหรับการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด 

แห่งหน่ึงของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ธุรกิจหลักของ 

กลุ่มบริษัทคือการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) 

และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งปี 2536 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 6 แห่งตั้งอยู่ใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบริษทัย่อยมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 3,207 เมกะวตัต์ ไอน�า้ 1,206 ตันต่อช่ัวโมง น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม 5,482 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าเย็น 3,400 ตันความเย็น

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 82.7 ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2560 การผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดยมีรายได้ 

คดิเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษทัย่อยในรอบปีบญัชี 2560 ปัจจบุนับริษทัและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและด�าเนินการในฐาน 

การผลิตหลักจ�านวน 8 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์ 

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

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน พลังความร้อนร่วมและไอน�้า (ระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิต

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

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

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้

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

อุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

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

2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

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

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ ไอน�้า 160 ตันต่อชั่วโมง
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• 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 เอสพพี ี11 โครงการ 2 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี12) มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 110 เมกะวตัต์ และน�า้เยน็ 1,200 ตนั 

ความเย็น

- 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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 52,537 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 9,076 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 106,031 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้

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

ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 ผลต่าง

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

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ.  13,408.7  25.5  14,364.1  27.1  (955.4)  (6.7)

โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ.  13,747.7  26.2  15,125.7  28.5  (1,378.0)  (9.1)

โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  15,722.9  29.9  15,031.8  28.3  691.1  4.6 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  567.3  1.1  665.4  1.3  (98.1)  (14.7)

(บจ. โกลว์ ไอพีพี) 

รวม  43,446.6  82.7  45,187.0  85.2  (1,740.4)  (3.9)

ไอน�้า  6,984.7 13.3  6,925.9  13.0  58.8  0.8 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  447.2 0.8  454.4  0.8  (7.2)  (1.6)

รวม  50,878.5 96.8  52,567.2  99.0  (1,688.8)  (3.2)

รายได้อื่นๆ  1,658.8 3.2  524.9  1.0  1,133.9  >100 

รวมรายได้  52,537.3 100.0  53,092.2  100.0  (554.9)  (1.0)
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจโดยการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พื้นฐานหลัก 4 ประการ  

คือ พื้นฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร 

บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกันเพื่อก�าหนดล�าดับความส�าคัญในแนวทางและแผนการ 

ด�าเนินงานที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือเสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต ประสิทธิภาพ และ 

ความมัน่คงในระบบการผลติ รวมทัง้ลดต้นทนุโดยรวมและปรับปรุงอตัราก�าไร รวมถงึการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลา

และงบประมาณก�าหนด จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและข้ันตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน บริษัท

ได้มุ่งเน้นและจะให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ด้วยความสนับสนุนจากเอ็นจี บริษัทวางแผน 

ในการพัฒนาทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

1.	กลยุทธ์เชิงพาณิชย์

ส�าหรับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์นั้น บริษัทมุ่งเน้น (1) การขยายธุรกิจหลัก (2) การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงรุก (3) บริหารการใช้เชื้อ

เพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง (4) ด�ารงและเพิ่มพูนองค์ความรู้และความสัมพันธ์อันดีกับทุกๆ ฝ่ายในประเทศ

1.1 การขยายธุรกิจหลัก

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรม

ที่เพิ่มข้ึน พร้อมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทยและประเทศ 

เพือ่นบ้าน บริษทัยงัพจิารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกจิโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทัง้ในประเทศไทย กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์  

และ เวียดนาม รวมถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมุ่งเน้นในการรักษาและยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานในปัจจบุนั เพือ่ให้บริการทีม่คีวามมัน่คงและคณุภาพสงู  

แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของ

รัฐและเอกชนภายในประเทศ (รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลและควบคุมนโยบาย) อย่างต่อเน่ือง บริษัทเช่ือว่าการด�าเนินการทั้งหมดนี้จะ 

เอือ้หนุนให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการแข่งขันประมลูโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบ้านได้ 

1.2 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก

ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมคือองค์ประกอบหลักของธุรกิจของบริษัท ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนในการเร่ิมเดิน 

เครื่องใหม่ (start-up) หากเกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่งและเป็นทางเลือก 

ที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง ในเขตประกอบการ

อตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค ลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และจกัรยานยนต์  

ความมัน่คงทางพลงังานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษทัท�าให้โรงงานเกอืบทกุแห่งในเขตประกอบการดงักล่าวเป็นลกูค้าของบริษัท

เช่นกัน 

ดังน้ัน บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึง 

ความต้องการของลกูค้าได้ดยีิง่ข้ึนและสามารถพฒันาวธีิการเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการ บริษทัก�าหนดแผนการด�าเนนิงานต่างๆ เพือ่ 

สร้างความพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งข้ึนด้วยการปรับปรุงความม่ันคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า  

การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เน่ืองจากบริษทัเช่ือมัน่ว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จริงจะสามารถเพิม่ระดบัความพอใจของลกูค้าได้ และยงั

เป็นหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่ 

1.3 การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลงิเป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเช้ือเพลิง 

(โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ่านหนิ) การจดัหาเช้ือเพลงิในปริมาณเพยีงพอต่อความต้องการมคีวามส�าคญัต่อลกัษณะธุรกจิของบริษัทและบริษทัยงัต้อง

รักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ทัง้น้ีบริษัทได้ทุม่เทในการบริหารจดัการการใช้เช้ือเพลงิ บริษทัแสวงหาโอกาสในการจดัซือ้ถ่านหนิ เพือ่ลดภาระต้นทนุถ่านหนิและ 

ค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และ

เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่งจากราคาถ่านหนิน้ัน ในปี 2560 บริษทัได้ลงนามในสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากภาวะผนัผวน

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

จะจัดส่งในปี 2561 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  

ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ทัง้ในรูปแบบสญัญา SPP และ IPP) กบั กฟผ. นัน้ บริษทัมสีญัญาซือ้ขายถ่านหนิซึง่มดีชันีราคาสอดคล้องกบัสญัญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Natural Hedge) 

1.4 การด�ารงและเสริมสร้างแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดี

ธุรกจิหลกัของบริษทัคอืการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้แก่ลกูค้าในประเทศไทย และบริษทัมปีณิธานทีจ่ะด�าเนินธุรกจิทีม่ัน่คง

และยาวนานในประเทศ บริษัทมุ่งที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพื่อน�ามาฝึกฝนให้ข้ึนเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมทั้งการ 

ด�าเนินการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ควบคุมนโยบาย และหน่วยงานด้านก�ากับดูแล

2.	กลยุทธ์ด้านการด�าเนินงาน

ในด้านการด�าเนินงานนั้น บริษัทเน้นกลยุทธ์ดังนี้ 

2.1 การด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิต และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่างๆ และลดการหยุด

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

การด�าเนินงานในทุกๆ ด้านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลด

การหยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

2.2 การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไรของ

บริษัท บริษัทด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการเลือกเดินเครื่องและจัดส่ง ตรวจสอบติดตาม

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

ไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน 

2.3 การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

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

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้ 

การใช้จ่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือ 

ความเช่ือมั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีข้ันตอนควบคุมอย่าง

รัดกุมที่สุด 
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เมื่อปี 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาด้านชิ้นส่วนระยะยาวกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) เพื่อจัดหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนกังหัน

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

ประมาณ 8-9 ปี) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานได้ 

ในปี 2555 เราได้ลงนามในสัญญาทางด้านชิ้นส่วนและบริการระยะยาวกับ ไอ เอช ไอ คอปอร์เรชั่น ส�าหรับการจัดหาชิ้นส่วนและ 

บริการตรวจซ่อมบ�ารุงกังหันก๊าซธรรมชาติใหม่จ�านวน 3 เครื่อง (General Electric Model LM6000 PF) ส�าหรับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 

โครงการ 2 ในปี 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญารับบริการระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการจัดหากังหันก๊าซและบริการซ่อมบ�ารุงส�าหรับโกลว์ 

พลังงาน ระยะที่ 5 เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี 

นอกเหนือจากนั้น ความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจาก เอ็นจี และการที่มีจ�านวนกังหันก๊าซเพิ่มมากขึ้นท�าให้บริษัท

สามารถต่อรองกับผู้จ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนในราคาที่เหมาะสมได้

2.4 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ด�าเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเฉพาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.	กลยุทธ์ด้านการเงิน

ด�ารงและปรับปรุงฐานะการเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลศิในการด�าเนินงานของบริษทัยงัรวมถงึความเป็นเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ บริษัทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ยัง

มุง่เน้นการลดความเสีย่งทางการเงินอย่างสม�า่เสมอ บริษทัมุง่ทีจ่ะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจดัการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระหน้ี

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

บริษทับริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อย่างระมดัระวงัแต่มคีวามยดืหยุน่ในระดบัหน่ึง โดยได้รับความช่วยเหลอืจากทมีผูช้�านาญด้านการเงนิ

ของเอน็จ ีซึง่ช่วยบรษิทัในการพจิารณาช่วงเวลาและปริมาณทีเ่หมาะสมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ รวมไปถงึ บริษทัมุง่ทีจ่ะเพิม่

มลูค่าของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวให้มีมลูค่ามากทีส่ดุ โดยควบคมุการใช้กระแสเงนิสดอย่างระมดัระวงัเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการลงทนุของบริษัท

บริษัทด�าเนินการปรับปรุงระบบข้ันตอนการบรหิารและกระบวนการ โดยปรับปรุงความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบนัทกึ

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�าโปรแกรมการควบคุมภายใน ที่มีชื่อว่าโปรแกรม Internal Control Management 

and Efficiency (INCOME) ของเอ็นจี มาใช้ 

การใช้ระเบยีบแบบแผนทีเ่หมาะสมทีพ่ฒันาภายใต้โปรแกรม INCOME ส�าหรับกลุม่บริษทัโกลว์ ยงัคงส่งผลให้ให้เอน็จ ีสามารถปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัทีเ่อน็จดี�าเนนิการ (เช่น กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายในต่างๆ ตามกฎหมาย

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

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าตดิตามความมปีระสทิธิภาพของโครงสร้างการควบคมุภายในของบริษทัได้อย่างชัดแจ้งมากข้ึน (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

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

1. การทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และความม่ันคงในการให้บริการ	(Critical	Scale	and	Reliability	of	Operations)

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

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

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วยและเครื่องผลิตไอน�้า 19 

หน่วย และในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบริษทัทีต้ั่งอยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค 

มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 12 หน่วย 

ขนาดการประกอบการของบริษัทในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุนบัว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทได้ท�าการเช่ือมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ทัง้หมดในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเข้าด้วยกัน เพือ่

ให้การผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง บริษทัยงัได้ก่อสร้างระบบเครือข่ายท่อส่งไอน�า้ซึง่

ช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน�้าหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง 

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้ สามารถปรับปรุงการผลิต

และจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ข้ึน มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเคร่ืองเพือ่การบ�ารุงรักษาให้สอดคล้อง

กัน และส่งผลให้ลกูค้าสามารถก�าหนดการหยดุซ่อมบ�ารงุและจดัส่งก�าลงัไฟฟ้าในช่วงความต้องการสงูสดุได้โดยสะดวก โดยสรุปแล้ว ลกัษณะ

การด�าเนินงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบริษทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมคีวามมัน่คงด้วย

ต้นทุนที่ต�่า

บริษัทเช่ือว่า (ในมุมมองของบริษัท) คงไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ 

ไอน�้าให้ทัดเทียมกับบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ขนาดก�าลัง 

การผลติของบริษัทยงัก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทเิช่น (1) การเพิม่ความมัน่คงและเสถยีรภาพให้กบัระบบ (2) การเพิม่ความสามารถ

ในการท�าก�าไรจากการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) (3) การบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (4) สร้างเสริม

ความช�านาญของผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึง (5) เพิ่มอ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า 

ด้วยขนาดและประวตัขิองการประกอบธุรกจิของบริษทั ท�าให้มบีคุลากรทีม่คุีณภาพต้องการทีจ่ะมาร่วมงานกบับริษทั และท�าให้บริษัท

ได้รับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทด�าเนินการทั้ง

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนิน

การในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของ

กิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ 

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัท

ยังเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุม 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าว

จะเสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น 
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2.	การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน

2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากจุดเด่นของการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นหลักอีกประการคือที่ตั้งของบริษัทและการที่โรงงาน

ผลติหลกัของบริษทัตัง้อยูใ่นเขตประกอบการเดยีวกัน ทัง้น้ี บริษทัเป็นหนึง่ในผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนและผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคแก่

ภาคอตุสาหกรรมรายใหญ่ทีส่ดุในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่เป็นนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ดุและส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

ของประเทศ 

การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

โรงงานผลิตของบริษัทต้ังอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผู้ประกอบการหลักด้านปิโตรเคมี 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบ

ท่อส่งไอน�้าเหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจากก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหิน มีลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าในปริมาณสูง และประกอบกิจการ

โรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�้า ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความ

หลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายพลังงานของ

ประเทศมาเป็นเวลานาน

2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คถือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ส�าคัญแห่งหน่ึงในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษัทอีกประการหน่ึงคือบริษัทเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเน่ืองจากบริษัทมีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า สายส่ง

ไฟฟ้า และระบบท่อส่งน�า้เยน็ ดงัน้ันหากมลีกูค้าอตุสาหกรรมทีม่อียูเ่ดมิขยายโรงงานหรือกรณีกลุม่ลกูค้ารายใหม่ บริษทักเ็ป็นตวัเลอืกแรกของ 

ความมั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค

3.	ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทได้เร่ิมด�าเนินธุรกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเช่ือว่าบริษทัได้รับการยอมรับและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บริการอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จาก บริษัทมีโรงงานผลิตและ 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีด่�าเนินการแบบรวมศนูย์และเช่ือมโยงการท�างานเข้าด้วยกนัพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัส่งกระแสไฟฟ้า

ทีพ่ร้อมสมบรูณ์ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ รวมทัง้ระบบผลติทีม่คีวามซ�า้ซ้อนระหว่างกนัในการท�างานและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดนิ

และระบบเชื่อมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทมีความ

มั่นคงไว้วางใจได้ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัเน้นสร้างความพอใจแก่ลกูค้าท�าให้บริษทัรักษาและขยายฐานลกูค้าได้อย่างต่อเน่ือง บริษทัเช่ือว่าประวตักิารด�าเนินงาน

ทีด่ขีองบริษัทโดยเฉพาะกบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียล 

พาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหน่ึงซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าและสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของเอน็จซีึง่ประกอบธุรกจิหลกัในกจิการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอตุสาหกรรมเช่นเดยีวกนั

ได้อย่างเต็มที่ 
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4.	ความสัมพันธ์กับเอ็นจี

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ ทั่วโลก 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ อันจะอ�านวยประโยชน์อย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจใน

ลักษณะกลุ่มบริษัท 

ทัง้นี ้ได้มข้ีอตกลงความร่วมมอือย่างเป็นทางการภายใต้สญัญา Support Service Agreement กบักลุม่บริษทั ซึง่เอน็จถีอืหุน้อยูท่ัง้หมด 

ช่วยให้บริษัทได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคด้านปฏบิตักิาร และการให้ค�าปรึกษาด้านโครงการจากเอน็จ ีและบริษทัได้ท�าการลงนามในสญัญา

อกีสญัญาหนึง่ระหว่างบริษทักบัเอน็จ ีซ่ึงเอน็จ ีตกลงทีจ่ะไม่แข่งขันโดยทางตรงกบับริษทัในธุรกจิการผลติไฟฟ้าในประเทศเป็นระยะเวลา 15 ปี 

จากวันที่ลงในสัญญา (ซึ่งคือวันที่ 3 มีนาคม 2548)

ในฐานะทีบ่ริษทัเป็นกจิการเดยีวที ่เอน็จ ีใช้ในการลงทนุในธุรกจิการผลติไฟฟ้าในประเทศย่อมอ�านวยประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ

บริษัทและการด�าเนินการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

5.	ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการท�า

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

บางส่วนที่บริษัทได้ท�ากับลูกค้าอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลงและจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่บริษัทก็สามารถต่ออายุสัญญาที่จะหมดอายุ

ส่วนใหญ่ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 10-15 ปี ดังนั้นจึงมีเพียงร้อยละ 5.0 ของก�าลังการผลิตเทียบเท่าปัจจุบันที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น ที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2561 ส�าหรับลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์คน้ัน บริษัทประสบความส�าเร็จในการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ออกไปอีก 2-10 ปี และบริษัทสามารถเจรจาต่อรอง 

ยืดอายุสัญญาส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้าเย็น ไปจนถึงปี 2568 

ในขณะทีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรับการซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ระหว่าง กฟผ. กบับริษทัจะทยอยสิน้สดุลงจนถงึปี 2580 ส�าหรับ 

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

ด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจจากการแข่งขันได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ี ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น 

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

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

อุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้า

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

เพยีงรายเดยีวจะถูกส่งเข้าสูร่ะบบส่งหลกัของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพือ่จ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) 

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

บริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนินการโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเช่ือมโยงหน่วยผลิตและเครือข่ายการจัดส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่ง 

ภายใต้กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

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

กระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็นหลกัและจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมข้างเคยีง

ด้วย ขณะที ่บจ. โกลว์ เอสพพี ี1 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก บจ. โกลว์ เอสพพี ี11 จ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค ทัง้น้ี ไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจะจดั

ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าที่จัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

ไอน�้า

บริษัทจัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ 

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

เอสพพี ี1 จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ไอน�า้ทีจ่�าหน่ายทีจ่ดัส่งในระดบัความดนัต่างๆ กนั จะถกูน�า 

ไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะทางการจัดส่ง ดังนั้น โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับ

ซื้อไอน�้าจะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท  บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าของบริษัท

เอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้  

น�้าเย็น (Chilled water)

บริษัทจ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled water) ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เพื่อใช้ส�าหรับ

ท�าความเย็นส�าหรับกระบวนการผลติซึง่แตกต่างจากลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุโดยทีอ่ตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
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โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตนัความเยน็)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า
น�้าสะอาด น�้าปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า / ไอน�้า และ

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ชลบุรี 713 - - - - มกราคม 2546

เก็คโค่-วัน มาบตาพุด 660 - - - - สิงหาคม 2555

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว 152 - - - - กันยายน 2542

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

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

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

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

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

โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ นิคมอตุสาหกรรม 1.55 - - - - สิงหาคม 2555
เอเชีย

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

เหมราชตะวันออก

โกลว์ เอสพีพี 2/ 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 อนิดสัเตรียลพาร์ค

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

โครงการ 2 อนิดสัเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 23 - - - - ตุลาคม 2549

โครงการ 3 อนิดสัเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอสีเทร์ิน 19 - - - - เมษายน 2558

โครงการ 3 (ส่วนขยาย) อนิดสัเตรียลพาร์ค

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

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle Plant) 

ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

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

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ ทางตอนใต้

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ภายใต้

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

ไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1

โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 เป็นโรงงานผลิตไอน�้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงชนิด D (Natural Gas-Fired 

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

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

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

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

จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้น ในช่วงเร่ิมต้นเดินเคร่ืองและในช่วงที่มีความต้องการส่วนเกินและจะน�าไปใช้

เสริมระบบการผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตได้จากโรงผลิตนี้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที ่2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ (Combined Cycle Natural Gas-Fired  

Cogeneration Plant) ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2539 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์และก�าลังการผลิตไอน�้า 300 

ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และจ�าหน่าย

ไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย

ที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตันต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุจ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้

ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Gas-Fired Cogeneration Plant) 

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 ได้เพิ่มก�าลังการ

ผลิตน�้าสะอาดและน�้าปราศจากแร่ธาตุเมื่อปี 2553 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ช่ัวโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�า้ น�า้สะอาด และน�า้ปราศจากแร่ธาตใุห้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
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โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้าแห่งนี้

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

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

ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เน่ืองจากขนาดและ

ประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ

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

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

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

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

เอสพพี ี3 ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยโรงไฟฟ้าแห่งน้ีได้ถูกออกแบบมาให้มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 85 เมกะวตัต์ และก�าลงัการผลติไอน�า้ 

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

อุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย ์

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

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Cogeneration Plant) โดยเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มีก�าลังผลิต

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

ให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ส่วนไอน�้าที่ผลิตได้จะจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก โรงงานผลติน�า้ปราศจากแร่ธาตุ โกลว์ เดมนิ วอเตอร์ (Deminieralized Water plant) ต้ังอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม 

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

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

ชั่วโมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 ระยะที่ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/ โกลว์ เอสพพี ี3 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิเป็นเช้ือเพลงิ (Hybrid Natural 

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

เดือนมีนาคม 2542 โดยทางเทคนิคแล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือว่าโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงผลิตแห่งเดียวกัน แต่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นของ บจ. โกลว์ 

เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

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

เครื่องผลิตไอน�้า (Heat Recovery Unit) จ�านวน 2 เครื่อง และ (2) เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ก�าลัง

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

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

190 ตนัต่อชัว่โมง และน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 150 ลกูบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/  

โกลว์ เอสพพี ี3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ส่วนไอน�า้และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม

ที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1

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

Cogeneration Plant) ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอสีเทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค โดยเร่ิมด�าเนนิการเชิงพาณชิย์ในเดอืนตลุาคม 

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�้าเย็นของบริษัทตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ได้เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย กังหันก๊าซธรรมชาติ  

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

โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่ง และท่อน�้าเย็น ตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Gas-Fired Engines) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ

เพลิงจ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่อง ได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าแบบเคร่ืองยนต์ก๊าซทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ

จ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิต 19 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 

2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด(1) 740,759,773 50.64%

2. ENGIE Global Developements B.V.(2) 270,216,260 18.47%

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 110,878,105 7.58%

4. Littledown Nominees Limited 38,733,389 2.65%

5. ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 31,731,300 2.17%

6. Chase Nominees Limited 29,039,258 1.99%

7. State Street Bank Europe Limited 15,554,000 1.06%

8. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 11,539,900 0.79%

9. BNY Mellon Nominees Limited 9,495,000 0.65%

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 9,149,900 0.63%

11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 8,889,915 0.61%

12. GIC Private Limited 8,000,000 0.55%

13. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 7,398,808 0.51%

14. อื่นๆ 171,479,427 11.72%

1,462,865,035 100.00%

หมายเหตุ: (1) บริษทั เอ็นจ ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั

 (2) ENGIE Global Developments B.V. เป็นบริษทัย่อยที ่เอน็จ ีเอส.เอ. (ก่อนหน้าน้ีเป็นทีรู้่จกัในนาม จดีเีอฟ สเุอซ เอส.เอ.) เป็นเจ้าของ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษทัอาจจะประกาศการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี เมือ่ได้รับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้

สามญัประจ�าปี แต่การประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไม่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัตจิากผูถื้อหุน้

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลปัจจบุนัของคณะกรรมการบริษทัคือเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี โดยไม่รวมถงึผลก�าไร/ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี และหลงัหกัเงินส�ารองต่างๆ 

ทีบ่ริษทัก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ

บริษทัเหน็ว่าสมควร

ภายใต้พระราชบญัญตับิริษทัมหาชน จ�ากดั บริษัทจะจ่ายเงนิปันผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินก�าไรมิได้ และหากบริษทัยงัมยีอด

ขาดทนุสะสมอยู ่บริษทัจะจ่ายเงนิปันผลมไิด้ ถงึแม้ว่าบริษทัจะลงบญัชีก�าไรสทุธใินปีปัจจบุนัแล้ว ภายใต้พระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน จ�ากดั 

บริษัทจะต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี จนกว่า

ทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่อาจมีผลท�าให้ก�าไรสทุธิส่วนส�าหรับจ่ายเงนิปันผลน้อยลง

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บริษทัมทีนุจดทะเบยีน 14,828.7 ล้านบาท มทีนุทีอ่อกและช�าระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มเีงนิส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน 1,598.3 ล้านบาท และมกี�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรทัง้หมด  (เฉพาะบริษทัฯ) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 13,470.6 

ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่าย

เงินปันผลประจ�าปี



82

ผู้บริหารตามนิยามที่ก�าหนดโดย กลต.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงานผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ประกันภัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและ
บริหารเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม
และประชาสัมพันธ์

โครงสร้างการจัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและ
วิเคราะห์ธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้า
อุตสาหกรรมสัมพันธ์

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ความมั่นคงระบบ

ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

82



83

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี และ 
โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

ประธาน

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและ
บริหารสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานจัดซื้อ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 / 
โกลว์ เดมิน วอเตอร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน 
(ระยะที่ 1&2)

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและ

พัฒนาด้านเทคนิค
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คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ

ตั้งแต่
ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส 14 สิงหาคม 2557 กรรมการ รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(1) 29 ตุลาคม 2551 กรรมการ

4. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 กรรมการ

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

6. นายวิทยา เวชชาชีวะ 8 สิงหาคม 2538 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 26 เมษายน 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. ศาสตราจาย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 กรรมการอิสระ

10. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

11. นายสเวน เดอ ชเมท(2) 26 เมษายน 2559 กรรมการ

12. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(3) 26 เมษายน 2559 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(4) 26 เมษายน 2560 กรรมการ

14. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(5) 26 เมษายน 2560 กรรมการ

15. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด(6) 9 พฤศจิกายน 2560 กรรมการ

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (4) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (5) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (6) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายสเวน เดอ ชเมท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

1.	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ หรือ นายอนุตร จาติกวณิช หรือ นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ หรือ นายเบรนดอน จี.เอช. วอ

เทอร์ส หรือ นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ หรือ นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตร์เตอ หรือ นายเดวาราเจิ่น มูรู

เว่น

2.	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทัอาจจะให้อ�านาจกรรมการหน่ึงคนหรือมากกว่าน้ัน หรือบคุคล

อื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้
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• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจและตรวจตราการปฏิบตังิานของบริษทัและให้ค�าแนะน�าทีเ่กีย่วข้องกบัทศิทาง กลยทุธ์ 

และกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน;

- การกระท�าใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ

ของกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.); และ

- การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นคร้ังคราวหากเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและเงินสดเพียงพอที่จะ

ท�าเช่นนั้นได้

• ในทุกปี คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินงานหลัก และนโยบายของบริษัทในกลุ่มบริษัทโกลว์ 

และคอยติดตามและตรวจสอบการปฎิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

• คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนับสนนุให้กรรมการของบริษทัเข้าร่วมกจิกรรมการอบรมอย่างต่อเน่ือง และให้คณะกรรมการบริษทั

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการรับรอง

• คณะกรรมการบริษัทจะต้องมัน่ใจว่า กรรมการบริษทัทีไ่ด้รับต�าแหน่งใหม่ ได้รับเอกสาร คูม่อื ค�าแนะน�า ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัท เพือ่

ให้กรรมการที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของกรรมการบริษัท

จดทะเบียน

3.	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละสี่คร้ัง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการก�าหนดวาระ 

การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อยเจ็ดวัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง

ความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษทั บนัทกึการประชุมและจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ด�าเนินกา

รอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวนสี่ครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนหนึ่งครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (4) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
 (5) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การเข้า

ร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2560

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 24 กุมภาพันธ์ 2557 3 1 1 - 5/5

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

3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น(1) 29 ตุลาคม 2551 - 1 1 - 2/2

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

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

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

7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 4 - 1 - 5/5

8. นางเสาวนีย์ กมลบตุร 26 เมษายน 2559 4 - - 1 5/5

9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 2 - 1 - 3/5

10. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 2 - 1 - 3/5

11. นายสเวน เดอ ชเมท(2) 26 เมษายน 2559 - 1 - - 1/4

12. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(3) 26 เมษายน 2559 - - - - 0/2

13. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(4) 26 เมษายน 2560 - 1 - - 1/2

14. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(5) 26 เมษายน 2560 - - - - 0/2
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2560

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุม
วาระพิเศษ

(จ�านวน 1 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

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

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

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2559 4 1 5/5

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2560

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 3 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน 

วีดิโอ/โทรศัพท์

1. นายญาณ ฟรานซสิคสุ มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 กมุภาพนัธ์ 2557 2 - 2/2

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

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

4. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 26 เมษายน 2560 - - -

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (2) เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2560

กรรมการ หลักสูตรการฝึกอบรม

1. นายวทิยา เวชชาชีวะ Audit Committee Forum (IOD), รุ่น 1/ 2017

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร Audit Committee Forum (IOD), รุ่น 1/ 2017

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ TFRS15 Training, ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

1.	นายญาณ	ฟรานซิสคุส	มาเรีย	ฟลาเช่

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Diploma in Management

UCL Institute of Management and Administration 

ประเทศอังกฤษ

• Electro Mechanical Engineer

University of Leuven (KU Leuven)

ประเทศเบลเยี่ยม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• 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	จี.เอช.	วอเทอร์ส

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

University of Brussels ประเทศเบลเยี่ยม

• ปริญญาตรี Commercial Engineering

University of Brussels (VUB) ประเทศเบลเยี่ยม

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด

• กรรมการ

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

• กรรมการ

ENGIE Services (Thailand) Co., Ltd.

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy (Singapore)

2547 - พฤษภาคม 2554

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด, 
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บริษัท เก็คโค่ - วัน จ�ากัด, บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3.	นายเอซ่า	เฮสคาเน่น

อายุ 51 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

ตุลาคม 2551 - เมษายน 2560

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - กันยายน 2557

• รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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.	นายวิทยา	เวชชาชีวะ

อายุ 81 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

• หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 2/2001

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ประธาน

บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท บางกอกกลาส จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

5.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุภาพรรณ	รัตนาภรณ์

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 15/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

อดีต

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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6.	ศาสตราจารย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Doctorate Degree in Public Law

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

ประเทศฝรั่งเศส

• D.E.A. Public Law

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

• D.S.U. Administrative Law

Universite de Paris II ประเทศฝรั่งเศส

• 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)

ต�าแหน่งอื่นๆ

• กรรมการ

สถาบันพระปกเกล้า

• สมาชิก

ราชบัณฑิตยสถาน

• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่ 13 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ที่ปรึกษา

ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2558

• ประธาน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

2557 - 2558

• รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

7.	นายอนุตร	จาติกวณิช

อายุ 52 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับ นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (ผู้บริหารบริษัท)

8.	นายมาร์ค	เจ.ซี.เอ็ม.จี.	แวร์สเตร์เตอ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

International University of America, San Francisco 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Military Service in the Infantry

Arlon ประเทศเบลเยี่ยม

• Special License in Finance

Vlerick School for Management, Ghent ประเทศเบลเยี่ยม

• Commercial Engineer

Katholieke Universiteit Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

• 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

บริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด
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9.	นางชิลล่า	โคฮัลมี-มงฟิซ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

INSEAD Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส (ทุน SASAKAWA)

• วิทยานิพนธ์ สาขาชีวโมเลกุล 

CNRS - INSTITUT JACQUES MONOD, Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขา Bioengineering

Technical University of Budapest ประเทศฮังการี

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Technical University of Budapest ประเทศฮังการี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน (จ�ากัด) มหาชน

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

2554 - มิถุนายน 2557

• Head of Strategy, New Business & Communication

ENGIE Asia Pacific Co., Ltd.

2553 - 2554

• Strategic Projects Director

GDF SUEZ Energy (Budaors, ประเทศฮังการี)

• Director of Business Development

E-STAR Alternative Plc (Budapest, ประเทศฮังการี)

2559 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

Pendinginan Megajana Sdn Bhd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการและ CFO

ENGIE Asia-Pacific Co.,Ltd.

• กรรมการ

ENGIE SERVICE ASIA-PACIFIC PTE. LTD 

• กรรมการ

ELYO PTE. LTD.

• กรรมการ

ENGIE ITS PTE LTD

• กรรมการ

ENGIE SERVICES MALAYSIA SDN BHD

• กรรมการ

ENGIE SERVICES AUSTRALIA & 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.

