
บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารคว�ง
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 66 (0) 2670 1500-33
โทรสาร 66 (0) 2670 1548-9

with Excellence 

Moving 
Forward 

รายงานประจำป 2561
บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2561  บร�ษัท โกลว พ
ลังงาน จำกัด

 (มหาชน)

8.25 x 11.5 inc 8.25 x 11.5 incsan 14.5 mm_Thai

62-03-114_Cover Thai AR Glow_san 14.5 mm_J-CS6_Coated DIC
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สารบัญ
จ�ดเดนทางการเง�น
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานเจาหนาที ่บร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะผูบร�หารบร�ษัท
รายงานการพัฒนาอยางยั ่งยืน ป 2561
ขอมูลทั ่วไป
ปจจัยความเสี ่ยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑและการผลิต  
โครงสรางการถือหุ นและการจัดการ 
รายการระหวางกัน
ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผ�ดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเง�น

8.25 x 11.5 inc



ว�สัยทัศน

พันธกิจ

ปรัชญาพ�้นฐานทางธุรกิจ
ความเปนเลิศในการบร�หารจัดการ
• ใหความสำคัญตอสิ�งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย
• รักษาความพ�งพอใจของลูกคาใหอยูในระดับสูง
• พัฒนาความมั่นคงในการจัดสงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
• พัฒนากระบวนการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง
• พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเคร�่องมือและกระบวนการในการบร�หารอยางตอเนื่อง
• ลดตนทุนการผลิตและเพ�่มประสิทธิภาพในการผลิต
• ลดตนทุนทางการเง�น 

การเติบโตในผลการดำเนินงาน
• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมระบบโคเจนเนอเรชั่นในประเทศไทย
 ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมที่มีความตองการไฟฟาสูง และใหความสำคัญในเร�่อง
 ความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดสงไฟฟา 
• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (ไอพ�พ�) ในประเทศไทย 
• ขยายและแสวงหาการดำเนินธุรกิจตางๆ ในประเทศเพ�่อนบาน

เราเปนผูนำดานธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟาและไอน้ำที่ใหความมั่นคงและยั่งยืน 
เพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคาบนพ�้นฐานของนวัตกรรมที่สรางสรรค
ในการใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย

• เพ�่มคุณคาใหกับผูถือหุนและลูกคาอยางยั่งยืน 
 ดวยการสรางความมั่นคงในการผลิตและจัดสงไฟฟา 
 การเติบโตในดานผลการดำเนินงาน ความรูความสามารถของบุคลากร 
 พรอมดวยความเชี่ยวชาญอยางเปนโครงขาย

• ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการดวยความรับผิดชอบ
 ตอสังคมและสิ�งแวดลอม โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
 ของชุมชนในพ�้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 001_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 002_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



กลุมบร�ษัทโกลว ไดพัฒนาระบบการจัดสงพลังงานท่ีมีเสถียรภาพใหกับลูกคา ดวยการตรวจสอบบำรุงรักษา 
เคร�่องจักรอุปกรณ ระบบสายสงไฟฟาและโครงขายทอสงไอน้ำ รวมทั้งการลงทุนในการปรับปรุงระบบ
เพ�่อเสร�มสรางความมั่นคงของระบบจัดสงพลังงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการทำงาน 
และพัฒนาทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ใหสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน เพ�่อความ
เปนเลิศในการบร�หารจัดการและรักษาความพ�งพอใจของลูกคาใหอยูในระดับสูง

เสร�มสราง

ในการความมั่นคงจัดสงพลังงาน

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 003_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



EnergyLens เปนซอฟตแวรที่ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบปร�มาณการใชไฟฟา 
และไอน้ำผานทางเว็บไซต โทรศัพทมือถือ และแท็บเล็ตได EnergyLens จะแสดงขอมูล
ตามจร�งเสมอ และยังชวยใหผูใชติดตามการใชงานแบบเร�ยลไทม 15 นาที ทั้งยัง
สามารถว�เคราะหขอมูลการใชไฟฟาในอดีต เขาถึงรายงานตางๆ และสามารถสื่อสาร
กับทีมลูกคาสัมพันธของโกลวไดอยางทันทวงที

ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล

การพัฒนา

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 004_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 005_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



เรามุงเนนการพัฒนาธุรกิจไฟฟาที่เนนไปในทิศทางของพลังงานที่ไมกอใหเกิด
มลภาวะและผลกระทบดานสิ�งแวดลอม เราเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปน
มิตรตอสิ�งแวดลอม โดยเลือกใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำ ควบคูไปกับการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

หมายเหตุ :  B2B ยอมาจาก Business-to-Business

สำหรับ

ขยายโอกาสในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

ธุรกิจ B2B 

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 006_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 007_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



ใสใจ มุงมั่น 
การพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมและสิ�งแวดลอมถือเปนเปาหมายหลักของ
การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และเปนสวนหนึ่งใน
การดำเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทโกลวเสมอมา เราใหความสำคัญกับการ
เปนเพ�อ่นบานท่ีดีกับชุมชน โดยการร�เร�ม่ สนับสนุน และพัฒนาโครงการตางๆ 
ที่มีจ�ดมุงหมายเพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ต พัฒนาการศึกษา และอนุรักษ
สิ�งแวดลอมในพ�้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ และในพ�้นที่หางไกล

ความยั่งยืนสราง

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 008_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 009_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



25612558 2559 2560

หมายเหตุ :  (1)
 2.205 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2557, 1.388 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2558 (ระหว�างกาล)

 (2) 4.362 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2558, 1.458 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2559 (ระหว�างกาล)
 (3)

 4.292 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2559, 1.531 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2560 (ระหว�างกาล)
 (4)

 4.219 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2560, 1.608 บาท/ หุ�น จ�ายจากผลประกอบการป� 2561 (ระหว�างกาล)
 (5)

 รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช�าการเง�นของโรงไฟฟ�าโกลว� ไอพ�พ� 

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวมของบร�ษัท

รายได�ทั้งหมด 65,369 53,092 52,537  53,913 (5)  

รายได�จากการขาย 64,225  52,567  50,878 53,321    

กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค�าเสื่อมราคา 20,379  18,770  18,053 17,391     

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,355  8,953  9,076  8,379     

กำไรสุทธิก�อนรวมกำไรหร�อขาดทุนจากอัตรา  9,797  9,391  8,709 8,147       

   แลกเปลี่ยนสุทธิ รายได�หร�อค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

   รอการตัดบัญชีและรายการปรับปรุงตามมาตรฐาน

   บัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช�าทางการเง�น

สินทรัพย�รวม 116,864  110,076  106,031 104,428     

หนี้สินรวม  60,906  53,305  48,022 45,524     

ส�วนของผู�ถือหุ�น 55,958  56,771  58,009  58,904     

เง�นป�นผลต�อหุ�น (บาท) 3.593  5.820  5.823  5.827       

(5) (5) (5)

(1) (2) (3) (4)

จ�ดเด�นทางการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

10

รายได�จากการขาย

2558 2559 2560 2561

64,225 52,567 50,878 53,321

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Eng 010_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

11

2558 2559 2560 2561

กำไรสุทธิก�อนรวมกำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปล�่ยนสุทธิ 
รายได�หร�อค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี และรายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช�าทางการเง�น

กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค�าเส� ่อมราคา

ส�นทรัพย�รวม

116,864 110,076 106,031 104,428

8,1478,7099,3919,797

17,39118,05318,77020,379

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Eng 0117_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



คณะผูบร�หาร

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1  นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอรส
 ประธานเจาหนาที่บร�หาร

2  นางศร�ประภา สำรวจรวมผล 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการพาณิชย 
 และสายทรัพยากรบุคคล 

3  นายปจงว�ช พงษศิวาภัย 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการเง�น 

4  นายอาเร�ยน แวน เดน บรูค 
 รองกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต 

5  นายณรงคชัย ว�สูตรชัย 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายรัฐสัมพันธ

6  นายแกรท แมรสมัน 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาธุรกิจ 

7  นายอัคร�นทร ประเทืองสิทธิ์ 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานจัดซื้อ 

8 นายหลุยส สตีเวน โฮลับ
 ผูจัดการโรงไฟฟาเก็คโค-วัน

9  นายว�ศิษฎ ศร�นันทวงศ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ว�ศวกรรม
 และการจัดการบำรุงรักษา

18

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 018_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



10 11 12

13 14 15

16 17 18

15 นายอนุตรชัย ณ ถลาง
 ผูอำนวยการฝายบร�หารจัดการสิ�งแวดลอม 
 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

16 นายศักดา ลาชโรจน
 ผูอำนวยการฝายพัฒนาความมั่นคงระบบ

17 นางสาวศิร�จันทร โชติชัยสถิตย
 ผูอำนวยการฝายขายลูกคาอุตสาหกรรม

18 นายธนัญชัย ไชยสระแกว 
 ผูอำนวยการฝายว�ศวกรรม

10 นางมัณทนา คุณากร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคล
 และการบร�หารสำนักงาน

11 นายสุทธิ เชื้อสุข 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – การผลิตกลุมโรงงานระยอง

12 นายสุรัตนชัย บางหลวง
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว ไอพ�พ� 
 และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

13 นายสมเกียรติ ดีกระจางเพชร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ว�เคราะห
 และจัดการสินทรัพย

14  นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ
 ผูอำนวยการฝายกฎหมายและประกันภัย

19

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 019_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



19 20 21

22 23 24

25 26 27

19 นายประทีป พ�ทธธรรมรักษา
 ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและบร�หารสินคาคงคลัง

20 นายสมชัย กลิ�นสุวรรณมาลี
 ผูอำนวยการฝายความรับผิดชอบตอสังคม
 และประชาสัมพันธ

21 นายอภิชาติ แจมจันทร
 ผูจัดการโรงไฟฟากังหันกาซ

22 นายเรอโนต พ�เยิล
 ผูอำนวยการฝายลูกคาอุตสาหกรรมสัมพันธ

23 นายสีจัน ยาบันดิด
 ผูจัดการโรงไฟฟาหวยเหาะ

24 นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย
 ผูอำนวยการฝายบัญชี

25 นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย
 ผูอำนวยการฝายงานตรวจสอบภายใน