เมษายน 2559 - ธันวาคม 2560

• กรรมการ

ENGIE SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE FIRE SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE MECHANICAL SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE INVESTMENT AUSTRALIA PTY LIMITED

• กรรมการ

ENGIE SERVICE NEW ZEALAND PTY LIMITED

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



92

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• กรรมการกิตติมศักดิ์

สถาบันรัชต์ภาคย์

• กรรมการกิตติมศักดิ์

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ง

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

• ประธานกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ไทยยานยนต์ จ�ากัด

เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2556

• กรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2552 - พฤษภาคม 2556

• ประธานกรรมการ

ธนาคาร ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ตุลาคม 2555

• รองปลัดกระทรวง

กระทรวงการคลัง

2552 - กันยายน 2556

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11.	นายสเวน	เดอ	ชเมท

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• หลักสูตรการบริหารจัดการทั่วไป

CEDEP/INSEAD Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญา สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน (ABAF/BVFA) 

ICHEC Brussels ประเทศเบลเยี่ยม

• ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการเงิน

VLEKHO Brussels ประเทศเบลเยี่ยม

• ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ

University of Leuven (Campus Kortrijk) ประเทศเบลเยี่ยม

• ปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Ghent ประเทศเบลเยี่ยม
ประสบการณ์การท�างาน
เมษายน 2559 - สิงหาคม 2560

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

เมษายน - ธันวาคม 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน, กฎหมาย, เทคโนโลยี

สารสนเทศ, การด�าเนินการ, จัดซื้อ และประกัน - สาขาบริการ

ด้านพลังงาน

GDF SUEZ (Paris, ประเทศฝรั่งเศส)

มกราคม - มีนาคม 2558

• Charge ’ de mission aupre ‘ s d’Isabelle Kocher

GDF SUEZ (Paris, ประเทศฝรั่งเศส)

กุมภาพันธ์ 2555 - ธันวาคม 2557

• Group Director Acquisitions, Investments and Financial 

Advisory

GDF SUEZ (Paris, ประเทศฝรั่งเศส)

มิถุนายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2555

• Deputy Director Acquisitions, Investments and Financial 

Advisory

GDF SUEZ (Brussels, ประเทศเบลเยี่ยม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12.	นายแชงค์การ์	กฤษณมุธี

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

University of Delhi ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์การท�างาน
เมษายน 2559 - เมษายน 2560

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์
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• รองประธานกรรมการบริหาร

ENGIE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Gas Chain, Centralized  

Production of Electricity, Decentralized Solutions for Cities 

and Territories, Solutions for Businesses, Solutions for  

Residential and Professional Customers Me ’tiers, Strategy, 

Business Development Oversight, และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ of 

Tractebel and ENGIE Solar

2559

• กรรมการผู้จัดการ - Centralised Generation Me ‘ tier และ

ประธาน - Solairedirect

ENGIE SA (London ประเทศอังกฤษ)

2557 - 2558

• รองประธานกรรมการบริหารสายพัฒนาธุรกิจ

ENGIE Energy International, London

2552 - 2556

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ประธาน META/SAMEA

GDF SUEZ Energy International, Dubai

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13.	นายพอล	ฟรานซิส	แมไกวร์

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology) 

ประเทศออสเตรเลีย

• ประกาศนียบัตร Australian Institute of Company Directors 

ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ (major in Accounting)

Victoria University ประเทศออสเตรเลีย

• สภาวิชาชีพบัญชีแห่งออสเตรเลีย (“CPA”)
ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเซีย แปซิฟิก

ENGIE Asia Pacific Co., Ltd.

ENGIE Holding (Thailand) Co., Ltd.

2557 - 2560

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy Pte Ltd.

ธันวาคม 2553 - กันยายน 2557

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Simply Energy Pte Ltd.

พฤษภาคม 2549 - พฤศจิกายน 2553

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ENGIE (Australian Energy) ชื่อเดิมคือ International  

Power - Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

14.	นายเดวาราเจิ่น	มูรูเว่น

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคารและสินค้าโภคภัณฑ์ 

Universite
,
de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐมิติ

Universite, de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• Senior Vice President, International Energy Markets

ENGIE

พฤษภาคม 2556 - มกราคม 2559

• Global Head of Coal, Freight and Biomass within Energy 

Management and Trading

ENGIE

2555 - 2556

• Management of the Gas, Power and Coal Origination 

and Trading

Deutsche Bank

2549 - 2555

• Head of Origination and Sales for EMEA

Macquarie Bank

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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หมายเหตุ: ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารนี้ ได้แก่ 1) บริษัท โกลว์ จ�ากัด 2) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด 3) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 จ�ากัด 4) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด 

5) บริษทั โกลว์ เอสพพี ี11 จ�ากัด 6) บริษัท โกลว์ ไอพพี ีจ�ากดั 7) บริษทั โกลว์ ไอพพี ี2 โฮลดิง้ จ�ากดั ไม่รวม 1) บริษทั โกลว์ ไอพพี ี3 จ�ากดั 2) บริษทั โกลว์ เหมราช วนิด์ จ�ากดั  

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

15.	นายเบอนัวต์	เรเน่	มินาร์ด

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Science and Executive Engineering

MINES ParisTech ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

• Group Operational Financial Director

ENGIE

2557 - 2558

• Executive Vice President, Exploration & Production  

International SA (EPI)

ENGIE

2555 - 2557

• Executive Vice President and Chief Financial Officer

GDF SUEZ

2551 - 2554

• Executive Vice President and then Corporate Director of 

Investments and Acquisitions

GDF SUEZ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 38 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

2. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ และสายทรัพยากรบุคคล

และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

3. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

4. นายอาเรียน แวน เดน บรูค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

6. นายแกรท แมร์สมัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

7. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน

9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

10. นางมัณทนา คุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

11. นายสุทธิ เชื้อสุข(1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

13. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

16. นายศักดา ลาชโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

17. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

18. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว(2) ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

21. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

22. นายเรอโนต พีเยิล ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

23. นายสีจัน ยาบันดิด ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

26. นายเอเรล์ป กุลเลป ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

27. นายบรรทม กระสังข์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 / โกลว์ เดมิน เวอเตอร์

28. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)

30. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล(3) ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

32. นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม(4) ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

33. นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ(5) ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

34. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

35. นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์(6) ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

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

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

36. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

37. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์(7) ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน

38. นายปิงยาง ลี(8) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

39. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

Note: (1) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลติกลุ่มโรงงานระยอง ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2560

 (2) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็น ผูอ้�านวยการฝ่ายวิศวกรรม ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2560

 (3) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็น ผูอ้�านวยการฝ่ายงบประมาณ ต้ังแต่วนัที ่1 เมษายน 2560

 (4) เข้าเป็นพนักงานบริษทัในต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการฝ่ายงบประมาณและวเิคราะห์ธุรกิจ ตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2560
 (5) เข้าเป็นพนักงานบริษทัในต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560
 (6) ได้รับการย้ายต�าแหน่งเป็น ผูอ้�านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ต้ังแต่วนัที ่1 เมษายน 2560
 (7) ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็น ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 (8) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

2.	นางศรีประภา	ส�ารวจรวมผล

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University มิชิแกน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการพาณิชย์ และสายทรัพยากรบคุคล

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2544 - 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับนายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

3.	นายปจงวิช	พงษ์ศิวาภัย

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร General Management, Center Europe ’en  

d’e ’ducation Permanente European Center for Executive 

Development)

INSEAD Business School, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส

• หลักสูตร Finance for Executives

The University of Chicago Graduate School of Business, 

Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• 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



97

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6.	นายแกรท	แมร์สมัน

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขากฎหมาย

King’s College London, University of London ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย

Pantheon - Assas, Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย

KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

เมษายน 2558 - ธันวาคม 2558

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายการพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ

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 - 2556

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2552 - 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

• ที่ปรึกษาโครงการอาวุโส

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

2550 - 2556

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

4.	นายอาเรียน	แวน	เดน	บรูค

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• General Management Program Cycle 8

CEDEP

• ปริญญาโท สาขา Science in Management General 

Management PDP2

University Nyenrode ประเทศเนเธอร์แลนด์

• ปริญญาตรี สาขา Electronics Engineering-Technical 

Computer Science

College Rijswijk ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

5.	นายณรงค์ชัย	วิสูตรชัย

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์
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7.	นายอัครินทร์	ประเทืองสิทธิ์

อายุ 42 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8.	นายหลุยส์	สตีเวน	โฮลับ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• หลักสูตร United States Navy Education

City College of Chicago, Dundalk Community College

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• American University (Tulane & Arizona State)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

2550 - 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

9.	นายวิศิษฎ์	ศรีนันทวงศ์

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - วศิวกรรมและการจดัการบ�ารุงรักษา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2557

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10.	นางมัณทนา	คุณากร

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและ

การบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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11.	นายสุทธิ	เชื้อสุข

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญาโท สาขาบริหาร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2555 - 2559

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2537 - 2554

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12.	นายสุรัตน์ชัย	บางหลวง

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

สิงหาคม 2554 - ธันวาคม 2554

• ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13.	ดร.สมเกียรติ	ดีกระจ่างเพชร	

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�าลัง) 

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2545 - 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

14.	นางชไมพร	สุนทรทัศนพงศ์

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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15.	นายอนุตรชัย	ณ	ถลาง	

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2549 - 2553

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16.	นายศักดา	ลาชโรจน์

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

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

17.	นางสาวศิริจันทร์	โชติชัยสถิตย์

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

18.	นายธนัญชัย	ไชยสระแก้ว

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2540 - 2559

• ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

19.	นายประทีป	พุทธธรรมรักษา	

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทสาขารัฐประสาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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24.	นางสาวสุทธาสินี	เพ็งทรัพย์

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)

22.	นายเรอโนต	พีเยิล

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) 

Grenoble Institute of Technology, ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23.	นายสีจัน	ยาบันดิด

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน�้า 

Polytechnic Institute of Tashkent (USSR)

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผุ้จัดการโรงไฟฟ้าและผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2555 - 2557

• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2555

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20.	นายสมชัย	กลิ่นสุวรรณมาลี

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

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

21.	นายอภิชาติ	แจ่มจันทร์

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

2549 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษทั โกลว์ เอสพพี ี2 จ�ากดั, บริษัท โกลว์ เอสพพี ี3 จ�ากดั และ 

บริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) (โครงการระยะที ่3, 4 & 5 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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26.	นายเอเรล์ป	กุลเลป

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

29.	นายอภิเดช	ศิริพรนพคุณ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อเิลก็ทรอนิกส์) สถาบนัราชภัฎฉะเชงิเทรา

28.	นายรุจิโรจน์	กสิฤกษ์

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• 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

25.	นายชัยวุฒิ	รัตนพรสินชัย

อายุ 50 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

2546 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

27.	นายบรรทม	กระสังข์

อายุ 49 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�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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32.	นางพัชรา	จรูญวุฒิธรรม

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

31.	นางอัญชณา	กิตติปิยกุล

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)

33.	นางสาวอัญชนา	ทฤษฎิคุณ

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

30.	นายพิสุทธิ	บุญวงศ์โสภณ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาคกลาง)

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

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2542 - 2560

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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36.	นายโรบิน	เมอร์ลิเออร์

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) - General International 

Management, Vlerick Leuven 

Gent Management School ประเทศเบลเยี่ยม

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

University of Gent ประเทศอังกฤษ

37.	นายประพนธ์	ชินอุดมทรัพย์

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2558 - 2560

• หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2558

• ผู้จัดการผ่ายการวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

35.	นายนันท์ศิลป์	เจนวารินทร์

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

2547 - 2560

• ผู้จัดการฝ่าย Business Application

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

34.	นายอังศุธร	ภูบุญเติม

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

• Completed fifth year of Law เอกสาขา European Economic 

Law (EC Competition Law), ในโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน 

Erasmus ที่ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การท�างาน
ปัจจุบัน

• หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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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

38.	นายปิงยาง	ลี

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Project Finance and Structured Finance 

University Paris 10 Nanterre & ENPC, Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขา Civil Engineering, E ’ cole Nationale des 

Ponts et Chausse ’es, Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาตรี สาขา Civil Engineering

Tongji University, Shanghai ประเทศจีน

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	2560

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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  1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) // // // // // // // //

  2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส X,/, /// X,/ X,/ X,/ X,/ X,/ X,/ X,/ X,/ X X X,/ / / / / /

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

  4. นายวิทยา เวชชาชีวะ / / / / / / / /

  5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / /

  6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ / / / / / / / /

  7. นางเสาวนีย์ กมลบุตร / / / / / / / /

  8. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / / /

  9. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ / / / / / / / /

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

  11. นายสเวน เดอ ชเมท(3) / / / / / / / /

  12. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(4) / / / / / / / /

  13. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(5) / / / / / / / // / //

  14. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(6) / / / / / / / /

  15. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด(7) / / / / / / / /

  16. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล /

  17. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย / / /

  18. นายอาเรียน แวน เดน บรูค

  19. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

  20. นายแกรท แมร์สมัน / / / / / /

  21. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

  22. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

  23. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

  24. นางมัณทนา คุณากร

  25. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

  26. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

  27. นายศักดา ลาชโรจน์

  28. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

  29. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว

  30. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

  31. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
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รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท
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  32. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

  33. นายเรอโนต พีเยิล

  34. นายสุทธิ เชื้อสุข

  35. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

  36. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

  37. นายเอเรล์ป กุลเลป

  38. นายบรรทม กระสังข์

  39. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

  40. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

  41. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

  42. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

  43. นางอัญชณา กิตติปิยกุล / / / / / /

  44. นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม /

  45. นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ

  46. นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์

  47. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์

  48. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์

  49. นายปิงยาง ลี

  50. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

  51. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

  52. นายสีจัน ยาบันดิด /

  53. นายอังศุธร ภูบุญเติม

  54. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน /,///

  55. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล /

  56. นายบุญมา มณีวงศ์ /

  57. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

  58. นายอัควรรณ์ หลวงสุวรรณวงศ์ /

  59. นายสมยศ อนันตประยูร / / / / /

  60. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล /

  61. นายวิเศษ จูงวัฒนา // // // // // // //

หมายเหตุ: X = ประธานบริหาร / = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ

  ส�าหรับกลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ บจ. ห้วยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
 (1)ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของ บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค่-วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (2)ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (3)ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (4)ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (5)เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

 (6)เข้าเป็นประธานกรรมการของ บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 และ บจ. เก็คโค่-วัน แทนนายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (7)เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
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ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ยกเว้นกิจการในเร่ืองดังต่อไปน้ีซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

• การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอ�านาจภายใน

• การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

• การควบรวมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท

• การเลิกบริษัท

• การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การก่อภาระติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท

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

ซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ

• การเจรจาลงนามกับธนาคารในการเปิดวงเงินสินเช่ือในนามของบริษัท เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการลงนามอนุมัติได้ในการบริหารกิจการประจ�าวัน

• การเริ่มด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม

• การถอนถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากต�าแหน่งและแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

• การอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว

• การอนุมัติงบประมาณประจ�าปี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เป็นเลขานุการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัข้ึนเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 ทีป่ระชุมได้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมส�าหรับ

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 489,500 112,200 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 489,500 112,200 ไม่มี
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ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัท จ�านวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัว

ของธุรกิจบริษัท 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 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 38 ราย เท่ากับ 261,861,921 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงิน

เดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 800 คน ดังนี้

จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 104 104

บจ. โกลว์ 144 205 349

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

บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ 2 - 2

รวม 146 654 800

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,140,947,764 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและรายได้ประเภทอื่น
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นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 800 คน ท�างานในประเทศไทย ณ 

ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว และ บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ ในประเทศเมียนมาร์

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ

ภาวะผู้น�าของบริษัท มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บรษิทัปฏบิัตงิานภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและน่าพึงพอใจ เรามุง่มัน่ที่จะเปน็ผูน้�าระดับโลกในดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน

ความร้อนร่วม พร้อมกับการด�าเนินธุรกจิหลกัด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัยอย่างเตม็

ที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บริษัทได้สร้างคุณค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถและปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และ หลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม

บริษัทค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้าง

การสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษทัส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศกัยภาพอนัเตม็ทีข่องตนเอง โดยเสนองานทีม่คีวามท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การพฒันา

ขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศกึษาอย่างเป็นทางการ หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการทีบ่ริษทัจดัให้พนักงานเข้าร่วมครอบคลมุ 

การแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจ การพฒันาการสนทนาภาษาองักฤษ การจดัการความเปลีย่นแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลกัสตูรการฝึกอบรม 

ด้านเทคนิค บริษทัได้ให้การฝึกอบรมทีค่รอบคลมุทกัษะเฉพาะหลกัๆ และครอบคลมุถงึเร่ืองสิง่แวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภัยด้วย ระยะ

เวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ของพนักงานในปี 2560 อยูท่ี ่49 ช่ัวโมงต่อคน นอกจากน้ีบริษทัยงัเสนอผลตอบแทนให้กบัพนักงานในอตัราที่

น่าพงึพอใจ ได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส ค่าตอบแทนพเิศษเพือ่จงูใจ เบีย้เลีย้งและผลประโยชน์ต่างๆ

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลติภัณฑ์ทีส่ร้างความม่ันใจและความเช่ือถอืในความพร้อมของเคร่ืองผลติไฟฟ้าของบริษทัฯ สิง่เหล่านีค้อื คณุค่า

ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

	หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทัมพีนัธะในการปฏบิตัติามหลกัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัทิีด่สี�าหรับบริษทั 

จดทะเบยีน กฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และแนวทางทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลกัของการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีอง OECD และกฎบตัรจริยธรรม (Ethics Charter) ของเอน็จ ีโดย

บริษทัได้จดัให้มหีน่วยงานทีด่แูลด้านการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกนัภัย (ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

จริยธรรมด้วย) และเลขานุการบริษทั เป็นผูด้แูลเร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ 

ธรรมาภบิาลต่างๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
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• สิทธิในการได้รับแบ่งผลก�าไรของบริษัท

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ

• สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

- เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

- เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อบริษัทและ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดการและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาประชุม และสถานที่จัดการประชุม (ซึ่งสะดวกเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะ

เดินทางเข้าร่วม) ตลอดจนวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเร่ืองหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บังคับใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง

ก ระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น

พยานและตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงาน

อ ยู่และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดท�าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดต่ออย่าง

ยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ยงัได้ก�าหนดว่าต้องมกีารรายงานข้อมลูการปฏบิติังานต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

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

แบบสองทางเพื่อท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นค�าร้องทุกข์ได้ นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้

มกีล่องรับการแจ้งเหตดุ้านจริยธรรม ทัง้จากพนักงานผ่านระบบโกลว์อนิทราเน็ต และจากบคุคลภายนอกผ่านทางโกลว์เวบ็ไซต์ เพือ่ให้สามารถ

แจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระท�าโดยมิชอบภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทกุกรณี กรรมการแต่ละ

ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ในการประชมุผูถ้ือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชมุ คณะกรรมการบรษิทัได้จัดท�ากระบวนการเพื่อท�าให้บรรดาผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอเรือ่งดังกลา่ว 

รวมถึงกระบวนการในการเสนอชื่อผู้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการด้วย บริษัทได้ประกาศ เรื่องกระบวนการและระยะเวลาที่

ก�าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้รับสมัครต�าแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทพิจารณาเพื่อน�าเข้าสู่ 

การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

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

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งความกังวลมายังบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียนั้น

คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญอื่นๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กร ดังต่อไปนี้อีก

• นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ กับพนักงาน

ทุกคน

• จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจและการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ

ประเทศนั้นๆ ที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของเรา

• นโยบายการต่อต้านการติดสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่กระท�าความผิดที่เข้าข่ายการทุตจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบ เพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
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• นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และผู้มี

ส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท

• นโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อท�าให้แน่ใจว่าการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยไม่ท�าอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ในอนาคต

• นโยบายสขุภาพและความปลอดภยั เพือ่ให้ความสนใจอย่างเตม็ทีต่่อปัญหาด้านสขุภาพและความปลอดภยัทีอ่าจส่งผลต่อพนักงาน

ของบริษัท ลูกค้า และชุมชน

• นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและพนักงานบริษัทจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า

สถานการณ์ใดอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์นั้นๆ จะได้รับการพิจารณาและจัดการอย่างรอบคอบ 

ด้วยกระบวนการจริยธรรมที่แท้จริง

นอกเหนือจากนโยบายทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดและให้ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการ

ต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงแต่ไม่จ�ากัดนโยบายดังต่อไปนี้

• นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

• ขั้นตอนการรายงานเรื่องจริยธรรม (การแจ้งเบาะแส)

• นโยบายเรื่องของขวัญและการดูแลต้อนรับ

• นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- นโยบายอ�านาจในการหยุดท�างาน

• นโยบายด้านการจัดการทางการเงิน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

- นโยบายเงินลงทุนส่วนเกิน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญา

- นโยบายด้านการระดมทุนทางการเงิน

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงถ่านหิน

• นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

• ขั้นตอนการปฏิบัติตามใบอนุญาตซอฟต์แวร์

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องและไม่เกีย่วข้องกบัการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและการปฏิบตังิานของบริษทัอย่างถกูต้อง 

สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�่าเสมอและในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่างเคร่งครัด ทีเ่กีย่วข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อ

เผยแพร่ข้อมลูทางการเงนิต่อบรรดาผูถื้อหุน้และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และเพือ่ช่วยให้บรรดานักลงทนุและบรรดานักวเิคราะห์ด้านหลกัทรัพย์เข้าใจ

บริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี แผนก



113

สื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่าง

กว้างขวางโดยผ่านสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่ได้ก�าหนดไว้

	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบ

ค ณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษทั ตลอดจนตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทัอาจให้อ�านาจกรรมการ

หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดท�าหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการมีอ�านาจในการตดัสนิใจและดแูลการปฏบิตังิานของบริษทั ยกเว้นในกรณีดงัต่อไปน้ี ซึง่ต้องได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นก่อน

• กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการท�าธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และของส�านักงานกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ ตามระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของส�านกังานกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในเรื่องที่ส�าคัญอื่นๆ อีก เช่น

• คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลก�าไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอ

• คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัททุกปี ตลอดจนติดตาม

และประเมินความคืบหน้าของการด�าเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เป็นระยะ

• คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัเข้าร่วมในหลกัสตูรต่อเน่ืองในด้านต่างๆ รวมถงึหลกัสตูรเฉพาะทาง 

(Professional Education Program) และ หลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (Accredited Director Training Program)

• กรรมการบริษทัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่จะได้รับเอกสารแนะน�าองค์กร และเอกสารช้ีแจงเกีย่วกับบทบาทและหน้าที่

ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

บทบาทหน้าทีส่�าคญัของประธานกรรมการคอื ท�าให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษทัปฏิบตัหิน้าทีข่องตนอย่างมปีระสทิธิภาพในการก�าหนด

ทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบส�าคัญของประธานกรรมการมีดังนี้

• นอกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการยังมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนส�าคัญของกลุ่มบริษัทโกลว์ ใน

การน�าเสนอเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทสู่สาธารณะ

• ท�าหน้าที่เป็นประธานทั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

มีหน้าที่ดังนี้

- ก�าหนดล�าดับความส�าคัญของวาระการประชุม

- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
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- ติดตามผลงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ

- น�าการอภิปรายของที่ประชุมคณะกรรมการ ไปสู่ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์

- สรุปการอภิปรายเพื่อให้กรรมการทุกท่านเข้าใจว่าประเด็นใดได้รับการอนุมัติ

• มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาทั่วไปในเรื่องจ�านวน

ของคณะกรรมการทั้งหมด ความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และความเหมาะสมของ

อายุ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของกรรมการ

• ดูแลให้มีช่องทางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้น

การประชุม

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อยสี่คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจ�าเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้

การประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และ

ต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อยเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและ

สรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

 คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทคอืกญุแจส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการบริษทัแต่ละท่านจะต้องเป็นอสิระ มคีวามรู้ ความช�านาญ

และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์และกลยทุธ์การด�าเนินธุรกจิของบริษทั คณะกรรมการเหล่าน้ีต้องใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถและ

อุทิศเวลาในการท�าหน้าที่ของพวกตน ดังน้ัน โกลว์จึงได้ก�าหนดรายละเอียดที่เก่ียวกับองค์ประกอบ ความน่าเช่ือถือเบื้องต้น และการเลือก 

คณะกรรมการฯ ดงัต่อไปน้ี

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่ก�าหนดโดยกฎระเบียบข้อบังคับและ

แนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• โกลว์ให้ความส�าคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมถึงมี

กรรมการทีเ่ป็นสภุาพสตรีประกอบอยูด้่วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมอือาชีพซึง่มคีวามรู้ด้านธุรกจิพลงังานและไฟฟ้า

อย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหน่ึงท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งน้ี 

ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีจ�านวน 3 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

• ต้องมกีารจดัท�าข้อมลูผูรั้บสมคัรอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

• รายละเอียดของภมูิหลัง ประสบการณ์ สัดส่วนในการถือหุ้นใดๆ ของกลุ่มบรษิัทโกลว์ของกรรมการแตล่ะทา่น ต้องมีการเปิด

เผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี หากสัดส่วนในการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง
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• หน่ึงในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท

 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

• บริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมกีารแบ่งแยกอย่าง

ชัดเจนเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะของประธานกรรมการจะสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่เป็นมอือาชีพจากภายนอก ผูซ้ึง่สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการเงินและ

ธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อจะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมการ

ประชุมอย่างสม�่าเสมอ

• กรรมการต้องมคีวามเป็นอสิระกฎหมายและข้อบงัคับทีใ่ช้ควบคุมบริษทัจดทะเบยีน รวมถงึคุณสมบติัอืน่ๆ และกรอบความรับ

ผดิชอบของคณะกรรมการอสิระเพือ่ให้เป็นไปตามทีบ่ริษทัต้องการ เพือ่ให้กรรมการสามารถท�างานเพือ่ประโยชน์สงูสดุส�าหรับ

บริษทั และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั และเพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและ

ฝ่ายบริหารของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทอืน่ๆ ทีมี่ฝ่ายบริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

• นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

• สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

• สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่งอีกครั้งได้

กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการปฏบิตังิานจะเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล คณะกรรมการบริษทัของโกลว์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

พเิศษขึน้มาสามคณะ ดงัต่อไปน้ี

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระของคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 ท่าน ซึง่อย่างน้อยหน่ึงท่านเป็นผูท้ีม่ี

ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบญัชี ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหลักในการตรวจสอบและ

สอบทานการปฏบิตังิานของบริษทั รายงานและสถานะทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการเลอืกผูส้อบบญัชี (ทัง้

ภายในและภายนอก) นอกจากน้ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามทีอ่ธบิายไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้น้ี ศาสตราจารย์กติตคิณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ เป็นผูท้ีมี่ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการบญัชี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสมาชิก 1 

ท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเลอืกผูรั้บสมคัรทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอให้รับต�าแหน่ง

กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทั กระบวนการสรรหาต้องจดัท�าตามหลักเกณฑท์ี่ก�าหนดและตอ้งโปร่งใส เพื่อให้

มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารประกอบด้วยสดัส่วนทีเ่หมาะสมของบคุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
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ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า กฎหมาย และการเงิน และ/หรือ การบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณานโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและสมเหตุผล เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบอื่นๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมิได้ถูกจัดตั้งข้ึนเป็นคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงเป็นการเฉพาะ ซึ่งโดยหลักการทั่วไป การประเมิน

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูง โดย

คณะผู้บริหารระดับสูงท�าหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดให้มีประเมินความเสี่ยงประเภท

ต่างๆ ขององค์กรเป็นประจ�า และจัดให้มีมาตรการเชิงรุกในการดูแล จัดการ และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับการด�าเนิน

ธุรกิจและการบริหารงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ถูกผนวกเข้ากับแนวทางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานทุกระดับ รวมถึงข้ันตอนและการตัดสินใจลงทุนหรือถอนการลงทุนก็เช่นกัน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องท�าให้แน่ใจว่าอย่างน้อยในทุกๆ ปี คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจง

ประธานกรรมการจะพจิารณาจากจดุแข็งและจดุอ่อนของคณะกรรมการบริษทัตามผลของการประเมนิเพือ่ปรบัปรุงการปฎบิติังานของ

คณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และหากเหมาะสม อาจเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ท�าประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยหลัก

เกณฑ์การประเมนิน้ันสอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษทัแต่ละท่านได้ประเมนิการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการโดยรวมในปีทีผ่่านมา จากนัน้เลขานุการบริษทัจะเกบ็รวบรวมแบบประเมนิ เพือ่วเิคราะห์ผลการประเมิน และจะเสนอต่อประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการตรวจสอบ

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

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นจะท�า

หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ึงใน

นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน  

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง 

และการประชุมวิสามัญโดยปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 1 ครั้ง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดที่ส�าคัญ ได้แก่

• สอบทานความถกูต้องครบถ้วนน่าเช่ือถอื และเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของรายงานทางการเงินของบริษทัโดยประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

• สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้บริษทัปฏบิตัติามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย

• พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ 

ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระท�า ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

• ส อบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มิใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชีขาด

ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานตรวจสอบ

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้อย่างเหมาะสม

• จดัท�ารายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการดูแลกิจการที่ดีอย่างมี

ประสิทธิผล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

• ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็น 

ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเห็นสมควร ตลอดจน

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

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ การอุทิศ

ตนต่อการท�างานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสัดส่วนอันเหมาะสมของประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเร่ืองการจัดการค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเร่ืองความรับผิดชอบในรายละเอียดของสมาชิกภาพของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดในกฎบัตรน้ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องก�าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนของโกลว์ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเร่ืองเบี้ยบ�านาญ 

และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดท�าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโกลว์ในนามของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ด�าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

2. อ�านาจ

คณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเร่ืองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรน้ี (นอกเหนือจากเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะ

เจาะจง) และสามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. องค์กร

สมาชิกภาพ

• คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

โดยสมาชิก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

• องค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 ท่าน

• กรรมการแต่ละท่านจะสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเต็มที่

• ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการทีไ่ม่ได้เป็น

ผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

• กรรมการจะได้รบัการแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปีเพื่อความตอ่เนือ่ง ในการปฎบิัติงานสมาชกิสามารถได้รบัเลือก

เพื่อท�าหน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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• สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ได้

มกีารพจิารณาตัดสนิ ไม่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิข้ึนจากการมคีวามสมัพนัธ์แบบข้ามกนั และไม่เกีย่วข้อง

กับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. นายแชงค์การ์ กฤษณมุธี(1) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 (2) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายแชงค์การ์ กฤษณมุธี

การเข้าร่วมการประชุม

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะเชิญบุคคลอื่น (อาทิ ผู้แทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษา

ภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากมีความจ�าเป็น

• ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากมีความจ�าเป็น

• สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดา

สมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของ

คณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

• เลขานุการจะเป็นผูเ้ตรียมรายงานการประชุมและจ่ายแจกให้แก่สมาชิกทกุท่านภายใน 48 ช่ัวโมงของการประชุมแต่ละคร้ัง 

จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งถัดไป

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

การสรรหา

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

• สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ

• สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงข้อก�าหนดในปัจจุบันและ

ในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจ�ากัดด้านข้อก�าหนด

• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่

• สอบทานและเสนอแนะการด�าเนินการเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของ

คณะกรรมการบริษทั รวมถงึความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
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• เสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• พัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครที่มีศักยภาพทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร

ค่าตอบแทน

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

• สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจ�าปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง

• จัดท�าแนวทางด้านค่าตอบแทนในกรณีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามรีะบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสัน้ทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นการตอบแทนการปฏิบตังิานของ

ฝ่ายบริหาร

• ตรวจสอบการน�านโยบายและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมาใช้ รวมถึงโครงการเพื่อการ