26 นายเอเรลป กุลเลป
 ผูอำนวยการฝายบร�หารคุณภาพธุรกิจ

27 นายบรรทม กระสังข
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว เอสพ�พ� 1 / โกลว เดมิน เวอเตอร

20

8.25 x 11.5 inc

62-03-114 Thai 020_4c Glow_J-CS6-Uncoated DIC



28 29 30

31 32 33

34 35 36

33 นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ 
 ผูอำนวยการฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

34 นายอังศุธร ภูบุญเติม
 ผูอำนวยการฝายการจัดการระบบอยางมีประสิทธิภาพ

35 นายนันทศิลป เจนวาร�นทร 
 ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

36 นายประพนธ ชินอุดมทรัพย 
 ผูอำนวยการฝายการเง�นและบร�หารเง�น

28 นายรุจิโรจน กสิฤกษ
 ผูจัดการโรงไฟฟาถานหิน

29 นายอภิเดช ศิร�พรนพคุณ
 ผูจัดการโรงไฟฟาโกลว พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)

30 นายพ�สุทธิ บุญวงศโสภณ 
 ผูอำนวยการฝายซอมบำรุงกลาง

31 นางอัญชณา กิตติปยกุล 
 ผูอำนวยการฝายงบประมาณ

32 นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม 
 ผูอำนวยการฝายงบประมาณและว�เคราะหธุรกิจ
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8.25 x 11.5 inc
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รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2561



ความยั่งยืนส�าหรับโกลว์
ความยั่งยืนเป็นแนวทางที่โกลว์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไรและน�าเสนอแนวทางในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของโกลว์ 

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

เปน็ผูน้�าด้านธรุกจิพลังงาน โดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าทีใ่ห้ความมัน่คงและยัง่ยืนเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าบน

พื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

โกลว์ยอมรับว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโกลว์ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากการด�าเนินงานของโกลว์ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโกลว์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของโกลว์ ซึ่งมีความรับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของ

องค์กร และประสิทธิผลของการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน โดยคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการด�าเนินงานและ

แผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระอื่นๆ เพื่อรับรองผลการด�าเนินงานและ

งบการเงินประจ�าไตรมาส รวมทั้งชี้แนะกลยุทธ์การด�าเนินงาน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างการจดัการด้านความยัง่ยนืของโกลว์ประกอบด้วยคณะกรรมการสองชดุ คอื คณะกรรมการบรหิารด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื

และคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีบทบาทในการก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้าน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโกลว์ รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานและขอค�าปรึกษาจากคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ความยั่งยืนของโกลว์ โดยคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะท�างานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเพื่อให้ 

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2563” 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรมและการด�าเนนิงานของโกลว์มแีนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัในแต่ละ

ประเทศที่โกลว์เข้าไปด�าเนินการ โดยเราตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง และคาดหวังให้

พนกังานทกุคนด�าเนนิกจิกรรมทกุอย่างตามมาตรฐานความซือ่สตัย์ในระดับสงูสดุ รวมท้ังปฏบัิตติามหลกัการ นโยบาย ขัน้ตอน และกระบวนการ

ด้านจริยธรรมต่างๆ ของโกลว์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายที่เกี่ยวข้องของโกลว์ อาทิ นโยบายการต่อต้านการติดสินบน, นโยบายป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, นโยบายและระเบียบปฏิบัติการให้และรับของขวัญและการดูแลต้อนรับ และนโยบายป้องกันการซื้อขายหลัก

ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการท�างานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 

เจ้าหน้าท่ีจริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลและแจ้งให้พนักงานทราบอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการน�าหลักการด้าน

จริยธรรมมาใช้ในการพฒันาธรุกจิและการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้คอยตอบค�าถามและให้ค�าปรกึษาด้านจรยิธรรมและการปฏิบตัติามกฎ

เกณฑ์แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวม

ทั้งระบุถึงความเสี่ยงด้านจริยธรรมขององค์กร

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโกลว์ไม่มีการกระท�าผิดโดยการละเมิดกฎหมายหรือข้อก�าหนดใดๆ รวมทั้งกฎหมายและ/หรือข้อก�าหนดทาง

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หรือไปที่เว็บไซต์ http://www.glow.co.th/index.php?op=corporate_ 

governance-policies

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอันดับแรกสุด โดยเรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรผ่านช่องทางท่ีหลากหลายเพื่อจะสามารถรับรู้และเข้าใจความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน�ามาจัดล�าดับ

ในฐานะ “หัวข้อที่มีความส�าคัญ” ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของโกลว์ 

โกลว์ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีและได้น�าหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าส�าคัญมาจัดล�าดับโดยเทียบ

กับหัวข้อที่โกลว์ให้ความส�าคัญ โดยเรามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด 18 กลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลักๆ 

ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ลูกค้า

3. หุ้นส่วนธุรกิจ

4. พนักงาน

5. หน่วยงานราชการ

6. ชุมชน/สังคม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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นอกเหนอืจากการส�ารวจความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีปีละหนึง่ครัง้ คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืของโกลว์ยงัท�าการสานเสวนา

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังต่างๆ การส�ารวจความคิดเห็นและการสานเสวนาที่จัดขึ้น

อย่างสม�า่เสมอ ท้ังทางตรงและทางอ้อม คอื ผ่านตวัแทนซึง่ได้แก่พนกังานทีร่บัข้อมลูมาจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่นี ้ท�าให้โกลว์สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2561 โกลว์ได้ท�าการทบทวนหัวข้อที่มีความส�าคัญส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการมีส่วนร่วมของตัวแทนคือพนักงานภายใน

องค์กร โดยผลการทบทวนจะอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางข้าง

ต้นแล้ว โกลว์ยังมีช่องทางหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้า

มาได้ตลอดเวลา ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียนสามารถดูได้ในหัวข้อ บรรษัทภิบาลและ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

การประเมินหัวข้อส�าคัญ

โกลว์ใช้มาตรฐาน GRI Standards และ GRI G4 ส�าหรับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utility Sector Supplement) ใน

การประเมินหัวข้อส�าคัญ ซึ่งเป็นตัวก�าหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้และเป้าหมายของสิ่งที่จะรายงานในปีต่อไป

วิธีการคัดเลือกหัวข้อส�าคัญ

โกลว์ได้ประเมินหัวข้อที่มีความส�าคัญตามแนวทาง GRI Standards โดยการบ่งชี้และจัดล�าดับหัวข้อที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนใน

การด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ (KPIs) ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลที่ได้จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายนอกภายในได้ถูกน�ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดหัวข้อที่มี

ความส�าคัญต่อความย่ังยนืขององค์กร ซึง่คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและคณะกรรมการบรหิารด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืจะท�าการทบทวน

อีกครั้งบนหลักการในการก�าหนดเนื้อหารายงาน ซ่ึงประกอบด้วย การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม, บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน, 

ปัจจัยส�าคัญ, ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความสมดุลย์ โดยวิธีการคัดเลือกหัวข้อส�าคัญของโกลว์มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ

ท่านสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารคดัเลอืกหัวข้อส�าคัญและกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้ในรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561
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ตารางหัวข้อส�าคัญ

โกลว์ได้ท�าการทบทวนหัวข้อส�าคัญที่ระบุไว้ในปีก่อนหน้านี้ เพื่อยืนยันหัวข้อที่มีความส�าคัญที่สุดส�าหรับโกลว์ผ่านกระบวนการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหัวข้อส�าคัญส�าหรับโกลว์ในปีนี้มีทั้งสิ้น 17 หัวข้อ โดย 7 ข้อเป็นหัวข้อที่โกลว์ถือว่ามีความส�าคัญสูงสุด ซึ่ง

จะอยู่มุมบนขวาของตารางต่อไปนี้

หัวข้อที่มีความส�าคัญข้างต้นนี้มีความสัมพันธ์ต่อห่วงโซ่คุณค่าของโกลว์ โดย 7 หัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดนี้เป็นกุญแจส�าคัญใน  

(การด�าเนินธุรกิจและท�าให้โกลว์ได้รับการยอมรับทางสังคม social license to operateจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โกลว์ได้วางเป้าหมายที่จะ 

ตอบสนองต่อหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุด รวมถึงการประเมินความคืบหน้า และการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้รายงานไว้ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุด
ในฐานะผู้ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย หวัข้อทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุของเราถอืเป็นปัจจยั

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับการยอมรับทางสังคม (Social license to operate) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการก�าหนดเส้นทาง 

การด�าเนินห่วงโซ่คุณค่าของโกลว์และการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ เราได้ระบุหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อ

ธุรกิจ โดยหัวข้อส�าคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

(1)	 พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

เสถยีรภาพและความมัน่คงเป็นหวัใจของการด�าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าและเป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีมีความส�าคัญสงูสดุส�าหรบัลกูค้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เนื่องจากความผันผวนในการจัดส่งกระแสไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงนิต่อลูกค้าและ

ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบ

โกลว์มุ่งมั่นด�ารงความเป็นเลิศทางธุรกิจ  รวมทั้งเสริมสร้างและเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทางธุรกิจ

กับลูกค้ารายใหม่ ดังนั้น ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M) ของโกลว์จึงหมั่นตรวจสอบ บ�ารุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงความเป็น
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เลศิด้านการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่จะสามารถจดัส่งพลงังานทีม่คีณุภาพให้กบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง ในขณะเดยีวกนั 

ฝ่ายวิศวกรรมจะรับผิดชอบในการหาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อขยายขีดความสามารถและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โกลว์ตัง้เป้าทีจ่ะรกัษาดชันค่ีาเฉลีย่ความถีท่ีร่ะบบไฟฟ้าขดัข้อง (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI) ต่อรายลูกค้า

ต่อปีไม่ให้เกิน 0.4 หรือดีกว่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการหลีกเลี่ยงเหตุอันไม่คาดคิด

สบืเนือ่งจากเหตไุฟฟ้าขดัข้องในปี 2559 โกลว์ได้ด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งของอปุกรณ์ทัง้หมดใหม่ รวมทัง้จดัท�าแผนบรรเทาความ

เสี่ยงอย่างรอบคอบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเราได้ตรวจสอบระบบตรวจจับความผิดปกติในระบบไฟฟ้า (Relay Protection System) และ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายป้อนไฟฟ้า (Feeder) ทั้งหมด โดยแผนการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 

2562

(2)	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมปริมาณการระบายมลพิษจากโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกฎหมายก�าหนดและมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่

ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตลอดจนข้อก�าหนดตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและวัตถุประสงค์ขององค์กร

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ใน EIA และ EHIA แล้ว โกลว์ยังได้น�ามาตรฐานสากลมาใช้ใน 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงไฟฟ้าของโกลว์ทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 

14001:2015 นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าโกลว์ในมาบตาพดุทัง้หมดได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยจนได้รบัการรบัรอง

ให้เป็น “โรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco-Factories)” มาตัง้แต่ปี 2559 ขณะทีโ่รงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัโกลว์ทัง้หมดได้รบัรางวลัอตุสาหกรรม

สีเขียว (Green Industry Awards) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากการก�ากับดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวดด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษในระดับประเทศแล้ว ปัญหา 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีท่วคีวามรนุแรงและกลายเป็นประเด็นร้อนของทศวรรษนี ้ยงัส่งผลให้ลกูค้าของเรามีความต้องการใช้พลงังาน

ทางเลือกที่มีคาร์บอนต�า่อีกด้วย 

โกลว์ไดจ้ดัตัง้คณะท�างานดา้นคาร์บอนฟุตพริน้ท ์(Carbon Footprint Working Committee) ขึน้เมือ่ป ี2559 เพื่อขบัเคลือ่นการด�าเนนิ

งานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการปล่อยมลพิษจาก 

โรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินความถูกต้องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

โกลว์ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน�้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของโกลว์ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) ซ่ึงเป็นการแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิงานต่างๆ ของโกลว์ โดยโรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน 

ระยะที่ 1 และ 2 ได้รับการรับรอง “ฉลากลดโลกร้อน” (Carbon Footprint Reduction: CFR) ซึ่งแสดงว่าการผลิตไฟฟ้า ไอน�้า น�้าสะอาด 

และน�า้ปราศจากแร่ธาตุของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นับเป็นธุรกิจพลังงานรายแรกที่

ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อนในประเทศไทย

นอกจากนี ้โกลว์ยงัมกีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิ

งานด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมในทกุส่วนงานภายในองค์กรมคีวามต่อเนือ่ง เหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ หลงัจากการตรวจ

สอบภายในแล้ว ข้อมลูการจดัการสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของโกลว์ จะได้รบัการตรวจสอบความถกูต้องอกีคร้ังโดยบรษัิท

ดีลอยต์และบริษัท AJA Registrars ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก
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หลงัจากท่ีโกลว์ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2558 ว่าจะไม่มโีครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิแห่งใหม่อกี ฝ่ายพฒันาธรุกจิของโกลว์

กพ็ุง่เป้าไปท่ีการพฒันาโครงการทีใ่ช้พลงังาน “คาร์บอนต�า่” ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิโรงไฟฟ้าพลงัน�า้และโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนอื่นๆ

ในปี 2561 โกลว์ได้ริเริ่มก้าวย่างที่ส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบธุรกิจต่อธุรกิจส�าหรับลูกค้ากลุ่ม

อุตสาหกรรมทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาโครงการที่ใช้พลังงาน “คาร์บอนต�่า” จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ

ก่อสร้างโรงงานก�าจดักากอุตสาหกรรมทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยการแปลงขยะเป็นพลงังาน (Waste-to-energy: WtE) ชนดิระบบเตาเผา 1 โครงการ 

และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อีก 3 โครงการ โดยหนึ่งในนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

โกลว์ให้ความส�าคัญในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)  

ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ค่าการระบายมลพิษจากปล่องประจ�าปีของโกลว์

ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2561 อยู่ในระดับต�่ากว่าค่ามาตรฐานควบคุมที่ก�าหนดไว้ใน EIA และ EHIA

การจัดการน�า้ถอืเปน็อีกความทา้ทายที่ส�าคัญของโกลว์ เนือ่งจากในแต่ละปโีรงไฟฟา้ของโกลว์ต้องใช้น�้าจืดเปน็ปรมิาณมากในการเดิน

เครื่องโรงไฟฟ้า โดยโกลว์ได้เข้าไปเป็นต้วแทนในคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Water War Room) ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมทั้งด�าเนินการและติดตามผล ตลอดจน

ด�าเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและเฝ้าระวังผลกระทบจากการขาดแคลนน�้าที่มีต่อชุมชน

ส่วนภายในกลุม่บริษทัฯ เองกไ็ด้มีการจดัตัง้คณะท�างานด้านน�า้ขึน้มาเพือ่คอยตรวจวดัคณุภาพและปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต

และเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะท�างานชุดนี้จะท�างานอย่างใกล้ชิดกับคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก ท้ังน้ี 

โกลว์ได้ก�าหนดเป้าหมายในการรักษาระดับประสิทธิภาพการใช้น�้าไว้ไม่ให้เกิน 0.8 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงไฟฟ้าที่ผลิต

นอกจากนี้ โกลว์ยังให้ความส�าคัญกับการจัดการของเสียและการจัดการน�้าเสีย ควบคู่ไปกับการจัดการคุณภาพอากาศและการระบาย

มลพิษ โดยโกลว์ได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานด้านการจัดการของเสีย เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการควบคุมการปฏิบัติงานและการบริหาร

จัดการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการอนุญาต การรวบรวม การจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการทิ้งหรือการบ�าบัด

กากอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงตะกอนน�้าเสีย เถ้าลอย เถ้าหนัก และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(3)	 บรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหารของโกลว์มีพันธะผูกพันในการด�าเนินกิจกรรมและการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องไปกับหลักการการก�ากับดูแล

ที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องของประเทศที่โกลว์ด�าเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ โกลว์ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง และคาดหวังให้พนักงานทุกคน

ด�าเนนิกจิกรรมทกุอย่างตามมาตรฐานความซือ่สตัย์ในระดบัสงูสดุ รวมท้ังปฏบัิตติามหลกัการ นโยบาย ขัน้ตอน และกระบวนการด้านจรยิธรรม

ต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โกลว์ได้น�านโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการก�ากับดูแลท่ีดีมาใช้กับคณะกรรมการบริหารของโกลว์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ 

ผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกัน เรายังได้รณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยเฉพาะคู่ค้าและลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2561 โกลว์ได้ท�าการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC) และได้จัดอบรมภาคบังคับในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ ไปจนถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการ

บริหาร

เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งในการทจุริตคอร์รัปชัน่เกดิประสทิธผิลสงูสดุ โกลว์ได้ปรบัปรงุขัน้ตอนในการปฎบิตังิานของส่วนงานทีต้่อง

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต�าบล และผู้น�าชุมชม รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณส�าหรับการบรรเทาทุกข์และ

การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลที่หน่วยงานภาครัฐขอการสนับสนุนเข้ามา ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงเป็นหัวใจส�าคัญในการป้องกัน 

ความเสียหายและผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยควบคุมความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 



31

บรษัิทยังมกีระบวนการรบัข้อร้องเรยีนในเรือ่งจรยิธรรม (Whistleblowing) เพือ่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกได้ยืน่ข้อร้อง

เรียนในกรณีที่พบการเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานโดยขาดจริยธรรมผ่านช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น กล่องรับข้อร้องเรียนในเรื่อง

จริยธรรม เจ้าหน้าที่จริยธรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นต้น

ในปี 2561 โกลว์ไม่มีคดีความหรือเหตุการณ์ หรือมีการละเมิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

(4)	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการอย่างสุดความสามารถในการลดและขจัดอันตราย รวมทั้งความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยใช้มาตรการเชิงป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานท่ีท�างานมีสุขอนามัยท่ีดีและมีความปลอดภัยมากท่ีสุด เพื่อบรรลุผล 

การปฏิบัติงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างดีที่สุดควบคู่ไปกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานที่ถูกต้องให้กับ

พนักงาน

โรงไฟฟ้าท้ังหมดของโกลว์ในประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานระบบ

การจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย* (OHSAS 18001:2007) โดยระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเราเป็นแบบสมคัร

ใจ ซึ่งพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน (ยกเว้นผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงภายใต้โครงการก่อสร้าง) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ทุกแห่ง จะอยู่ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของระบบดังกล่าวและจะได้รับการตรวจประเมินผ่านระบบการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินภายนอก

โกลว์ได้ด�าเนินงานตามแผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กรในระหว่างปี 2557-2561 โดยได้ด�าเนินกิจกรรมที่

หลากหลาย อาทิ การรณรงค์สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในองค์กร การประเมินผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย การให้อ�านาจในการสั่งหยุด

งานเพื่อความปลอดภัย (Stop Work Authority: SWA) และการบริหารจัดการกับการละเมิดกฎ (Managing Rule-Breaking: MRB) ในการช่วย

วิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านอาชีวอนามัยในที่ท�างาน

นอกจากนี้ โกลว์มีการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักๆ 4 โปรแกรม คือ 1) การปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย

ส�าหรับพนักงานใหม่ 2) การทบทวนระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมประจ�าปี 3) การฝึกอบรม

ด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมตามที่กฏหมายก�าหนด และ 4) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส�าหรับ 

ผู้รับเหมา

นอกเหนอืจากการอบรมดงักล่าวแล้วโกลว์ยงัมีการซ้อมแผนฉกุเฉนิประจ�าปีทีโ่รงไฟฟ้าทกุแห่งและทีส่�านกังานใหญ่ตามแผนตอบสนอง

ภาวะฉุกเฉินส�าหรับโรงไฟฟ้าและแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉินส�าหรับส�านักงานใหญ่