พัฒนาการความสามารถในการบริหารจัดการส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะ

สั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท ก�าหนดเงินเดือนและผลประโยชน์

ประจ�าปี เมื่อสิ้นสุดรอบปีในแต่ละปี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลตอบแทนของบริษัทสามารถแข่งขันและเป็นไปในทางเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และพิจารณาว่าบริษัทอยู่ในระดับ ทั้งเร่ืองค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และศักยภาพของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

• จัดท�านโยบายด้านค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถและผลงาน

โดดเด่นหากแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจ�าเป็นส�าหรับ

วัตถุประสงค์นี้ หากสามารถท�าได้

• ส�าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณก่อนครบวาระของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการให้รางวัลส�าหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ในขณะที่ควรเจรจาเพื่อให้ได้ตกลงที่

เป็นธรรมในกรณีที่การลาออกไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ โดยการประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบของต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นการเฉพาะและสรรหาผู้ที่มี

คุณสมบัติและศักยภาพซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่สามารถด�ารงต�าแหน่งแทนได้

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สอบทานค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบทานค่าตอบแทน และ

ผลประโยชน์รายปีของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลประกอบการของบริษัท

โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- วางแผนและด�าเนินการตามแผนงานโบนัสซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- อนุมตัเิป้าหมายและค่าตอบแทน (โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะน�าเสนอค่าตอบแทนส�าหรับรองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่)
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- โบนัสส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าปีควรเป็นร้อยละของฐานเงินเดือนและข้ึนอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน

รายบุคคลที่ท�าได้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

บริษัท

- โบนัสควรเป็นแรงจูงใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผลการปฏิบัติงานใน

ระดับสูงสุด

แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

เงินบ�านาญและการประกันชีวิต

- ประเมนิความสมเหตผุลของผลประโยชน์เร่ืองเงนิบ�านาญและการประกนัชีวติส�าหรับพนักงานบริษทั โดยหลกัการ

แล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบ�านาญไม่ควรรวมโบนัสประจ�าปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

เงินเดือนสะสมและโบนัส

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus package) ของพนักงานบริษัท รวมทั้งสอบทานผล

ประโยชน์และโบนัสรวมรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดของแต่ละระดับภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

ระยะเวลาการแจ้งส�าหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- จดัท�าระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่เมือ่เร่ิมเข้า

ด�ารงต�าแหน่ง โดยช่วงระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน

- อนุมัติเงื่อนไขการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้มีนโยบายที่จะด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งน้ีเพื่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการ 

ด้านจริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจี ที่จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นจะได้รับ 

การดูแลอย่างดีที่สุด และมีผลก�าไรจากการลงทุน

• บริษัทจะด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์

ด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการด�าเนินธุรกิจและกระท�ากิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฏบัตร

จริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์

• ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการด�าเนินธุรกิจ และกระท�ากิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจากการท�างานของบริษัท

ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ทีโ่กลว์จะเป็นผูน้�าทางธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมทีพ่วกเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพือ่การพฒันา

ธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี

ความห่วงใยและเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน

• ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า กลุ่มบริษัทโกลว์จะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์

ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระท�ากิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ทุจริต
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• ห้ามมิให้พนักงานน�าเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือก

ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตาม

กฎหมายและสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาด�าเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องด�าเนิน

การด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่

ให้การสนบัสนนุต่อองค์กร หรอืผูส้มคัรทางการเมอืงทีม่มีมุมองหวัรุนแรง และการกระท�าดงักล่าวต้องได้รับการอนุมตัจิากผูบ้ริหาร

ระดับสูงสุดของโกลว์

• ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะได้รับว่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวด�าเนิน

ใดๆ ที่เป็นเอกเทศจากโกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็น

ลายลักษณ์อักษร ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องสามารถเทียบเคียงได้กับตัวแทนอื่นที่ท�างานลักษณะเดียวกันส�าหรับงานที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่

• การใช้เงนิทนุและสนิทรัพย์ของบริษทัต้องเป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์ของบริษทัและเป็นการกระท�าทีถ่กูต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 

การโอนหรือใช้จ่ายเงินทนุและสนิทรัพย์จะท�าได้กต่็อเมือ่วตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้น้ันเป็นวตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงิน

ทนุและสนิทรัพย์น้ันต้องได้รับการอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้ันตอนทีก่�าหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามท�าเทจ็หรือประดษิฐ์ข้ึนซึง่บญัชี

หรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสาร

ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

• พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมลูหรือทรัพย์สนิของบริษทั หรือใช้ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานในบริษัทเพือ่แสวงหา

ประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม

• ในหลกัการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวญัทีเ่กีย่วโยงหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการปฎบิตัหิน้าทีก่ารงานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงาน

อาจพจิารณารับของขวญัตามมารยาทของท้องถ่ิน โดยทีข่องขวญัน้ันจะต้องมมีลูค่าเลก็น้อยและเหมาะสมตามโอกาสทีเ่ป็นไปตาม

ธรรมเนียมของท้องถิน่น้ัน ห้ามพนักงานรับเงินจากลกูค้า ผูข้ายสนิค้า หรือองค์กรธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วพนักบับริษทั พนักงานสามารถ

รับของขวัญหรือ รับค�าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่าน้ันบริษัทฯจะอนุญาตให้สามารถรับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับ 

ค�าเชิญได้หากของขวญัหรือค�าเชิญนัน้ไม่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจของตนและไม่เป็นการผดิกฎหมายทีใ่ช้บงัคับ 

• กรรมการหรอืพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชกิในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกบัผลประโยชน์ของบริษทั หากความขัดแย้งน้ัน มผีลต่อ

ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการหรือพนักงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะ

ลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ 

(การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระท�า

อันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท)

• พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท

• พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระท�าการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

บริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี (ส�าหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส

จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหน่ึงในคณะกรรมการเท่าน้ัน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้น

ด้วย) โดยให้ด�าเนินการตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Prevention of Conflicts of  

Interests Policy)

• ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้ค�าแนะน�าในการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าว หากพนักงาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์หรือ

ไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายหุ้น หรือสิทธิในการซื้อหุ้นของพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ 

จะต้องปฎิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เท่านั้น
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• พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความ

รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้กับพนักงานของโกลว์

นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวม

ทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย

• บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็นความลับ 

ซึง่ข้อมลูน้ีอาจได้มาหรือถอืครองในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของข้อมลูในการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรือโดยทางอืน่ และจะสนับสนุน

ภายในขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

• พนกังานต้องรกัษาความลับของบรษิทัและของพนกังาน และข้อมลูทีเ่ปน็ความลบัซึง่ลูกค้าไดเ้ปิดเผยใหท้ราบ บรษิทัตระหนกัดีว่า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะ

ด�าเนินการทกุๆ อย่างทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะสงวนไว้และส่งเสริมในเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาและเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา

ของผู้อื่น

• พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ�าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะได้ถือปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย 

• หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับการ

ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระท�าโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัทจะได้รับ

การพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งน้ีการกระท�าน้ันต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบ

อย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการติดสินบน
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการท�าธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

• นโยบายการต่อต้านการตัดสินบนน้ีใช้บังคับกับการกระท�ากิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจของ กลุม่บริษทัโกลว์ ทัง้ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน

• การติดสินบนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ยึดมั่น สิ่งที่กลุ่มบริษัท

โกลว์ ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่บังคับใช้กับธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ 

หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการแทนหรือในนามของ กลุ่มบริษัทโกลว์ กระท�าการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด

• นโยบายนี้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของเอ็นจี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์

• การฝ่าฝืนนโยบายน้ีนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงข้ันเป็นคดีอาญาไม่เพียงต่อตัวบุคคลเท่าน้ัน แต่อาจต่อ 

กลุ่มบริษัทโกลว์ ด้วย ดังน้ัน ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระท�าการในนามหรือกระท�าการแทน 

กลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระท�าเอง

• คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนของ

กลุม่บริษทัโกลว์ อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุม่บริษทัโกลว์ มีความตัง้ม่ันอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบยีบการ และกระบวนการ

ดา้นการปอ้งกนัการตดิสนิบนนัน้เป็นสว่นหนึง่ขององค์กรในกลุม่บรษิทัโกลว์ รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิต่างๆ โดยมผีูจ้ดัการสายงาน
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และส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของ 

กลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้

• กลุม่บริษัทโกลว์ มพีนัธกจิทีจ่ะต้องด�าเนินธุรกจิให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบยีบเกีย่วกบัเร่ืองการต่อต้านการตดิสนิบนและกฎบตัร

จริยธรรมของเอน็จ ีอย่างเคร่งครัดกลุม่บริษทัโกลว์ ตระหนักดว่ีาการปฏิบตัติามกฎหมาย/ระเบยีบเกีย่วกบัเร่ืองการต่อต้านการตดิ

สินบนเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์ คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ จะต้องใช้

มาตรฐานความซือ่สตัย์สงูสดุในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ รวมตลอดถงึปฏบิตัติามหลกัการ นโยบาย ระเบยีบการ และกระบวนการ

ด้านจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของ

กลุ่มบริษัทโกลว์ นั้นสอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เรา

ไปด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

• ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใด 

ให้แก่บคุคลหรือบริษทัใดเพือ่จงูใจให้บคุคลหรือบริษทัดงักล่าวประพฤตปิฏบิตัไิปในทางทีไ่ม่ชอบหรือไม่ซือ่สตัย์ หรือมุง่หมายทีจ่ะ

ได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดท�าการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบยีบของกลุม่บริษทัโกลว์  ซึง่กรรมการแลพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ตั้งแต่วันที่ 21 

เมษายน 2548 (“โกลว์” โดยจะเรียกบริษทัแม่ บริษทัย่อย และบริษทัในเครือของโกลว์ รวมกนัว่า “กลุม่บริษทัโกลว์”) กลุม่บริษทัโกลว์ได้ปฏิบติั

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลที่เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)(1) (“พรบ. หลักทรัพย์”) เกี่ยวกับ

การใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามที่ก�าหนดในประกาศ ตลท. เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แจ้งให้ (1) กรรมการบริษัททุกท่าน (2) กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร (3) สมาชิก

คณะอนุกรรมการทุกท่าน (4) เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับชั้นที่รู้หรือได้รับหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่ยังมิได้มีการเปิด

เผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของโกลว์ รวมถึงข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิด

เผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรืออาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของโกลว์ (“ข้อมูลภายใน”)(2) (5) สมาชิกในครอบครัว(3) ของบุคคลตามข้อ (1) - (4)  

ข้างต้นของกลุ่มบริษัทโกลว์ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

• บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าและการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: (1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนต่าง ๆ ของกฎหมายเดิม  

  รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์ 

 (2) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลทาง 

  การเงนิหรืองบการเงนิ รายการทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัการจ�าหน่ายไปหรือได้มาซึง่ทรัพย์สนิทีส่�าคญั หรือรายการทีอ่าจเกดิข้ึนเกีย่วกับการร่วมลงทนุ การเข้าลงนามในสญัญา 

  ที่ส�าคัญ การเข้าท�าข้อตกลงกับลูกค้ารายใหญ่ เหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การฟ้องร้องด�าเนินคดีและ 

  เหตุการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น

 (3) “สมาชิกในครอบครัว” หมายถึง (1) บุพการี ผู้สืบสันดาน บิดามารดาบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา หรือพี่น้องร่วมมารดา และ  

  (3) สามี ภรรยา หรือบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยา รวมถึงสามีภรรยา หรือบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)
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• บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับตลอดเวลา การใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพียงเพื่อ

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทโกลว์เท่าน้ัน หรือข้อมูลอันบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป

เป็นการชั่วคราวนั้น จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามเหตุอันควรอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นหรือ

เปิดเผยหรือแลกเปลีย่นข้อมลูภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ และไม่

ว่าด้วยวิธีใด อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลที่มีต�าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลนั้นได้

• ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ของโกลว์ ไม่ว่าเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ นอกจากน้ี ห้ามมใิห้บคุคลทีเ่กีย่วข้องเข้าท�าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของโกลว์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วันแรกของแต่ละไตรมาสจนถึงวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินของโกลว์ที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อ ตลท. 

ซึง่จะมรีะยะเวลาไม่เกนิ 45 วนั (“ระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูล”) ทัง้น้ี จะมีการแจ้งระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

เป็นคราวๆ ไป

• ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความส�าคัญผิดเกี่ยวกับฐานะการเงิน  

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ ราคาหลักทรัพย์ของโกลว์ มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ 

หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยโกลว์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์

• กรรมการและพนักงานทกุคนทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูอ้�านวยการฝ่ายข้ึนไปมหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูการถอืครองหลกัทรัพย์ของโกลว์ และ

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์ หมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะด้วย

• นอกจากนี้ ในการท�ารายการเพื่อการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ทุกครั้ง ให้รายงานต่อผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

และนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในสามวันท�าการนับจากวันท�ารายการแล้วเสร็จด้วย

• ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายใน แม้จะพ้นจากการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ไปแล้วก็ตาม

กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม
บริษทัมช่ีองทางส�าหรับการแจ้งเร่ืองเกีย่วกบัการปฏิบตัผิดิจรรยาบรรณธุรกจิรายงานทัง้จากพนักงานภายในองค์กรและจากบคุคลภายนอก 

ส�าหรับการไม่ปฏิบตัติามหลกัธรรมาภบิาลโดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายต่อต้านการตดิสนิบน นโยบายด้านการใช้ข้อมลูภายในเพือ่การซ้ือขายหุน้ 

การละเมดิสทิธิใ์ดๆ รวมถงึประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัข้อกงัวลเร่ืองจริยธรรม โดยเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมมีหน้าทีรั่บแจ้งรายงาน และด�าเนินตรวจสอบ

ว่าเร่ืองทีไ่ด้รับรายงานมมีลูเหตุน่าเช่ือถอืหรือไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถงึข้อมูลผูแ้จ้งเบาะแสและข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง) จะได้รับการสงวนไว้

เป็นความลบั และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่าน้ัน โดยไม่มีการน�าเผยแพร่สูส่าธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่แจ้งเหตุ ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการ

สอบสวน

เจ้าหน้าทีจ่ริยธรรม ของบริษทัจะจดัท�าสรุปและความคืบหน้าในการสอบสวนเป็นประจ�าทกุปี ตามข้ันตอนทีร่ะบไุว้ในระเบยีบวิธีบริหาร

งานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)

ทรัพยากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรไฟฟ้า น�า้ และทรัพยากรอืน่ๆ ด้วย ยกตวัอย่างเช่น บริษทัรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษซ�า้ส�าหรับการพมิพ์เอกสารภายใน และ 

ปิดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลอดจนอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ เท่าทีเ่ป็นไปได้ระหว่างช่วงเวลาพกัหรือหลงัเลกิงาน
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การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย	/บริษัทในเครือ
บริษัทได้แต่งตั้ง และเสนอชื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ ผู้บริหาร ให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัท

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

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

แต่งตั้งและเป็นตัวแทนของบริษัท ส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และเป็นตัวแทนของบริษัท มี

สัดส่วนดังนี้

• 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%) : 4 จาก 8 ของคณะกรรมการทั้งหมด

แม้ว่าแต่ละบริษทัย่อยในกลุม่บริษทัจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นสนิทรัพย์หลกัทีใ่ช้ในการประกอบกจิการแยกต่างหากจากกนั บริษัทยงั

คงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิตไอน�้า

ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันบริษัทใช้โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้นกับทุกบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์หลักที่มีการด�าเนินการ 

(operating assets)

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

บริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,719,763 7,707,840

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee) 

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 400,000          -

- การด�าเนินงานตามที่ตกลง 300,000 300,000

- อื่นๆ           -           -

การก�ากับดูแลกิจการอื่นๆ
บริษัทให้ความส�าคัญโดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแนวปฏิบัติที่ดี หลักจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นที่