หมายเหตุ : ตามคูม่อืระบบการจดัการอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม (EHSMS Manual) ขอบเขตของการรบัรองระบบการบรหิารจดัการจะครอบคลมุเฉพาะโรงไฟฟ้า โดย 

 ไม่ได้ครอบคลุมส�านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน
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โกลว์ยังมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจ�าปีและการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัด

ใหญ่ นอกจากนี้ โกลว์ยังสนับสนุนงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมาผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การจัดท�าแนวทางการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) ด้านความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา การก�าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นด้านความปลอดภัยส�าหรับกระบวนการจัด

ซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย การตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น ที่ส�าคัญ โกลว์ยังบรรจุประเด็น

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ในข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาทุกฉบับที่ท�ากับผู้รับเหมาและคู่ค้าอีกด้วย

โกลว์จะวัดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดหลัก (KPIs) หลัก คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน

ถึงขั้นหยุดงาน (Frequency Rate of Occupational Accidents: FR) และ การไม่มีอุบัติการณ์ร้ายแรงจากการท�างาน (Major Incidents)  

เกิดขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โกลว์ได้ฉลองความส�าเร็จเนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ บรรลุชั่วโมงการท�างานปลอดอุบัติเหตุ

ขั้นหยุดงานมากกว่า 10 ล้านชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

(5)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่โกลว์บุคลากรที่มีความสามารถคือหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและเราลงทุนเพื่ออนาคตของพนักงานผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากรต่างๆ ก่อนหน้านี้ เราให้ความส�าคัญและลงทุนในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคมาตลอด จนกระทั่งปี 2560 ที่ผ่านมา 

เราตั้งเป้าที่จะสร้างความสมดุลโดยการลงทุนมากขึ้นในการพัฒนาความเป็นผู้น�าและทักษะทางด้านสังคม (Soft Skills) 

โปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรนัน้ได้ถกูออกแบบมาเพือ่ให้ตรงกบัตามความต้องการทางธรุกจิและเปิดโอกาสในการพฒันา

ตนเองให้กบัพนกังานในทกุระดบัชัน้ของทกุโรงไฟฟ้า สดัส่วนพนกังานท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ ได้เพิม่

ขึ้นจาก 96.6% ในปี 2560 เป็น 100% เต็มในปี 2561 

โกลว์ได้ปรับปรุงแนวทางและกระบวนการท�างานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรครั้งใหญ่เพื่อให้ก้าวทันไปกับสภาวะแวดล้อม 

การท�างานท่ีมคีวามท้าทายมากขึน้ รวมทัง้โลกเทคโนโลยดีจิติอล และการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการพฒันาบคุลากร โดยกระบวนการท�างาน

ด้านการฝึกอบรมและพฒันาเวอร์ชัน่ล่าสดุนีค้รอบคลมุความคิดรเิริม่ใหม่ๆ ในการพฒันาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างการเป็นผูน้�า (GLOW’s 

Leadership Model) หรือ กรอบการพัฒนาบุคลากรของโกลว์ (GLOW’s People Development Framework)

นอกเหนือจากนี้ เราได้ประยุกต์ใช้ ADDIE โมเดล (ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน: A คือ Analyze การวิเคราะห์, D คือ Design การออกแบบ, 

D คือ Develop การพัฒนา, I คือ Implement การลงมือปฏิบัติ และ E คือ Evaluate การประเมินผล) ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะช่วยเสริมสร้าง

ประสิทธิผลให้กับแนวทางและกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ยิ่งกว่านั้น 5 ขั้นตอนของ ADDIE โมเดล จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง

และมุ่งเน้นในจุดส�าคัญตลอดกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยจะมีการน�าค�าแนะน�าจากผลการประเมินของการฝึกอบรมมาใช้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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โกลว์มีเป้าหมายที่ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร 5 ประการ คือ

• รักษาสถิติการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมของพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ไว้ที่ระดับ 100% 

• ให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้ง 100% เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมภาคบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

• เพิ่มอัตราการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้น�าและทักษะทางด้านสังคม เป็น 90% ในปี 2562 

• เพิ่มโปรแกรมการอบรมทักษะทางด้านสายงานให้กับหน่วยงานสนับสนุนมากขึ้น

• ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 โกลว์ได้จัดอบรมภายในให้กับพนักงานเป็นจ�านวน 483 ครั้ง โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 738 คน นอกจากนี้ โกลว์ยัง

ส่งพนักงานไปรับการอบรมซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายนอกเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 204 คน โดยการอบรมของหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีทั้งสิ้น 193 

โปรแกรมนี้เป็นการอบรมทางด้านเทคนิค ทางด้านสายงาน ทางด้านการเป็นผู้น�าและทักษะทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาความสามารถใน 

การปฏิบัติงานและปรับปรุงผลการท�างานของพนักงาน โดยระดับความพึงพอใจส�าหรับการฝึกอบรมภายในของปี 2561 อยู่ท่ี 3.44 จาก  

4 คะแนน 

นอกเหนือจากโปรแกรมการฝึกอบรมแล้ว โกลว์ยังมีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางห้องสมุดดิจิตอล และในปี 2561 โกลว์ยังเปิด

ตัวเว็บไซต์แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Portal) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดการความรู้แบบดิจิตอลที่โกลว์เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ามา

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

(6)	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ชมุชนสมัพนัธ์และการพฒันาชมุชนเป็นกจิกรรมทีโ่กลว์เข้าไปมส่ีวนร่วมอย่างมาก นอกจากสร้างการยอมรบัในการด�าเนนิธรุกจิแล้วยงั

ช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย ซึ่งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์มีส่วนร่วมกับชุมชนและและ

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอเพื่อจะมีสัมพันธภาพที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนท้องถิ่น โดยเรามีทั้งกระบวนการป้องกัน

ความเสี่ยงและกระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ส�าหรับกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โกลว์ได้ท�าการประเมินผลกระทบทางด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนดของ 

EIA และ EHIA ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใน 3 พื้นที่หลักๆ คือ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ อ�าเภอปลวกแดง และ

อ�าเภอศรีราชา 

โกลว์มีคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 3 ชุดหลักๆ คือ คณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการธงขาว

ดาวเขียว และคณะกรรมการ EIA ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจ�า และโกลว์มีการเปิดเผยผลการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ต่อสาธารณชนด้วย 

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและสื่อสารในเชิงรุกกับชุมชนผ่านหลากหลายช่องทาง รวมไปถึงการประชุม

และการเข้าพบชุมชนตามครัวเรือน และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ชุมชนสามารถแจ้งเรื่องผ่านอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

ของบริษัท

ในปี 2561 โกลว์ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อชุมชนท้องถิ่น และไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน หรือ

เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งไม่มีค�าวินิจฉัย ค�าตัดสิน หรือคดีที่รอศาลตัดสินเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็น 

ผลสืบเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัท

ส่วนกระบวนการสร้างคณุค่า โกลว์ด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชนเพือ่สร้างคุณค่าตามแผนงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน

สัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านด้วยกันคือ การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื โกลว์ได้วางแผนและด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) รวมทัง้โครงการ

ด้านความยั่งยืนอื่นๆ อย่างมีกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการส�ารวจความคิดเห็นเพื่อจะทราบข้อกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลัง
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โครงการเยาวชน	โกลว์	ฮีโร่

โกลว์ได้จัดการประกวดโครงการพัฒนาชุมชนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน

อาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 45 คน มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 8 โครงการ และมี 3 โครงการที่ชนะการประกวด รวม

ถึงโครงการปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่และโครงการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลชายหาดในโรงเรียน 

โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่ส่งโครงการเข้าประกวดได้เรียนรู้จักการท�างานเป็นทีม การบริหารจัดการโครงการ

ตามงบประมาณที่ได้รับ การคิดนอกกรอบ และการน�าความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตจริง แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

จากนั้น เราจะน�าผลการส�ารวจที่ได้มาพัฒนาแผนงานด้านความยั่งยืน รวมท้ังโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ครบทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 โกลว์ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแผนท่ีพัฒนามาจากผลการส�ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนในปี 2560 ซึ่ง 

บ่งชี้ว่า ชุมชนมีความกังวลใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และคาดหวังให้โกลว์ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและธุรกิจ

ของชุมชน รวมทั้งการจ้างงานคนในท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นในปี 2561 ของโกลว์ ได้แก่

• 51.22% ของพนักงานโกลว์เป็นคนในท้องถิ่น*

• 77% ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของผู้ประกอบการท่ีจัดตั้งใน

จังหวัดระยอง

• งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาชุมชน รวมถึงการสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบของคณะกรรมก�ากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) มูลค่า 246.9 ล้านบาท

ตัวอย่างของโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของโกลว์ในปี 2561ได้แก่

ความปลอดภัยในโรงเรียน	

โกลว์จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนจ�านวน 50 คนจากโรงเรียนบ้านเขาหิน ในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อม

ที่ปลอดภัยภายในโรงเรียน

หมายเหตุ : *คนในท้องถิ่น หมายถึง คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง
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โครงการปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 360 บาท

จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้สนามวอลเล่ย์บอลชายหาดในโรงเรียน = 150 คน/เดือน หรือ 1,800 คน/ปี

โครงการพัฒนาชุมชนของเรานั้นไม่ได้ตอบสนองเฉพาะความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่

ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศด้วย โดยในปี 2561 โครงการระดับประเทศของโกลว์มุ่งเน้นไปที่การมอบพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่อยู่นอกระบบ

สายส่งไฟฟ้าเข้าถึง หรือ Off Grid area เช่น เกาะขาม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไปปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

เพ่ือขยายช่ัวโมงการใช้พลงังานไฟฟ้าให้ยาวขึน้ ซึง่ท�าให้เราบรรลเุป้าหมาย “จ�านวนผูไ้ด้รบัผลประโยชน์จากโครงการความรบัผดิชอบต่อสังคม

ด้านพลังงานของบริษัทในพื้นที่ห่างไกลนอกระบบสายส่งไฟฟ้า จ�านวน 10,000 คน ในปี 2563” จาก 1,861 คนในปี 2560