ยอมรับในระดบัสากล มาปรับใช้กบัการปฏิบตังิานและการประกอบกจิการของบริษทั โดยค�านึงถงึความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทและประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่บริษัทมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว เช่น

• การตรวจสอบสทิธิของผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชุมอย่างละเอยีดครบถ้วนเพือ่ให้ม่ันใจว่าการมอบฉนัทะหลายทอด/มอบอ�านาจช่วงน้ัน เป็น

ไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

• ข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี

จ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและการด�าเนินธุรกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 

เพื่อช่วยวางแผนและติดตามดูแลในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการของบริษทัในปัจจบุนัประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญทีห่ลากหลายและสมดลุ (Skill Mix) ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบริษทัและกจิการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาให้ความส�าคญัในการสรรหาผูท้ีม่ทีกัษะ ประสบการณ์ วชิาชีพ และคุณสมบตัิ
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ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อีกทั้ง 

บริษัทไม่มีนโยบายการกีดกันทางเพศและเชื้อชาติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

• แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด แต่บริษัทให้ความส�าคัญใน

การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

• บริษัทได้ก�าหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามและอภิปรายอย่าง

กว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

• บริษัทไม่ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ

การซือ้ขายหุน้ของบริษทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้ขายเน่ืองจากราคาหุน้เปลีย่นแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรกต็าม 

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เข้มงวดยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 5) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีพ.ศ. 2559 เพื่อไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

น�าข้อมลูภายในไปใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ืน่ และให้มกีารรายงานการซือ้ขายหุน้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทุกคร้ัง รวมทั้งมีการก�าหนดระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลและห้ามซื้อขายหุ้นในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามนโยบายการป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายในในบางช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อสาธารณะด้วย

• ตามแนวปฏิบัติและหลักธรรมาภิบาล บริษัทให้ความส�าคัญให้ความส�าคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

เพือ่ให้ผูถื้อหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลูล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยตัง้แต่ปี 2560 บริษทัด�าเนินการจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม

ให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งน้ีการด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจ

สอบภายในเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของ

แผนการในการควบคมุการปฏบิติัการและการควบคมุทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบริษทัมีแผนการในการควบคมุภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่า 

ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม

• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนด

บทบาทและความรับผดิชอบของพนกังานแต่ละบคุคลไว้อย่างชัดเจน

• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

• บริษทัได้มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรับกระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนักงานทกุคนของบริษทัต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

• บริษัทได้ก�าหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี (ENGIE Ethics Charter) และได้สื่อสาร

หลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท
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• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี

• บริษัทค�านึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี ซึ่งด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มหีน้าทีใ่นการประสานงานและตดิตามผลการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะของหน่วย

งานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติ (COO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานจดัซือ้ (CPO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย

การพาณิชย์ (CCO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการเงนิ (CFO) และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) ของบริษัทต้องก�าหนดและ

จดัให้มแีผนการในการควบคมุภายในภายใต้ขอบเขตความรับผดิชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุม

ภายในประจ�าปี (annual internal control attestation letter) การด�าเนินการน้ีถอืเป็นกระบวนการติดตามและประเมนิผลของกลุม่

บริษทัโกลว์ ซึง่ต้องด�าเนินการโดยค�านึงถงึเง่ือนไข สภาวะแวดล้อม และ ข้อจ�ากดัของการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง ทัง้น้ีกระบวนการ

ตดิตามและประเมนิผลของกลุม่บริษทัโกลว์ หมายรวมถึงการประเมนิตนเองโดยผูบ้ริหารของบริษทัผ่านแบบสอบถามการประเมนิระบบ

การควบคมุโดยทัว่ไปด้วย

การบริหารความเสี่ยง

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

ธุรกิจให้บรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ บริษัทประเมนิและจดัการความเสีย่งโดยครอบคลมุถงึความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ด้านการเงนิ ด้านการ

ปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง และการ

ก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร

	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

• บริษทัได้จดัท�าหนังสอืมอบอ�านาจในการด�าเนินธุรกรรมข้ึน (POA) ซึง่แบ่งเป็นการด�าเนินธุรกรรมภายในองค์กรและการด�าเนินธุรกรรม

กบับคุคลภายนอก โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจและระดบัการอนุมตัริายการต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบไว้อย่าง

ชัดเจน และบริษทัได้สือ่สารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทัว่ถึง ทัง้น้ีบริษทัได้ปรับปรุงแก้ไขหนงัสอืมอบอ�านาจทัง้สองฉบบัเพือ่

ให้ข้อมลูถกูต้องและเป็นปัจจบุนัในทกุปี โดยเอกสารดงักล่าวได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั

• ในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว บริษทัได้ก�าหนด

แนวทางไว้อย่างรัดกมุเพือ่ป้องกนัการเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี

ของบรษิทัเป็นส�าคญั นอกจากนีก้ารด�าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการระหว่างกนัจะด�าเนนิการโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท�า

กบับคุคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัทางธุรกจิและการเงินทีเ่ช่ือถอืได้ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัใช้ประกอบการตดัสนิใจ

• บริษทัมุง่มัน่ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสือ่สารอย่างต่อเน่ือง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนังสอืเชิญประชุม วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพจิารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด นอกจากน้ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัได้ถกูจดัท�าข้ึน

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบริษทัได้

• บริษทัได้จดัเกบ็และรักษาเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอืน่ทีเ่กีย่วข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวด

หมูต่ามข้อบงัคบัของกฎหมายในเร่ืองระยะเวลาการเก็บรกัษาเอกสาร
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• บริษทัได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

กบัลกัษณะธรุกจิของบริษทั

	ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือ่มกีารตรวจพบข้อบกพร่อง

ทีส่�าคญัของระบบการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมนิข้อบกพร่อง ความเพยีงพอและความเหมาะสมของ

แผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

• คณะกรรมการบริษทัมกีารตดิตามและเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานของบริษทัและผลการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหาร เพือ่ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลการด�าเนินการหลกัและงบประมาณทีก่�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก

	กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

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

การควบคมุภายในและข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาท ิกฎหมายของฝรัง่เศสว่าด้วยการควบคุมภายใน (French 

Law on Internal Control - LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น

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

ถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

• โ ปรแกรมการควบคุมภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง

กระบวนการต่างๆ และการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการการด�าเนินงานทางการเงนิจะต้องบนัทกึไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร

และได้รับการประเมนิจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Owners) ทัง้เร่ือง ประสทิธิผลของการออกแบบระบบ

การควบคมุภายใน (ความครบถ้วนถกูต้องของการออกแบบระบบการควบคมุ) และการด�าเนินการตามระบบการควบคมุภายในอย่าง

มปีระสทิธิผล (การปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอย่างมีประสทิธิผล) การประเมนิกระบวนการทางธุรกจิโดยเจ้าของกระบวนการ

ท างธรุกจิน้ีท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธรุกจิเกดิความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีความรับผดิชอบต่อกระบวนการทางธุรกจิมากขึน้ซึง่

ท�าให้มัน่ใจว่ามกีารปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองและมกีารปรับเปลีย่นระบบการควบคมุภายใน

เพือ่ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไป กระบวนการทางธุรกจิทีต้่องบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในระบบได้แก่ การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงิน การบญัชี การบริหารสนิทรัพย์ การบริหารการขาย การจดัซือ้/จดัหา การบริหาร

สนิค้าคงเหลอื การบริหารการผลติ หลกัธรรมาภิบาล และระบบการจดัการสารสนเทศ

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดย

ผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท  

นอกจากน้ีผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ (CPO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ (CCO) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ในการลงนามรับรองความถูก

ต้องของการควบคุมภายในประจ�าปี

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญในกระบวนการทางธุรกิจ (Key  
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Controls) การทดสอบเหล่านีจ้ะรวมถงึการประเมินประสทิธิผลของการออกแบบและการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน ซึง่จะ

ท�าให้บริษทัรับทราบถงึข้อบกพร่อง และน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏบิตังิานเพือ่ลดข้อบกพร่องทีพ่บ อนัจะท�าให้เกดิการปรับปรุง

ระบบการควบคมุภายในของบริษทั

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขทีจ่�าเป็นเพือ่ลดข้อบกพร่องทีพ่บจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ซึง่แผนการ

แก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิผล

• เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติ (COO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานจดัซือ้ (CPO)  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการพาณิชย์ (CCO) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการเงนิ (CFO)  และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(CEO) ของบริษทัได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุม่บริษัทโกลว์ (Glow Internal Control Attestation) 

ส�าหรับปีบญัชี 2560 และได้น�าส่งไปที ่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ 

ENGIE Asia-Pacific Business Unit

• ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

	งานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

นายชัยวฒุ ิรัตนพรสนิชัย เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของกลุม่บริษทัโกลว์





รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อย 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 ลง

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

เอเชีย-แปซิฟิก ตกลงให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม การด�าเนินงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหา

เงนิทนุส�าหรับโครงการ การประกนัภัย เป็นต้น โดยเรียกเกบ็ค่าบริการเป็นเงินสกลุยโูร สญัญาดงักล่าวได้ก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัค่าบริการ

เป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุ

ไปอีกทุกๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากเอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นล�าดับสูงสุดถือ

หุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกนัของบริษทักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งเป็นการท�ารายการทีเ่กิดขึน้เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่าเป็นการท�ารายการทีเ่กิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกจิโดยปกตทิัว่ไปและไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่างๆ เป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข

ไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับรายการระหว่างกนัทีม่ลีกัษณะเป็นรายการธุรกจิปกต ิข้ันตอนการอนุมตัเิป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบริษทั บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วข้อง เช่นเดยีวกบัการท�าธุรกรรมกบักจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั ส�าหรับการท�ารายการระหว่างกนัอืน่ๆ บริษทัมมีาตรการ

ควบคมุเป็นไปตามข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ทั้งนีใ้นการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในสว่นได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผู้บริหารของบรษิัท

นั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมกีารท�ารายการระหว่างกันเกดิข้ึนอกี เน่ืองจากการท�ารายการระหว่างกนัของบริษทัเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิ

การค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการให้การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท การเข้า 

ท�าโดยรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตนัน้ บริษทัจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ 

ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิทีส่�าคญัของบริษทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชีทีก่�าหนดโดยสมาคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะมอบหมายให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ และความเหมาะสมของการก�าหนด

ราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งน้ี 

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

   2560 % 2559 % 2558 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,737 8.2% 7,252 6.6% 8,703 7.5%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,215 6.8% 8,267 7.6% 9,702 8.3%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,110 5.8% 6,042 5.5% 6,220 5.3%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,062 20.8% 21,561 19.7% 24,625 21.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 77,128 72.7% 80,742 73.7% 84,024 71.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,841 6.5% 7,215 6.6% 8,215 7.0%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,969 79.2% 87,957 80.3% 92,239 78.9%

รวมสินทรัพย์ 106,031 100.0% 109,518 100.0% 116,864 100.0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,132 5.8% 4,759 4.3% 5,501 4.7%

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระ

ภายในหนึง่ปี 6,254 5.9% 7,767 7.1% 8,866 7.6%

เงินกู้ยืมระยะสั้น 975 0.9% 1,433 1.3% 1,433 1.2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,061 1.0% 1,084 1.0% 995 0.9%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,422 13.6% 15,043 13.7% 16,795 14.4%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 31,777 30.0% 36,197 33.1% 42,155 36.1%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,823 1.7% 1,507 1.4% 1,956 1.6%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 33,600 31.7% 37,704 34.5% 44,111 37.7%

รวมหนี้สิน 48,022 45.3% 52,747 48.2% 60,906 52.1%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58,009 54.7% 56,771 51.8% 55,958 47.9%

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถอืหุน้ 106,031 100.0% 109,518 100.0% 116,864 100.0%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2560 % 2559 %  2558 %

รายได้จากการขาย 50,878 100.0% 52,567 100.0% 64,225 100.0%

ต้นทุนขาย (37,721) 74.1% (38,479) 73.2% (49,371) 76.9%

ก�าไรขั้นต้น 13,157 25.9% 14,088 26.8% 14,854 23.1%

รายได้อื่น 1,658 3.3% 524 1.0% 1,144 1.8%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (847) 1.8% (954) 1.8% (776) 1.2%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (11) 0.0% (14) 0.0% (1,211) 1.9%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,957 27.4% 13,644 26.0% 14,011 21.8%

ต้นทุนทางการเงิน (2,380) 4.7% (2,599) 4.9% (3,244) 5.1%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (975) 1.9% (982) 1.9% (1,093) 1.7%

ก�าไรหลังภาษี 10,602 20.8% 10,063 19.2% 9,674 15.0%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,526) 3.0% (1,110) 2.1% (1,319) 2.1%

ก�าไรสุทธิ 9,076 17.8% 8,953 17.1% 8,355 12.9%

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2560 2559  2558

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 16,738 15,295 18,383

เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน (787) (1,054) (2,599)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,425) (15,689) (11,466)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,485 (1,451) 4,339

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 7,252 8,703 4,364

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,737 7,252 8,703

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.53 1.43 1.46

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.12 1.06 1.13

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.14 0.96 0.99
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หมายเหตุ: (1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province)

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2560 2559 2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

• อัตราก�าไรสุทธิ

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

%

%

%

25.86%

27.43%

17.84%

18.45%

26.80%

25.95%

17.03%

18.36%

23.42%

22.09%

13.17%

17.80%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

• อัตราหมุนของสินทรัพย์

%

%

เท่า

8.42%

16.75%

0.47

7.89%

15.75%

0.46

7.04%

14.45%

0.53

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

เท่า

เท่า

%

0.83

8.44

n/a(1)

0.94

7.26

89.6

1.09

7.00

85.86

หมายเหตุ : (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

ภาพรวม

บริษัท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้ห้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรม

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 2560 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ และ

มีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง 

ตัง้แต่ปี 2557 มาตรฐานบญัชีของไทยได้น�ามาตรฐานฉบบัใหม่เกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิมาบงัคบัใช้ ซึง่โรงไฟฟ้าของบริษทัและบริษัท

ย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบญัชีดงักล่าวมเีพยีงแห่งเดยีว คือ โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิภายใต้สญัญาผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ 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 2560 รายการปรับปรุงทางบัญชีที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนการน�ามาตรฐานบัญชีสัญญาเช่าการเงินมาใช้ (เมื่อเทียบกับ 

การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานเดิม) มีดังต่อไปนี้

• รายการปรับปรุงเพื่อหยุดรับรู้รายได้จากค่าความพร้อม (-1,095.0 ล้านบาท) และค่าเสื่อมราคา (+340.3 ล้านบาท) รวมจ�านวน

สุทธิ -754.7 ล้านบาท

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้สัญญาเช่าการเงินจ�านวนรวม +567.3 ล้านบาท 

• รายการปรับปรุงเพื่อรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนสุทธิ +37.5 ล้านบาท

จากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในปี 2560 ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่จ�านวน 9,075.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  

มี Normalized Net Profit(3) จ�านวน 8,709.5 ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมถึงผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน 

และบริษัทฯ ใช้ Normalized Net Profit เป็นแนวทางก�าหนดการจ่ายเงินปันผล) โดย Normalized Net Profit ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.3 จาก

จ�านวน 9,391.2 ล้านบาท ในปี 2559 

รายได้ 

บริษทัฯ มรีายได้หลกัจากการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้สะอาด (Clarified Water)  

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

รายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งรายได้

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560  2559  ผลต่าง
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  13,408.7  25.5  14,364.1  27.1  (955.4)  (6.7)

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(1)  13,747.7  26.2  15,125.7  28.5  (1,378.0)  (9.1)

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  15,722.9  29.9  15,031.8  28.3  691.1  4.6 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (บจ. โกลว์ ไอพีพี)  567.3  1.1  665.4  1.3  (98.1)  (14.7)

รวม  43,446.6  82.7  45,187.0  85.2  (1,740.4)  (3.9)

ไอน�้า  6,984.7 13.3  6,925.9  13.0  58.8 0.8

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  447.2 0.8  454.4  0.8  (7.2)  (1.6)