(7)	 นวัตกรรม

การจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ม่ันคงและมีเสถียรภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารจัดการทรัพยากร และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ล้วนเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โกลว์สามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ (License to Operate) ทั้งจาก 
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ภาครัฐและจากสังคม ตลอดจนคงความเป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงาน แต่สิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างโอกาสและผลักดันให้โกลว์ก้าวไปข้างหน้าและอยู่

เหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ก็คือ นวัตกรรมใหม่ๆ 

หน่ึงในพนัธกจิของเรา คอื ส่งเสรมิให้พนกังานเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงท้ังในส่วนงานท่ีเกีย่วข้องและในองค์กร เริม่ต้นจากการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพตามแนวทาง 3D และ 1E ของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณคาร์บอน (Decarbonization) การกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้า 

(Decentralization) การน�าระบบดิจิตอลมาใช้ (Digitalization) และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

ฝ่ายพฒันาธรุกจิ ซึง่เปรยีบเสมอืนทพัหน้าของเรา มุง่มัน่สร้างโอกาสทางธรุกจิโดยใช้นวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัความต้องการด้านพลงังาน

ในกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ในประเทศไทย ส่วนเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ โกลว์ได้ด�าเนินโครงการ “SmartSave” เพื่อจูงใจและส่งเสริม

ให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โกลว์ตั้งเป้าหมายให้โครงการ SmartSave ช่วงระหว่างปี 2559-2561 ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนรวม 750 ล้านบาท โดยเปรียบ

เทียบกับค่าใช้จ่ายในปีฐานคือปี 2558 เราได้น�าระเบียบวิธีติดตามและค�านวณมูลค่าทางการเงินที่สามารถประหยัดได้ในโครงการดังกล่าวมา

ใช้ ซึ่งจากการค�านวณที่ได้ปรากฏว่า เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นจ�านวน 1,350 ล้านบาท ซึ่ง 

ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ในปี 2561 เรายังได้น�าระบบ “Balance+” ซ่ึงเป็นระบบควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยมาใช้กับหน่วยผลิต Circulating  

Fluidized Bed (CFB) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และปรับสูตรการควบคุมการใช้เชื้อเพลิง อากาศ และน�้า รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ในหน่วย

ผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลในอดีต ส่งผลให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด

หนึง่ในเป้าหมายระยะกลางของโกลว์ทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมคอื การขยายธรุกจิไปในแนวทางคาร์บอนต�า่อย่างน้อย 5 โครงการภายใน

สิ้นปี 2563 โดย ณ สิ้นปี 2561 เราด�าเนินโครงการที่ใช้พลังงาน “คาร์บอนต�่า” ไปแล้วทั้งสิ้น 4 โครงการ และมุ่งหมายจะขยายโครงการให้

เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2561

หัวข้อส�าคัญอื่นๆ
นอกจากหัวข้อที่มีความส�าคัญสูงสุดแล้ว โกลว์ยังมีอีก 10 หัวข้อส�าคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องและมีความส�าคัญต่อเราในการ 

ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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ข้อมูลทั่วไป
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000461

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561)

ทุนช�าระแล้ว		 14,628,650,350	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561)

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

ทีต่ัง้โรงงาน	 42	หมู	่8	ถนนซไีออ-ี8	นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ	ชลบรีุ	1	ต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรีราชา	จงัหวัดชลบรีุ	20230

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	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

ทีต่ัง้โรงงาน	 10	ซอยจ-ี2	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ	ตะวนัออก	(มาบตาพดุ)	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

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

	 ให้กับ	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

ที่ต้ังส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น

8.	 บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 11	ถนนไอห้ำ	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150

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

สำขำ	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.

9.	 บริษัท	ไฟฟ้ำ	ห้วยเหำะ	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 อำคำรเวียงวัง	ทำวเวอร์	(ยูนิต	15)	ชั้น	5	ถนนบุรีจันท์	บ้ำนดงประลำนทุ่ง	เมืองสีสัตนำก	นครหลวงเวียงจันทน์	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

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

ที่ตั้งโรงงำน	 ตู้	ป.ณ.	661	ปำกเซ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสำหกิจไฟฟ้ำลำว

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

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 เลขที่	 60/19	 หมู่	 3	 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค	 ต�ำบลมำบยำงพร		

อ�ำเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140

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

ที่ตั้งโรงงำน	 เลขที่	 60/19	 หมู่	 3	 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค	 ต�ำบลมำบยำงพร		

อ�ำเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140

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

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ	ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและน�ำ้เพือ่อตุสำหกรรมให้กบัลกูค้ำอตุสำหกรรม	และผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั	กฟผ.

11.	บริษัท	โกลว์	เอ็นเนอร์จี	เมียนมำร์	จ�ำกัด(1)

ส�ำนักงำนทะเบียน	 ห้องเลขที	่6004	อำคำร	เพกำร์เดน	ทำวเวอร์	เลขที	่346/354	ถนนเพ	เมอืงย่ำงกุง้	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำร์

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	บริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคนิค	ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ:	 (1)		บจ.	โกลว์	เอ็นเนอร์จี	เมียนมำร์	เปลี่ยนชื่อมำจำก	บจ.	เอ็นจี	เมียนมำร์	ในเดือนตุลำคม	2561
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บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.	 บริษัท	ห้วยเหำะไทย	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2.	 บริษัท	โกลว์	เหมรำช	วินด์	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม

3.	 บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

4.	 บริษัท	ระยอง	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ

5.	 บริษัท	ชลบุรี	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด

ทีต่ัง้ส�ำนักงำนใหญ่	 1	อำคำร	เอม็ไพร์	ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

เช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 75.1 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2561 ซึ่งการที่บริษัทจะ

สามารถผลกัภาระทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิให้แก่ลกูค้าผูซ้ือ้ไฟฟ้าและไอน�า้ของบริษทัได้หรอืไม่และเพยีงใดข้ึนอยูก่บัข้อก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 26.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 บริษัทสามารถ

ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดให้กับ กฟผ. ได้ตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 21.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ตาม

อัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates)

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 2 

หน่วย (ก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา) ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 บริษัทสามารถ 

ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้เพียงบางส่วนตามอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rates) และ

ที่ระดับราคาอ้างอิงของถ่านหินที่ก�าหนด เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระค่าขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญของต้นทุน 

เชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. ได้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวมของเชื้อเพลิงถ่านหิน (รวมถึงต้นทุนค่าขนส่ง) อาจส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่ออัตราส่วนก�าไรของบริษัทได้ 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของรายได้รวมของบริษัท 

ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับกิจการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้า 

ของ กฟภ. จะสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยใช้ค่าไฟฟ้ารวมสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที)  

แต่ก็เป็นการอ้างอิงกับดัชนีราคาเชื้อเพลิง ซึ่งอาจไม่สะท้อนและไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทเป็นกรณี

เฉพาะ ประกอบกบัดชันีดงักล่าวสะท้อนถงึต้นทนุถ่านหนิเพยีงบางส่วนเท่าน้ัน (บริษทัใช้ถ่านหนิในการผลติไฟฟ้าในปริมาณสงูสุด 186 

เมกะวัตต์เทยีบเท่า เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม) นอกจากน้ี ค่าเอฟทอีาจไม่ได้ปรับเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนดไว้เสมอไป  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.  

ซึ่งไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทและอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ เช่น ความผันผวน 

ของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ) 

• ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 

บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไอน�้าโดยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติเท่าน้ัน มิได้อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลง 

ของราคาถ่านหิน (ซึ่งบริษัทใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าด้วย) 

เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนเช้ือเพลิงทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

เช้ือเพลงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นทนุถ่านหนิ การเพิม่ขึน้อย่างมนัียส�าคัญของต้นทนุเช้ือเพลงิซึง่บริษทัไม่สามารถผลกัภาระการเพิม่ข้ึนของต้นทนุ

เช้ือเพลิงดังกล่าวให้กับลูกค้าได้ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอัตราส่วนก�าไรของบริษัทและอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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บริษัทก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัท 
และอาจไม่สามารถปรับราคาให้สะท้อนถึงความผันผวนต่างๆ ได้ เช่น ความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ

ตามข้อก�าหนดในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 

โดยส่วนใหญ่บริษัทจะก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทัง้น้ี คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) เป็น

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

แต่เน่ืองจากโครงสร้างต้นทนุของบริษทัมลีกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป ดงัน้ันอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่เป็นราคาอ้างองิของราคาจ�าหน่ายไฟฟ้า

ที่บริษัทจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจึงอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท

อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ก�าหนดข้ึนเพื่อสะท้อนถึงความผันผวนของราคาเช้ือเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  

และปัจจัยอื่นๆ โดยผ่านสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที ทั้งน้ีต้นทุนเช้ือเพลิงซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดของค่าเอฟที 

น้ันอ้างอิงกับดัชนีราคาเช้ือเพลิงอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเช้ือเพลิงที่แท้จริงของบริษัทและสะท้อนถึงต้นทุนถ่านหินที่บริษัทใช้เป็นเช้ือเพลิง 

ในการผลติไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมแต่เพยีงบางส่วนเท่าน้ัน นอกจากน้ีค่าเอฟทกีอ็าจไม่ได้ถูกปรับเปลีย่นตามกลไกทีก่�าหนด

ไว้เสมอไป ซึ่งปัจจุบันจะมีการพิจารณาปรับค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นแต่การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า

ของ กฟภ. ไม่มีการปรับค่าเอฟทีหรือปรับเพียงบางส่วนเท่าน้ัน จะท�าให้ราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอาจไม่มีความสอดคล้องกับราคา 

เช้ือเพลิงที่เพิ่มสูงข้ึนได้ อันอาจเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนอัตราก�าไรที่ลดลง และให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันในกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทิศทาง 

ตรงข้ามได้ จากเหตุผลดงักล่าวการทีบ่ริษทัต้องก�าหนดราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จงึอาจมีผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ กฟผ. อย่างมาก