รวม  50,878.5 96.8  52,567.3  99.0  (1,688.8)  (3.2)

รายได้อื่นๆ  1,658.8 3.2  524.9  1.0  1,133.9 >100 

รวมรายได้  52,537.3 100.0  53,092.2  100.0  (554.9)  (1.0)

หมายเหตุ: 
(1) รายได้ดงักล่าวรวมรายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) โดย โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ จ�านวน 26.7  

 ล้านบาท และ 24.6 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ

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

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 ผลต่าง ร้อยละ

การจัดส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  5,450.8  5,863.9  (413.1)  (7.0)

จัดส่งให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(1)  5,176.0  5,533.6  (357.6)  (6.5)

จัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม  5,265.1  4,992.1  273.0  5.5

รวม  15,891.9  16,389.6  (497.7)  (3.0)

ไอน�้า (พันตัน)  7,885.5  7,624.6  260.9  3.4

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร)  12,414.0  12,709.0  (295.0)  (2.3)

น�้าเย็น (พันตันความเย็น)  13,995.5  12,677.3  1,318.2  10.4

หมายเหตุ: (1) รายได้ดังกล่าวรวมการจัดส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ จ�านวน 2.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 2.2  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 

บริษัทฯ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(4) โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีด่�าเนินการเชิงพาณิชย์รวมแล้ว 3 ฉบบั โดยมกี�าลงัการผลติรวมตามสญัญาเท่ากบั 1,373 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

และอกี 128 เมกะวตัต์ อยูใ่นประเทศลาว ซ่ึงจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวตัต์ และรัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวตัต์  

และบริษัทฯ ยังมีคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวม 11 ฉบับ และคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

มาก รวม 1 ฉบับ (โกลว์ พลังงาน โซล่าร์) รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 784 เมกะวัตต์ และ 1.55 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ

การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทฯ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญา

จ�าหน่ายไฟฟ้ารวม 85 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 63 ราย รวมเป็นปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 727 เมกะวัตต์ 

การจ�าหน่ายไอน�้า

บริษัทฯ จ�าหน่ายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไอน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญา

จ�าหน่ายไอน�้ารวม 34 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 22 ราย รวมเป็นปริมาณไอน�้าทั้งสิ้น 1,187 ตันต่อชั่วโมง 

การจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัทฯ จ�าหน่ายน�้าสะอาด (Clarified Water) และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้

สัญญาจ�าหน่ายน�้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายน�้ารวม 14 ฉบับกับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 8 ราย รวมเป็น

ปริมาณน�้าทั้งสิ้น 1,659 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

รายได้ของบริษัทฯ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรมทีผ่ลติและจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมใน 

MIE และ SEIP ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จ�าหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

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

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

บริษัทฯ จ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled Water) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาจ�าหน่ายน�้าเย็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตาม

จ�านวนและอัตราร้อยละต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ 

ค่าใช้จ่าย

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560  2559  ผลต่าง

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

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ  20,460.9  53.0  21,497.2  54.5  (1,036.3)  (4.8)

ถ่านหิน  7,640.9  19.8  7,543.2  19.1  97.7  1.3

น�้ามันดีเซล  21.5  0.1  54.1  0.1  (32.6)  (60.3)

ค่าบ�ารุงรักษา  2,084.1  5.4  2,159.0  5.5  (74.9)  (3.5)

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,377.9  11.4  4,231.3  10.7 146.6  3.5

อื่นๆ  3,135.5  8.1  2,994.3  7.6  141.2 4.7

รวมต้นทุนขาย  37,720.8  97.8  38,479.1  97.5  (758.3)  (2.0)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  27.7  0.1  28.5  0.1  (0.8)  (2.8)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป  818.8  2.1  926.0  2.4  (107.2)  (11.6)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  846.5  2.2  954.5  2.5  (108.0)  (11.3)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  13.1 0.0  15.1  0.0  (2.0)  (13.2)

รวมค่าใช้จ่าย  38,580.4 100.0  39,448.7 100.0  (868.3)  (2.2)
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดต้นทุนของโรงไฟฟ้าของธุรกิจไอพีพี เปรียบเทียบกับต้นทุนขายของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้า (Cogeneration)(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560  2559  ผลต่าง

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

ธุรกิจไอพีพี

ก๊าซธรรมชาติ  959.0  11.1  1,232.8  13.2  (273.8)  (22.2)

ถ่านหิน  4,652.7  53.8  5,117.2  54.9  (464.5)  (9.1)

น�้ามันดีเซล  18.0  0.2  51.4  0.5  (33.4)  (65.0)

ค่าบ�ารุงรักษา  739.5  8.6  697.8  7.5  41.7  6.0

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  1,430.7  16.6 1,405.6 15.1  25.1  1.8

อื่นๆ  838.5  9.7  823.2 8.8  15.3  1.9

รวมต้นทุนขาย  8,638.4  100.0 9,328.0 100.0  (689.6)  (7.4)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ก๊าซธรรมชาติ  19,501.9  67.1  20,264.4  69.5  (762.5)  (3.8)

ถ่านหิน  2,988.2  10.3  2,426.0  8.3  562.2  23.2

น�้ามันดีเซล  3.5  0.0  2.6  0.0  0.9 34.6

ค่าบ�ารุงรักษา  1,344.6  4.6  1,461.1  5.0  (116.5)  (8.0)

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  2,947.2  10.1  2,825.7  9.7  121.5 4.3

อื่นๆ  2,297.0  7.9  2,171.3  7.5  125.7  5.8 

รวมต้นทุนขาย  29,082.4  100.0  29,151.1  100.0  (68.7)  (0.2)

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น เป็นผลประกอบการรวมของบริษัทฯ หักด้วยผลประกอบการ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. 

ไฟฟ้าห้วยเหาะ และ บจ. เก็คโค่-วัน ดังน้ัน ข้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็นผลจากการด�าเนินธุรกิจซึ่งมิใช่จากผลการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ 

ไอน�้าโดยตรง อย่างไรก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

บริษทัฯ ใช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิเป็นเช้ือเพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าและไอน�า้ ต้นทนุก๊าซธรรมชาตนัิบเป็นต้นทนุขายในการด�าเนิน

งานหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 53.0 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ในปี 2560
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ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Effective Cost) ของก๊าซธรรมชาติ(1)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 ผลต่าง

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

ต้นทุนเฉลี่ย

ของโกลว์ ไอพีพี(2)  3,815.8  600.0  3,215.8  >100

ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า(3) 240.3 246.4  (6.1)  (2.5)

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัทฯ แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมดหารด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้แรก

ของปี

 (2) ต้นทุนเฉลี่ยนับรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (อัตราค่าผ่านท่อ Tdc1) โดยในปี 2559 และ 2560 โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีปริมาณการจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. 

ที่น้อยจนท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซต�่ากว่าปริมาณขั้นต�่าตามสัญญา (Contractual Delivery Capacity) จึงท�าให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น หากหักค่าใช้จ่ายส�าหรับอัตรา

ค่าผ่านท่อ (Tdc1) แล้ว ต้นทุนเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เท่ากับ 203.1 บาทต่อล้านบีทียู และ 204.4 บาทต่อล้านบีทียู ในปี 2559 และ 2560 ตาม

ล�าดับ

 (3) ต้นทนุเกลีย่ (Blended Rate) โดยหลกัแสดงถงึราคาก๊าซธรรมชาตทิีช่�าระให้กบั บมจ. ปตท. (1) โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบริษทัฯ ส�าหรับก๊าซธรรมชาติ

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

ทั้งนี้ราคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2560

ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนเฉลี่ยในการจัดซื้อถ่านหินส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost) ของถ่านหิน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 ผลต่าง

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตนั)

(ร้อยละ)

ธุรกิจไอพีพี

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,322 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม)(AR) 68.2 66.0  2.2  3.3

ค่าขนส่ง(2) 7.1 8.7  (1.6)  (18.4)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

ราคาถ่านหนิเทยีบเท่า(1) (6,700 กโิลแคลอร่ีต่อกโิลกรัม)(AD) 76.3 58.6  17.7  30.2

ค่าขนส่ง(2) 8.0 7.9  0.1  1.3

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

ถ่านหินอ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า

 (2) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงของบริษัทฯ คือ ปริมาณไฟฟ้าและไอน�้าที่บริษัทฯ ผลิตได้และประสิทธิภาพในการผลิต

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

บริษัทฯ ส�าหรับระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

ปริมาณการผลิตและอัตราการใช้ความร้อน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 35 287

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 260,106 2,124,122

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 7,465 7,400

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 5,021 5,234

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 44,758,925 47,214,450

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,915 9,021

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (MIE)(1)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จัดสรร (กิกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า)(2)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,314 8,451

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,643 2,576

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 67,459,607 68,406,489

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 27,203,336 26,694,675

อัตราการใช้ความร้อนจัดสรร (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,114 8,094

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(3) 10,293 10,363

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (SEIP)

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(2) 1,602 1,612

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV) 13,215,943 13,242,687

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV) 8,249 8,213

หมายเหตุ: (1) แสดงถึงอตัราการใช้ความร้อน “จดัสรร” ซึง่ถอืเป็นอตัราการใช้ความร้อนรวมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ของบริษทัฯ โดยค�านวณจากปริมาณพลงังานจากเช้ือ

เพลงิทีใ่ช้ทัง้หมดของโรงงานในระยะเวลาหนึง่หารด้วยพลงังานทีผ่ลติได้ทัง้หมดในระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่ไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีโรงไฟฟ้า 

แบบพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งบริษัทถัวเฉลี่ยพลังงานไอน�้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้า โกลว์ 

เอสพีพี 3 โดยนบัเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถา่นหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปรมิาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหลง่พลังงานแต่ละชนดิต่อพลังงานที่ใช้ส�าหรบัโรง

ไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ 

 (2) รวมถึงการผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเย็น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�้าและน�้าเย็น (ถ้ามี) ถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

 (3) อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เริ่มเดินเครื่องเข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจากถ่านหินด้วย
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ผลประกอบการเปรียบเทียบ

ระหว่าง ปี 2560 กับ ปี 2559

รายได้

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ (รวมรายได้อื่นๆ) ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 เป็นจ�านวน 52,537.3 ล้านบาท ในปี 

2560 จากจ�านวน 53,092.1 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้

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

20.4 จากจ�านวน 3,362.5 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,676.3 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก 

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 361.8 ล้านบาท จากจ�านวน 1,334.7 ล้านบาท เป็นจ�านวน 972.9 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลงจากจ�านวน 250.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 34.2 กิกะวัตต์ชั่วโมง และค่าความพร้อมจ่าย

ปรับตัวลดลง 324.5 ล้านบาท หรือจากจ�านวน 2,027.9 ล้านบาท เป็นจ�านวน 1,703.4 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราค่า 

ความพร้อมจ่ายที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลจากการน�ามาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาใช้ รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  

ที่แสดงในงบการเงินจะประกอบไปด้วยรายได้จากสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 567.3 ล้านบาท และรายได้จากการขายจ�านวน 

1,581.3 ล้านบาท 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่

ขนาด 660 เมกะวัตต์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 จากจ�านวน 11,722.4 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 11,109.0 ล้านบาท  

ในปี 2560 โดยค่าพลังงานไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้อยละ 17.8 จากจ�านวน 5,527.4 ล้านบาท เป็นจ�านวน 4,546.2 ล้านบาท มีสาเหตุ

หลักจากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง เน่ืองจากสัญญาการซื้อถ่านหินฉบับใหม่ที่เร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 นอกจาก

นี้ การหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ท�าให้ปริมาณการจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลง 

ร้อยละ 4.0 จากจ�านวน 5,232.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 5,020.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ค่าความพร้อมจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.9 จากจ�านวน 6,195.0 ล้านบาท เป็นจ�านวน 6,562.8 ล้านบาท เนื่องมาจากจ�านวนวันในการหยุดซ่อมบ�ารุงที่ไม่เป็นไป

ตามแผนที่ลดน้อยลง

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

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากจ�านวน 712.0 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 718.5 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้น

มีสาเหตุหลักจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 หรือจากจ�านวน 380.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวน 

394.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปรับตัว 

ลดลงร้อยละ 9.1 จากจ�านวน 15,125.7 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 13,747.7 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุ

หลักจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลงร้อยละ 6.5 เนื่องจากสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าเดิมของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ได้หมดอายุลงในปี 2560 ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกต่ออายุสัญญา 

ภายใต้แผนการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก นอกจากนั้น ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 ยังเป็น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ลดลง แม้ว่าราคาถ่านหินจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 ก็ตาม

• ยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6 จากจ�านวน 

15,031.8 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 15,722.9 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตวัเพิม่ขึน้มสีาเหตหุลกัจากปริมาณการจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.8 

• ยอดจ�าหน่ายไอน�า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ปรับตวัเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.8 จากจ�านวน 6,925.9 

ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 6,984.7 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจ�าหน่ายไอน�้า 

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในขณะที่ราคาจ�าหน่ายไอน�้าที่ลดลงร้อยละ 2.5 เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง 
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หมายเหตุ: (5) งบการเงินของ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ถูกจัดท�าในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และได้บันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่แสดงในสกุลเงินบาท

• รายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อืน่ๆ จ�านวน 447.2 ล้านบาทในปี 2560 ใกล้เคยีงกบัจ�านวน 454.4 ล้านบาทในช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่แล้ว 

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ 

บริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงร้อยละ 13.0 จากจ�านวน 59.3 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 51.6 ล้านบาท ในปี 2560 โดย

ดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากเงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสาร และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู้โครงการ

บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ จ�านวน 657.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 275.1 ล้านบาท จากจ�านวน 382.0 ล้านบาทในปี 2559 โดยในครึ่งแรก

ของปี 2560 ได้มีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ�านวน 291.9 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้อื่น จากก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 83.6 ล้านบาท และจ�านวน 950.1 ล้านบาท ในปี 

2559 และ ปี 2560 ตามล�าดับ โดยผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ บจ. โกลว์ ไอพีพี บจ. 

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

ที่มีการอ้างอิงกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น รายได้ทัง้หมดปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 หรือจากจ�านวน 53,092.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 52,537.3 

ล้านบาท ในปี 2560 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 จากจ�านวน 38,479.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 37,720.8 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผล

มาจากปัจจัยต่อไปนี้

ธุรกิจไอพีพี

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. โกลว์ ไอพีพี ปรับตัวลดลง 273.8 ล้านบาท จากจ�านวน 1,232.8 ล้านบาท 

ในปี 2559 เป็นจ�านวน 959.0 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าโกลว์

ไอพีพี ลดลงร้อยละ 87.8 เนื่องมาจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟให้กับ กฟผ. ที่ลดลง

• ต้นทุนถ่านหินของธุรกิจไอพีพี จาก บจ. เก็คโค่-วัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.1 จากจ�านวน 5,117.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น

จ�านวน 4,652.7 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุมาจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการหยุด

ซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลของธุรกิจไอพีพี ปรับตัวลดลงจ�านวน 33.4 ล้านบาท จากจ�านวน 51.4 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 

18.0 ล้านบาท ในปี 2560 

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 41.7 ล้านบาท จากจ�านวน 697.8 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 739.5 ล้านบาท ในปี 

2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ในไตรมาสแรกของปี 2560

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 หรือจากจ�านวน 1,405.6 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 

1,430.7 ล้านบาท ในปี 2560 

• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากจ�านวน 823.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 838.5 ล้านบาท ในปี 2560 ทั้งนี้

ต้นทนุขายอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการผลติส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทนุน�า้ สารเคม ีและค่าใช้จ่ายประจ�าทัว่ไป รวมไปถงึเงนิจ่ายเข้ากองทนุ

พัฒนาไฟฟ้า
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โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

• ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 3.8 จากจ�านวน 20,264.4 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 19,501.9 ล้านบาท 

ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงร้อยละ 2.5 และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง

ร้อยละ 1.3

• ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 จากจ�านวน 2,426.0 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,988.2 ล้านบาท  

ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าถ่านหินเฉลี่ย (FOB)(6) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 จาก 58.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อตัน เป็น 76.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน และราคาถ่านหินอ้างอิงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 หรือจาก 64.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

เป็น 82.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน 

• ต้นทุนเชื้อเพลิงน�้ามันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท จากจ�านวน 2.6 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 3.5 ล้านบาท ในปี 2560 

• ต้นทุนซ่อมบ�ารุงปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 คิดเป็นจ�านวน 116.5 ล้านบาท จากจ�านวน 1,416.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 

1,344.6 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากมีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และไอน�้าที่เกิดขึ้นในปี 2560 น้อยกว่าในปี 2559 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากจ�านวน 2,825.7 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,947.2 

ล้านบาท ในปี 2560 

• ต้นทุนขายอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากจ�านวน 2,171.3 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,297.0 ล้านบาท ในปี 2560 

ต้นทนุขายอืน่ๆ ประกอบด้วย น�า้ เคมภัีณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกจิการโดยรวม รวมถงึเงินสนับสนุนแก่กองทนุพฒันาไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3 หรือเท่ากับ 108.0 ล้านบาท จากจ�านวน 954.5 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น

จ�านวน 846.5 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.8 จากจ�านวน 28.5 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 27.7 ล้าน

บาท ในปี 2560

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทัว่ไป ปรับตวัลดลงร้อยละ 11.6 จากจ�านวน 926.0 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 818.9 ล้านบาท  

ในปี 2560

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายทั้งหมดปรับตัวลดลงร้อยละ 2.2 จากจ�านวน 39,448.7 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 38,580.4 

ล้านบาท ในปี 2560

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากจ�านวน 13,643.5 ล้านบาท 

ในปี 2559 เป็นจ�านวน 13,956.9 ล้านบาท ในปี 2560 

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 8.4 จากจ�านวน 2,599.19 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,379.5 ล้านบาท ในปี 2560 โดย

ต้นทุนทางการเงินหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

ดอกเบีย้จ่ายปรับตวัลดลงร้อยละ 7.5 จากจ�านวน 2,482.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 2,296.0 ล้านบาท ในปี 2560 ทัง้น้ี การปรับตวั 

ลดลงของดอกเบี้ยจ่ายมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่ลดลง

หมายเหตุ: (6) ราคาถ่านหินเทียบเท่าค�านวณจากต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่ใช้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับค่าด้วยค่าความร้อน (Califoric value) ทั้งนี้ราคาดังกล่าวไม่ใช่ 

ราคาถ่านหินอ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า
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ค่าธรรมเนียมทางการเงินปรับตัวลดลงจ�านวน 33.5 ล้านบาท จากจ�านวน 117.0 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 83.5 ล้านบาท  

ในปี 2560 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

การตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(ก) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในปี 2560 จ�านวน 920.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 หรือคิดเป็นจ�านวน 9.0 ล้านบาท จากจ�านวน 911.8  

ล้านบาท ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า การเพิม่ขึน้มสีาเหตหุลกัมาจาก ในคร่ึงแรกปี 2560 บริษทัฯ มกีารบนัทกึเงนิชดเชยจากประกนัภัย 

ธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี

(ข) ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ�านวน 54.4 ล้านบาท ซึ่ง 

รวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 

37.5 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทฯ มีการบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ�านวน 69.8 

ล้านบาท ซึ่งรวมผลจากการปรับการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บจ. โกลว์ ไอพีพี ภายใต้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า

การเงินจ�านวน 85.5 ล้านบาท

ก�าไรหลังหักภาษี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.4 จากจ�านวน 10,062.7 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 

10,602.2 ล้านบาท ในปี 2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 1,526.2 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ ปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีผลก�าไรจ�านวน 

1,109.6 ล้านบาท ผลก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีองค์ประกอบหลักคือก�าไรสุทธิของ บจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนร้อยละ 35 โดยในปี 2560 บจ. เก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน 4,018.4 ล้านบาท นับรวมผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 

918.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 2,911.4 ล้านบาท รวมถึงผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 129.7 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ก�าไรสทุธิมจี�านวนเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.4 จากจ�านวน 8,953.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ�านวน 9,075.9 ล้านบาท  

ในปี 2560 อย่างไรก็ตามถ้าไม่รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี ก�าไรสุทธิจะมี 

จ�านวนทั้งสิ้น 9,278.1 ล้านบาท และ 9,218.4 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ 

Normalized Net Profit(7)

ในปี 2560 บริษทัฯ ม ีNormalized Net Profit จ�านวน 8,709.5 ล้านบาท ซึง่ไม่รวมถงึผลก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิจ�านวน 623.3 (8)  

ล้านบาท ผลต่างสุทธิของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�านวน 93.1(9) ล้านบาท และผลของรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยว

กับสัญญาเช่าการเงิน โดย Normalized Net Profit ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.3 จากจ�านวน 9,391.2 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่ง Normalized Net 

Profit นี้ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ: (7) ปรับเปลี่ยนนิยามของ Normalized Net Profit เป็นก�าไรสุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  (8) ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

  (9) ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2560  2559  ผลต่าง

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

สินทรัพย์หมุนเวียน  22,062.0  20.8  21,561.0  19.7  501.0  2.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  83,968.9  79.2  87,957.3  80.3  (3,988.4)  (4.5)

สินทรัพย์รวม  106,030.9  100.0  109,518.3  100.0  (3,487.4)  (3.2)

หนี้สินหมุนเวียน  14,421.7  13.6  15,043.0  13.8  (621.3)  (4.1)

หนี้สินไม่หมุนเวียน  33,600.6  31.7  37,704.2  34.4  (4,103.6)  (10.9)

รวมหนี้สิน  48,022.3  45.3  52,747.2  48.2  (4,724.9)  (9.0)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  58,008.6  54.7  56,771.1  51.8  1,237.5  2.2

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  106,030.9  100.0  109,518.3  100.0  (3,487.4)  (3.2)

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

106,030.9 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 หรือเท่ากับ 3,487.4 ล้านบาท จากจ�านวน 109,518.3 ล้านบาท ในปี 2559 การเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งประกอบด้วยเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และเงินออมทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 

หรือเท่ากับ 1,484.6 ล้านบาท จาก 7,252.0 ล้านบาท เป็น 8,736.6 ล้านบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการได้รับเงิน

จากเงินกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท รวมถึงเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน แม้ว่าบริษัทจะช�าระหนี้เงินกู้ระยะยาวจ�านวน 

3,125.2 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 4,600 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,518.3 ล้านบาทก็ตาม

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.7 หรือเท่ากับ 1,052.0 ล้านบาท จาก 8,267.1 ล้านบาท เป็น 7,215.1 ล้านบาท  

การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการลูกหนี้การค้ารวม จาก 7,185.0 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 6,797.3  

ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 หรือเท่ากับ 3,614.1 ล้านบาท จาก 80,741.8 ล้านบาท เป็น 77,127.7 ล้านบาท  

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสะสม

ในปี 2560 บริษัทมหีน้ีสนิรวมเท่ากับ 48,022.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 หรือเท่ากบั 4,724.9 ล้านบาท จากจ�านวน 52,747.2 ล้านบาท  

ในปี 2559 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 หรือเท่ากับ 1,373.0 ล้านบาท จากจ�านวน 4,759.3 ล้านบาท ในปี 2559 

เป็นจ�านวน 6,132.3 ล้านบาท ในปี 2560 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 หรือเท่ากับ 1,338.2 ล้านบาท จากจ�านวน 19,431.0 ล้านบาท ใน

ปี 2559 เป็นจ�านวน 18,092.8 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจากการจ่ายช�าระหนี้ที่ครบก�าหนดของทั้งธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า และธุรกิจไอพีพี

147



• หุ้นกู้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.7 หรือเท่ากับ 4,594.4 ล้านบาท จาก 24,532.7 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 19,938.3 ล้านบาท ใน

ปี 2560 เนื่องมาจากการช�าระคืนหุ้นกู้จ�านวน 3 หุ้นกู้

ในปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 58,008.6 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือ 1,237.5 ล้านบาท จากจ�านวน 56,771.1  

ล้านบาท ในปี 2559 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• ก�าไรสุทธิในปี 2560 จ�านวน 9,075.9 ล้านบาท

• เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2560 จ�านวน 8,518.3 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินปันผลประจ�าปี 2559 จ�านวน 6,278.6 ล้านบาท  

(จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560) และเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560 จ�านวน 2,239.6 ล้านบาท (จ่ายในเดือนกันยายน 2560)

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม

ตารางต่อไปนี้แสดงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดโดยจ�าแนกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559  ผลต่าง

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (%)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  16,738.1  15,295.2  1,442.9  9.4 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (787.0)  (1,054.0)  267.0  25.3 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (14,424.6)  (15,688.7)  1,264.1  8.1 

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด  (41.9)  (3.2)  (38.7)  >(100)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,484.6  (1,450.7)  2,935.3  >100

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ�านวน 8,736.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,484.6 ล้านบาท จากจ�านวน 7,252.0 ล้านบาท ในปี 2559 การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว

เป็นผลจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2560 เท่ากับ 16,738.1 ล้านบาท เป็นผลจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จ�านวน 11,577.4 ล้านบาท และการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 2,444.2 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 2560 เท่ากับ 787.0 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงสินทรัพย์ถาวร

จ�านวน 849.9 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 เท่ากับ 14,424.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการช�าระคืนเงินกู้จ�านวน 

3,125.2 ล้านบาท, การช�าระคืนหุ้นกู้จ�านวน 4,600 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2560 จ�านวน 8,518.3 ล้านบาท และเงินสด

รับจากการออกเงินกู้จ�านวน 3,000 ล้านบาท 
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การบริหารเงินทุน
กลุ่มบริษัทโกลว์มีการวางแผนและบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงผลประโยขน์ของผู้ให้เงินทุน เช่น ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ 

และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดหาเงินทุนสามารถแบ่งตาม 2 กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

• 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

• กลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration Business): บริษทัใช้การกูย้มืเงนิแบบ Corporate Finance โดยรวม

ถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ ส�าหรับทุกโครงการภายใต้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) 

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

เป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและทุกวงเงินมีสิทธิเท่าเทียมกัน (Pari Passu) 

อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 0.83 เท่า

2. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการหักค่าใช้จ่าย) คิดเป็น 1.61 เท่า

3. อัตราส่วนหนี้สินกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 0.44 เท่า

ในสัญญาเงินกู้และข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้แต่ละฉบับจะมีข้อตกลงที่ทั้งเก่ียวข้องกับการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินระบุไว้อย่าง

ครอบคลุมและชัดเจน รวมไปถึงเรื่องสิทธิของผู้ให้กู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้และการเยียวยาในกรณีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้
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เรียน ผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 

• นายวิทยา เวชชาชีวะ    ประธานกรรมการ

• ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์  กรรมการ 

• นางเสาวนีย์ กมลบุตร    กรรมการ

ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปีทีน่�าเสนอโดยผูส้อบบญัชภีายนอก หลงัจากได้มกีารสอบทานรวมถงึการให้ค�าแนะน�า

ในการปรับเปลีย่นงบการเงนิทีจ่�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีภายนอกว่างบการเงินของบริษทัแสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องและเป็นธรรม ตามทีค่วรในสาระส�าคญั และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ตามหลกัการบญัชี

ที่รับรองทั่วไป และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ 

แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ 

ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่าน้ันในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เหน็ว่ารายการดงักล่าวของบริษทั เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ([1] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับทางโรงงาน,  

[2] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานเชิงธุรกจิ (INCOME 2017/1 กระบวนการการก�ากับดแูลการมอบอ�านาจ และหลกัจริยธรรม), 

[3] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานเชิงธุรกจิ (INCOME 2017/2 ความปลอดภยัของกระบวนการซ่อมบ�ารุงและการปฏิบตังิาน) 

ตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2560 แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในแต่ละรายงาน 

8. สอบทาน และแนะน�าปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

9. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

10. สอบทานและอนุมัติ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์
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11. รับทราบถึง รายงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม เรื่องกิจกรรมการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนประจ�าปี 2560

12. รับทราบถึง รายงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เรื่องการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่ด�าเนินการโดย 

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ 

13. รับทราบถึงโครงการพลังงานทดแทน ณ ปัจจุบันในประเทศไทย, น�าเสนอโดย ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

14. รับทราบถึงกลยุทธ์ และแผนการในการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทเอ็นจี และกลุ่มบริษัทโกลว์ส�าหรับปี 2561, น�าเสนอโดย  

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากน้ีจากการที่

บริษทัเป็นบริษทัย่อยของกลุม่บริษทัเอน็จ ี(ENGIE Group) บริษทัจงึต้องปฏิบตัติามข้อก�าหนดของระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทเอน็จี  

ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด โดย คุณธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขที่ 3440 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 หรือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จ�านวน 1,719,763 

บาท ส�าหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และ จ�านวน 9,301,426 บาท ส�าหรับทุกบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ และให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นายวิทยา เวชชาชีวะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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นายเบรนดอน วอเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายญาณ ฟลาเช่

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

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

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระ

ราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีาร

เปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบช่วยก�ากับดแูลการจดัท�ารายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 

ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ และผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน และการท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่างบการเงินของบริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย แสดงฐานะการเงิน 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 

2560 และงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกจิการ ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถงึสรุปนโยบายการบญัชีทีส่�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัทย่อย และของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ี มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้

การรับรู้และการวัดมลูค่าของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�า้ของกลุม่

บริษัทเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบเน่ืองจากราคาขายตามใบแจ้งหน้ี

ได้ค�านวณจากสูตรค่าไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความซับซ้อนตามเงื่อนไขที่ได้

ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้า

นโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้ของกลุ ่มบริษัทได้แสดงไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.9

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 

การรับรู้รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง

เป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบเน่ืองจากผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมนิผลของคดโีดยมีความไม่แน่นอน ซึง่อาจท�าให้บริษัทย่อยดงักล่าว

ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร

นโยบายการบญัชีและรายละเอยีดเร่ืองภาษีเงนิได้นิตบิคุคลรอขอคนืแสดง

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18 และข้อ 15.3 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

- การประเมนิการออกแบบการควบคมุและการน�าการควบคุมไปปฏิบติั 

 และทดสอบความมปีระสทิธิผลของการปฏบิติัตามการควบคมุภายใน 

 ที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณราคาขาย  

- ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 

  และแนวโน้มของรายได้ภายในปี 

 • ได้รับรายงานการผลิตและทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล

 • ตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได ้

  จากข้อมูลที่เป็นอิสระ (ได้แก่ ค่าพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

  ตราต่างประเทศ  ราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหิน เป็นต้น)  

  ซึ่งเป ็นปัจจัยหลักในการค�านวณรายได้ค ่าไฟฟ้าและไอน�้า  

  หลังจากนั้นค�านวณจ�านวนที่คาดการณ์ไว้และท�าการเปรียบเทียบ 

  กับจ�านวนรายได้ที่ได้บันทึกบัญชีไว้ 

 • ก�าหนดจ�านวนที่ยอมรับได้ส�าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ 

  ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัโดยเปรียบเทยีบจากจ�านวนทีม่คีวาม 

  แตกต่างระหว่างจ�านวนที่ได้คาดการณ์ไว้ข้างต้น และจ�านวน 

  รายได้ทีบ่นัทกึบญัชีไว้เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างเป็น 

  สาระส�าคัญ 

 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

• ท�าความเข้าใจลกัษณะของภาษเีงินได้นิตบิคุคลรอขอคืนเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าจ�านวนดังกล่าวได้บันทึกอย่างเหมาะสม  

• ส่งหนังสอืติดต่อสอบถามโดยตรงไปยงัทนายความภายใต้การควบคมุ

และได้มาซึง่ความเหน็ทางกฎหมายส�าหรับภาษเีงินได้เกีย่วกบัการรับ

รู้ก�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นระหว่างช่วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

• ปรึกษากับผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทเพื่อสอบทานความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดัง

กล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน 

การด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้

งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว

ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษทัและบริษทัต้องหยดุการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ

ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกับความเป็นอสิระและได้สือ่สาร

กบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า

ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
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