กฟผ. เป็นลกูค้ารายใหญ่และส�าคญัทีส่ดุของบริษัท กฟผ. ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบริษทัภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างบริษัท

กับ กฟผ. ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทโดยมีมูลค่า 

คิดเป็นร้อยละ 54.1 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 กฟผ. มีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็น 

ผู้ซื้อหลักและควบคุมการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย สัญญา

ส�าคัญหลายฉบับที่บริษัทท�ากับ กฟผ. มีข้อก�าหนดที่ไม่ชัดเจน ซึ่งน�าไปสู่ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับ กฟผ. ในเร่ืองของการประกอบ

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

ข้อพิพาทหรือการมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับ กฟผ. อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจาก กฟผ. แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังข้ึนอยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนน้อยรายเป็นอย่างมาก รายได้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก (ไม่รวมรายได้จากการขายให้แก่ กฟผ.) คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561  

หรือ ร้อยละ 69.0 ของยอดขายทัง้หมดทีข่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ในขณะทีย่อดขายทัง้หมดทีข่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ  

44.8 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 หากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย

ก็อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ นอกจากน้ี กิจการของลูกค้า

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันและด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง หรือ ร้อยละ 94.7 ของลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งท�าให้บริษัทมีความเสี่ยง 

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมฯ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือ

หยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าอุตสาหกรรมของ

บริษัทตั้งอยู่ 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

แม้ว่าบริษัทสามารถต่อสญัญาระยะยาวส่วนใหญ่กบัลกูค้าอตุสาหกรรมทีห่มดอายสุญัญาแล้วหรือทีเ่ร่ิมจะหมดอายสุญัญาในระยะเวลา

อันใกล้นี้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าเมื่อสัญญาที่ท�าไว้กับลูกค้าเหล่านี้หมดอายุลง บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดหรือ

จะสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทต้องคงระดับการจ�าหน่ายไอน�้า

และน�้าเย็นข้ันต�่าไว้เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็กระหว่างบริษัทและ กฟผ. บางสัญญาอาจถูกยกเลิกได้ หากปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้) และหากบริษัทไม่สามารถรักษา

ลูกค้าเดิมหรือแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้าเดิมในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการได้แล้ว ก็อาจ 

มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ภายใต้สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดการหยุด

ชะงักของการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ หรือการทีค่วามพร้อมในการจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ไม่เป็นไปตามการรับประกันข้ันต�า่ต่อปี โดยข้ึนกบัเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญญา บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ หรือ

หากเกิดภาระผูกพันดังกล่าวขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไร 

บริษัทประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration Facilities) ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม 

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ส�าหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ว่าบริษัทจะได้ท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า 

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

ต่างมีข้อได้เปรียบบางประการเหนือกว่าบริษัท โดย บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เป็นบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศและผู้ประกอบการหลายรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็มีความสัมพันธ์ลักษณะน้ีกับ ปตท.  

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

โกลบอล เคมิคอล) ซึ่งคิดเป็นยอดขายร้อยละ 8.3 ของยอดจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จ�านวนร้อยละ 

21.4 ของยอดจ�าหน่ายไอน�้า หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2561 ในส่วนของ กฟภ. นั้น โดยทั่วไป กฟภ. จะไม่เรียกร้องให้

ลูกค้าลงนามซื้อขายแบบระยะยาว และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองนั้น บริษัท

ประสบภาวะการณ์แข่งขันกับ กฟภ. เพียงรายเดียว
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บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่และส�าคัญที่สุดของบริษัท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กให้แก่ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ “ธุรกิจของบริษัท

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

ข้างต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเป็นสัญญามาตรฐาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ได้  

ข้อก�าหนดในสญัญามาตรฐานดงักล่าวจงึไม่มกีารปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะการด�าเนินงานของบริษทัและมข้ีอสญัญาทีไ่ม่ชัดเจนบางประการ 

ทั้งน้ี เง่ือนไขบางประการที่ระบุในสัญญาต้ังแต่การประมูลคร้ังแรกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระหว่าง กฟผ. (ที่เร่ิมด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ก่อนปี พ.ศ. 2555) ที่บริษัทมีความเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท ได้แก่ 

• คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันสิ้นสุดสัญญาได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับ

การเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

• แม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน (Liquidated Damages) แต่สัญญา

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

จะช�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  

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

การผลิตที่พร้อมจ่ายจริงและค่าพลังงานไฟฟ้าตามพลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดส่งให้ตามจริงเท่านั้น และ

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทท�าข้ึนกับ กฟผ. มีเพียงข้อก�าหนดทั่วไปซึ่งก�าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้า

ที่ด�าเนินการเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผล 

กระทบในทางลบต่อบริษัท ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  

ซึง่ข้อผกูพนัในลกัษณะทัว่ไปดงักล่าวจะให้ความคุม้ครองในขอบเขตจ�ากดัแก่บริษทัและประเดน็ดงักล่าวอาจจะมนัียส�าคญั หากมี

การก�าหนดเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (operational) 

และเงินลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้การด�าเนินการตามสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกับ กฟผ. จากการประมูลครั้งที่สองของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ในปี 2552 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฉบับใหม่ขนาด 74 เมกะวัตต์ (ส�าหรับโกลว์ พลังงาน 

ระยะที่ 4) ซึ่งได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2555 รวมถึงสัญญา 90 เมกะวัตต์ (โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2)  ซึ่งเริ่มด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2555 โดยในสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ต่างกัน นอกเหนือจากข้อก�าหนดทั่วไป

ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีก เช่น 

• ก�าหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพปีละ 1 คร้ัง โดยม ี

หน่วยงานกลางเป็นผู้ด�าเนินการ

• ในกรณีที่ประสิทธิภาพของการน�าพลังงานความร้อนที่น�ามาใช้ในกระบวนการอุณหภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จะไม่มี

การช�าระเงินในรูปของค่าปรับ แต่บริษัทจะไม่ได้รับค่าไฟในส่วนของค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings: FS) ซึ่งเป็น

องค์ประกอบใหม่ที่ถูกน�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

สิน้สดุอายสุญัญาถงึปี 2580 (วนัทีส่ญัญาสดุท้ายจะสิน้สดุอายสุญัญา) เมือ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวสิน้สดุอายสุญัญาลง บริษทัอาจจะมกีาร

ต่ออายุสัญญา หรือเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทน หรือไม่ก็เป็นได้ หากบริษัทไม่มีการต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่ 

ทดแทน หรือกระทั่งกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาหรือเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่ทดแทนที่มีก�าลังการผลิตที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากสัญญา 

ที่สิ้นสุดลงนั้น อาจส่งผลกระทบ (นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรง จากการลดลงของรายได้การขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก) ให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรช่ันลดลง (ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน) โดย 

ผลกระทบดงักล่าวอาจเกิดกับโรงไฟฟ้าเพยีงบางแห่งหรือจ�านวนมากกเ็ป็นได้  สถานการณ์ดงักล่าวข้างต้นมคีวามเป็นไปได้ทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างสมดุลในสัดส่วนการผลิตของไฟฟ้าและไอน�้าอีกด้วย 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประกาศแจ้งมติในเดือนพฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับ

ใหม่ (Replacement Scheme) กับโรงไฟฟ้า SPP เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่สัญญาเดิมจะหมดอายุลงในช่วงเวลาจนถึงปี 2568 ภายใต้เงื่อนไข 

ที่ก�าหนด ซึ่งเงื่อนไขของประกาศ (หากมีการด�าเนินการตามมติดังกล่าว) จะครอบคลุมโรงไฟฟ้าจ�านวน 7 ใน 12 แห่งของกลุ่มบริษัทซึ่งมี

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

Scheme) ดังกล่าวข้างต้นจะมีจ�านวนลดลงจากก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยงัไม่ได้มกีารลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบบัใหม่ตามมตขิอง กพช. ในเดอืนพฤษภาคม 2559 แต่

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

อัตราค่าไฟฟ้าลดลง โดยในระหว่างขั้นตอนการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทได้มีข้อพิพาทกับ กฟผ. ในส่วนที่เกี่ยวกับวันหมดอายุของสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กฉบับเดิม ทั้งนี้ผลกระทบอาจมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มและสถานะทางการเงินของ

บริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ข้อพิพาทดังกล่าวได้ถูกเสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

การประกอบการของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มงวดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาแนวทางการก�ากับดูแลที่บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเพิม่ข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ในอดตีทีผ่่านมามข้ีอเสนอหลากหลายเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้า

ซึ่งมักมีการชะลอ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในภายหลังก่อนที่จะน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาใช้ 

รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี  

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ส�าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ได้มีข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. หรือ

การปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแต่อย่างใด บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบยีบในการก�ากบัดแูลกจิการ

ไฟฟ้าหรือการแปรรูป กฟผ. ทีจ่ะมต่ีอสญัญาซือ้ขายของบริษทัและต่อกจิการไฟฟ้าโดยรวม ตวัอย่างเช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบยีบมผีลให้

ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ก�าหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท

อาจต้องเจรจาก�าหนดโครงสร้างราคาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้โครงสร้างราคาดังกล่าวอยู่

ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้

เนื่องจากบริษัทประกอบการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจ�าหน่ายให้กบั กฟผ.) ซึง่มต้ีนทนุในการผลติไฟฟ้าแบบขายส่งสงูกว่าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ กฟผ. 

บริษทัจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนจากการปรับเปลีย่นกฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าหรือใช้มาตรการทีส่่งผลทางลบต่อผูผ้ลติ

ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ส�าคัญของบริษัทหลายฉบับไม่มี

ข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อให้บริษัทได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า

ของไทยอาจท�าให้บริษทัต้องปรับเปลีย่นการด�าเนินธรุกจิอย่างมนัียส�าคัญและอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียส�าคัญต่อการประกอบธุรกจิ 

สถานะทางการเงิน 
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ผลประกอบการของบริษัทบริษัทมีข้อพิพาทที่ส�าคัญกับ กฟผ. ในอดีต

ในอดีต บริษัทได้เคยเจรจากับ กฟผ. ในเรื่องที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหลายเรื่อง แม้ว่าบริษัทมีความเห็นว่าการเจรจา

ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ส�าคัญ แต่บริษัทคาดว่าด้วยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศและลักษณะ

ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท�าให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องท�าการเจรจากับ กฟผ. ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่มี 

การเจรจาอยู่ในปัจจุบันและในเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อสัญญาระหว่างบริษัทและ กฟผ. ในบางประการ ทั้งนี้ 

ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาตกลงในหัวข้อต่างๆ ประกอบกับ กฟผ. เป็นลูกค้ารายส�าคัญที่สุดของบริษัท

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

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

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง

การประกอบธรุกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาเช้ือเพลงิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ ในปี 2561 บริษทัมต้ีนทนุก๊าซธรรมชาติ

และต้นทนุถ่านหนิคิดเป็นร้อยละ 54.5 และ 22.3 ของต้นทนุขายทัง้หมดของบริษทัตามล�าดบั หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรือถ่านหนิ 

หรือผูจ้ดัส่งเช้ือเพลงิไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิให้บริษทัได้ อาจท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งหรือทกุแห่งของบริษทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรือไอน�า้ได้ 

ซึ่งอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ได้

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. ซึ่งด้วยโครงสร้างการจัดหาเชื้อเพลิงของประเทศ (แม้ว่าจะมีความ

คบืหน้าในด้านการให้สทิธิแก่บคุคลทีส่าม (Third Parties Access) ในการใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละโครงสร้างพืน้ฐานของสถานีแอลเอน็จี 

อยู่บ้างก็ตาม) บมจ. ปตท. ยังคงเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทได้ หาก บมจ. ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่ก�าหนดในสัญญาอาจท�าให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงักได้ แม้ใน

สญัญาจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตริะหว่างผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ของบริษทักบั บมจ. ปตท. จะมข้ีอก�าหนดให้ บมจ. ปตท. ช�าระค่าชดเชยหาก บมจ. 

ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาตใินปริมาณทีก่�าหนดในสญัญาได้ แต่กเ็ป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติทีบ่รษัิทใช้ใน

การผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้ กฟผ. เท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี ้แม้ว่าโรงไฟฟ้า

กังหันก๊าซของบริษัทเกือบทั้งหมดจะได้รับการออกแบบให้สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงได้ แต่การเปลี่ยนไปใช้น�้ามันดีเซลในการผลิต 

จะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่าได้ นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทอาจ 

ไม่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเป็นระยะเวลานานได้ เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราที่สูงกว่าอัตรา

ที่บริษัทจะสามารถจัดหาเพื่อเติมทดแทนกลับคืนในถังเก็บได้

ในส่วนความเสี่ยงในเร่ืองการหยุดชะงักของการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเน่ืองจากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรือเมื่อมีการปิดซ่อมบ�ารุง  

รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงคณุภาพของก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเร่ืองทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทันัน้ ข้อจ�ากดัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ

หรือการหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติไปยังเขตที่บริษัทเดินเคร่ืองหน่วยผลิตไฟฟ้า 

อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้เข้าท�าสัญญาซื้อถ่านหินระยะกลางกับผู้จัดจ�าหน่าย/ผู้ขายถ่านหินในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง ส�าหรับ

ความต้องการถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินซีเอฟบีจ�านวน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านถ่านหินของ 

โรงไฟฟ้าหน่วยซีเอฟบีของบริษัทคือ ท�าการจัดซื้อแบบกระจายการจัดซื้อ โดยท�าสัญญาตามจ�านวนฉบับที่มีปีหมดอายุสัญญาแตกต่างกัน  

โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาด    

บริษทัมคีวามเสีย่งในการจดัหาถ่านหนิจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทีผู่จ้ดัจ�าหน่ายถ่านหนิตามสญัญาระยะกลางของบริษทั

ไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ตามที่ตกลง และบริษัทไม่สามารถจัดหาถ่านหินจากรายอื่นจากตลาดซื้อขายทันที (Spot market) มาชดเชยได้  

ในกรณีนี้ บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นทุนราคาถ่านหินที่มาทดแทนจะเป็นราคาที่เหมาะสม
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับ บมจ. ปตท. อย่างมาก

ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ “การประกอบธุรกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัหาแหล่งเช้ือเพลงิ” ธรุกจิของบริษทัข้ึนอยูก่บัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ

โดย บมจ. ปตท. ให้กับโรงผลติไฟฟ้าอย่างมาก ต้นทนุก๊าซธรรมชาตซิึง่บริษทัรับซือ้ก๊าซธรรมชาตเิกอืบทัง้หมดจาก บมจ. ปตท. คดิเป็นร้อยละ  

54.5 ของต้นทนุขายรวมของบริษทัในปี 2561 โดยประมาณ นอกจาก บมจ. ปตท. จะเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายเช้ือเพลงิรายใหญ่แล้ว บมจ. ปตท. ยงัเป็น 

ผู้ถือหุ้นใน บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

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

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

การแข่งขันที่รุนแรง”)

หากสภาวะที่บริษัทมีการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทลูกของ บมจ. ปตท.ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (หรือด้วยเหตุ

ผลใดๆ ก็ตาม) สภาวะดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อเงื่อนไขหรือความพร้อมในการเข้าท�าสัญญาจัดส่งก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่กับ

บริษัท (รวมถึงเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทสิ้นสุดและมีความเป็นไปได้ในการต่ออายุสัญญา และ/หรือการเข้าท�า

สัญญาฉบับใหม่) หรือหากความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทตกต�่าลงด้วยเหตุผลอื่น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ บมจ. ปตท.

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

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

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

ในสัญญามาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินงานของบริษัท และมีข้อความที่ไม่ชัดเจนบางประการ แม้ว่า 

ข้อก�าหนดในสัญญาจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. จะมีข้อแตกต่างในแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตามสัญญาหลายฉบับจะประกอบไป

ด้วยเงื่อนไขบางประการที่บริษัทเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

• คูส่ญัญามสีทิธิบอกเลกิสญัญาจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตก่ิอนวนัสิน้สดุสญัญาได้ หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญา ทัง้น้ี บริษัท

อาจได้รับการเยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอนุญาโตตุลาการเท่าน้ัน (แทนที่จะให้สิทธิแก่บริษัท 

ในการที่จะเรียกร้องให้ บมจ. ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทต่อไปในช่วงที่ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้)

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

ข้อสัญญาดังกล่าวมิใช่หน้าที่โดยเด็ดขาดของ บมจ. ปตท. ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท

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

ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้กับบริษัทได้ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามสัญญาน้ันไม่ชัดเจน และไม่ว่าในกรณีใด บมจ. 

ปตท. จะจ่ายเงินชดเชยในจ�านวนเงินที่ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้

• การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามและมิได้มีการแก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากมีค�าบอกกล่าว

เหตุผิดสัญญา ให้ถือว่าได้เกิดเหตุผิดสัญญาและฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และ 

• ถึงแม้ว่าบริษทัได้ออกแบบหน่วยผลติเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้กบัก๊าซทีม่คีณุสมบติัแตกต่างกนั แต่บริษทัไม่สามารถรับประกนั

ได้ว่าการออกแบบในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊าซที่สามารถใช้ได้เกิดขึ้น หรือบริษัท 

จะสามารถได้รับการชดเชยหากมีการดัดแปลงที่จ�าเป็นเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสัญญาดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของบริษัท
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บริษัทมคีวามเส่ียงจากการคัดค้านการขยายมาบตาพดุ การประกาศเขตควบคุมมลพษิในมาบตาพดุและค�าตัดสนิของศาลปกครอง

ในเดือนมีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองได้ออกค�าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้มาบตาพุดเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” 

ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2552 ประชาชนและองค์กรเอกชนบางกลุ่มได้ยื่น

ค�าร้องแก่ศาลปกครองกลางอ้างว่าการออกใบอนุญาตบางฉบบัทีไ่ด้ออกหลงัจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทย ปี 2550 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และร้องขอให้ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว และขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ระงับการก่อสร้างโครงการจ�านวน 

76 โครงการเป็นการช่ัวคราวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท้ายที่สุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งศาลปกครองกลาง  

แต่ให้ลดจ�านวนของโครงการที่ถูกระงับชั่วคราวให้เหลือ 65 โครงการนั้น ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัท จะได้รับใบอนุญาตที่จ�าเป็นแล้วทั้งหมด

และไม่ได้รวมอยู่ในโครงการที่ถูกระงับชั่วคราว แต่มีลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งของศาล 

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

ได้ย่ืนค�าร้องแก่ศาลปกครองกลาง (“การยืน่ค�าร้องต่อศาลปกครองกลางคร้ังที ่2 ขององค์กรเอกชน”) ซึง่โครงการเกค็โค่-วนั และโกลว์ เอสพพี ี3 

เป็นหน่ึงในกิจการที่มีรายช่ือแนบท้ายในค�าร้องดังกล่าวด้วยและถึงแม้ว่าโครงการทั้ง 2 จะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกฟ้อง แต่ค�าร้องดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการขอระงับการด�าเนินการของโครงการตามรายชื่อแนบท้ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

นอกเหนือจากกรณีข้างต้น สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เพื่อฟ้องหน่วยงานของรัฐ ได้แก่  

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

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก), เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) โดยกล่าวหาว่าหน่วยงานดงักล่าวพจิารณาและออกใบอนุญาตแก่บริษทั เกค็โค่-วนั จ�ากดั ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าในพืน้ทีค่วบคมุมลพษิ

โดยมชิอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลออกค�าสัง่ให้หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้องเพกิถอนใบอนญุาตทีใ่ห้แก่บริษทั เกค็โค่-วนั จ�ากดั และ

ระงับการด�าเนินการของ บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด อีกด้วย ทั้งนี้ในภายหลังศาลได้มีค�าสั่งให้รวมบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด มาเป็นจ�าเลยร่วม

ในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและอาจได้รับผลกระทบจากค�าสั่งและค�าพิพากษาของศาล 

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ ดังต่อไปนี้ ต้นทุนการด�าเนินงานหลายส่วนของบริษัทอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ (อย่างเช่นต้นทุนค่าก๊าชธรรมชาติบางส่วนที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือเงินสกุลอื่นๆ ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่ขึ้นกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รองรับ  ต้นทุนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่อิงกับเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ ซึง่บริษทัไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในต้นทนุขนส่งดงักล่าวให้แก่ลกูค้าได้ทัง้หมด (รวมถงึการเปลีย่นแปลง

ซึ่งเป็นผลจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน) นอกจากน้ีรายได้บางส่วนของบริษัทจะข้ึนกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าหน้ีของบริษัท

จ�านวนมากเป็นเงินบาท ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดจ�านวนเงินสดที่สามารถน�าไปจ่ายผู้ถือหุ้น  ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งมาจากส่วนที่เป็นสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือที่ขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่นเดียวกับก�าไรสุทธิที่ไม่รวมผลก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) และหากบริษัทยัง

ด�าเนินการเช่นน้ันต่อไป การปรับตัวสูงขึ้นของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น

เงินบาทมีจ�านวนลดลงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูงก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

การคุ้มครองของการประกนัภยัของบริษัทอาจไม่สามารถคุ้มกนับริษทัได้อย่างเพยีงพอต่อความเสีย่งจากการสญูหายทีอ่าจเกดิข้ึน 

การประกอบธุรกจิของบริษทัมคีวามเสีย่งด้านการปฏบิตักิารและความเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติไฟฟ้า และเน่ืองจากธุรกจิประกนั

ภยัมลีกัษณะผนัผวนเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกจิ ดงัน้ันในบางขณะบริษทัอาจไม่สามารถท�าประกันภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองอย่างเพยีงพอในเง่ือนไข

ทีเ่หมาะสมได้ ซึง่จะท�าให้เกิดความเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิเมือ่เกดิเหตกุารณ์รุนแรงทีม่ไิด้รับการคุม้ครองหรือไม่สามารถประกันภยัได้

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

(Third Party Liability) และการประกันภัยอื่นๆ โดยกรมธรรม์หลักจะคุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดข้ึน 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายบางประการ ดังน้ันหากบริษัทประสบกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 

จากประกันภัยหรือความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองแต่มีมูลค่าเกินจากวงเงินเอาประกันแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีความเสี่ยงจากปริมาณน�้า (Hydrology Risk) ที่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ด�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด 152 เมกะวัตต์ในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

และห้วยเหาะไทยซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม  

(ผ่านการถือหุ้นผ่านห้วยเหาะไทย) ใน ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สัดส่วนร้อยละ 67.25

ตามลักษณะปกติของโรงไฟฟ้าพลังน�้าทั่วไป โรงไฟฟ้าห้วยเหาะมีการพึ่งพิงปริมาณน�า้ฝนที่ตกในแต่ละปีเป็นอย่างมาก โดยสัญญา 

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

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

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณข้ันต�่าที่ก�าหนดอาจต้องมีการช�าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

และเหตุผลอื่นๆ ประกอบกัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ มีความเสี่ยงจากปริมาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี โดยอาจกระทบต่อการด�าเนินงาน 

และผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ อย่างมีนัยส�าคัญ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)

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

การอุปโภคภายในและส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอน้ันสามารถน�าไปสู่การหยุดด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ ในหลายปีที ่

ผ่านมาปริมาณน�้าฝนอยู่ในระดับต�่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2547 และปี 2555 และมีปริมาณค่อนข้างต�่าอีกในปี 2557 และปี 2558 โดยในระยะ

เวลาหลายปีทีผ่่านมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มกีารจดัประชุมกนั เพือ่ช่วยกันวางแผนการบรรเทาผลกระทบและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและ

ตรวจสอบปริมาณน�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



พัฒนาการและการเจริญเติบโตของบริษัท
บริษทัจดทะเบยีนก่อต้ังในช่ือว่า “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรช่ัน” ในเดอืนตลุาคม 2536 ต่อมา เอน็จ ีเอส.เอ. และบริษทัลกูของเอน็จ ีเอส.เอ.  

อ้างอิงรวมกันว่า (“เอ็นจี”) ได้ท�าการซื้อหุ้นใน บจ. โกลว์ ครัง้แรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้น ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครัง้แรกใน

เดอืนพฤศจกิายน 2543 โดยได้เพกิถอนหุน้ของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ในเวลาต่อมา ในเดอืนธันวาคม 2547 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทัได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างการถอืหุน้ภายในกลุม่ โดยบริษทัได้เข้าซือ้หุน้ของ บจ. โกลว์ ซึง่ส่งผลให้ บจ. โกลว์ ไอพพี,ี  

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 

ในเดอืนกันยายน 2551 บจ. เกค็โค่-วนั ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. และเร่ิมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 

660 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  

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 จึงส่งผลให้บริษัท

ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในไฟฟ้า ห้วยเหาะ รวมร้อยละ 67.25 ปัจจุบันไฟฟ้า ห้วยเหาะ ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้า ก�าลังการผลิต 

152 เมกะวัตต์ อยู่ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว

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

(“ไอพีอาร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น (โดยเอ็นจี ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ในเวลาต่อมา) ทั้งนี้  

บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 และ บจ. ระยอง เนชั่นแนล พาวเวอร์ และในเดือน

ธันวาคม 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�าเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�้าเย็นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (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 ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 ได้แก่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “CCE” บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ “RCE” และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด 

หรือ “GHW” ซึ่งในปี 2560 CCE ชนะการประมูลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 

ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถของบริษัทสยามมิชลิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี หรือ “WHA SIL” อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ก�าลังการผลิตติดตั้ง 867.24 kW ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

และได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ความเป็นมาและล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 2536 บริษัทจัดตั้งในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น”

เดือนกุมภาพันธ์ 2539 บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

เดือนกันยายน 2540 เอ็นจี เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับ ดับบลิวเอชเอ โดยถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 ใน บจ. โกลว์ (เดิมช่ือ “บจ.  

เอช-พาวเวอร์”) ซึง่ขณะน้ัน บจ. เอช-พาวเวอร์ ถอืหุน้ร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ เอสพพี ี1 (เดมิช่ือ “บจ. พลงังาน

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

54



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

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

เอสพีพี 3 เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

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

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

เดือนมิถุนายน 2543 เอ็นจี เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นใน บจ. โกลว์ คิดเป็นร้อยละ 75

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

ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นร้อยละ 5 ใน บจ. โกลว์ ไอพีพี ให้แก่ดับบลิวเอชเอโดยทางอ้อม

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 ีตัง้อยูท่ีนิ่คมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 1 เริม่ด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์

เดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. โกลว์ เอสพีพี

เดือนธันวาคม 2547 บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ. โกลว์ จาก เอ็นจี 

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

เดือนเมษายน 2548 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

เดือนพฤษภาคม 2552 บจ. โกลว์ เข้าถอืหุน้ใน ห้วยเหาะไทย ร้อยละ 49 และ ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ร้อยละ 51 จากบริษทัย่อยของ เอน็จ ีเอส.เอ.

เดือนพฤศจิกายน 2553 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (ซีเอฟบี 3) ขนาด 115 เมกะวัตต์เทียบเท่าเริ่ม

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�า้ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ ขนาด 382 เมกะวัตต์เทยีบเท่า (โกลว์ พลงังาน 

ระยะที่ 5) เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
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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

เดือนกรกฎาคม 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 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 110 เมกะวัตต์ เริ่ม 

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนมิถุนายน 2556 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 และโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13 โอนธุรกิจทั้งหมดไปรวมกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11

เดือนสิงหาคม 2557 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12 และโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13 เสร็จสิ้นการช�าระบัญชี

เดือนเมษายน 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 ขนาด 19 เมกะวตัต์เคร่ืองยนต์ก๊าซ (ส่วนขยายของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3) 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนตุลาคม 2559 ชลบรีุ คลนี เอน็เนอร์ยี ่หรือ “CCE” ได้รับการคัดเลอืกจากการยืน่ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม 

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. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์(1) ในประเทศพม่า 

เดือนพฤศจิกายน 2560 เร่ิมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม ภายใต้การด�าเนินงานของ บจ. ชลบรีุ คลนี เอน็เนอร์ยี ่หรือ “CCE”  

โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนมิถุนายน 2561 เอ็นจี ได้ลงนามเข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น บมจ. โกลว์ พลังงาน ทั้งหมดจ�านวนร้อยละ 69.11 กับ บมจ. โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่งการซื้อขายหุ้นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

เดือนพฤศจิกายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ตดิตัง้บนหลงัคาทีจ่อดรถของบริษทัสยามมชิลนิ ก�าลงัการผลติตดิตัง้ 867.24 

kW เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบในหลักการในการซื้อหุ้นทั้งหมดระหว่าง เอ็นจี กับ GPSC โดย

มีเงื่อนไขบังคับก่อน คือ ให้บริษัทขายกิจการของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1

หมายเหตุ: (1) บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ เปลี่ยนชื่อมาจาก บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ ในเดือนตุลาคม 2561
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แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(ประเทศไทย)), ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 54.16 และ เอ็นจี โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี.วี. (เดิมชื่อ จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี อินเตอร์เนชั่นแนล 

โกลบอล ดีเวลอปเมนท์ บี.วี.), ซึ่งได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 14.95

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัท 

ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการด�าเนินงานและประสานการท�างานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิต 

ไอน�้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

โกลว์ เอสพีพี 2

โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์

โกลว์ เอสพีพี 3

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่โกลว์ เหมราช วินด์ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โกลว์ ไอพพีี 3เกค็โค่-วนั

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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท(2)

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

และเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

และไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า  

ไอน�้า น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และน�้าเย็นให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) 

นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใกล้เคียง (รวมเรียกว่า “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมายเหตุ: (2) กลุ่มบริษทัโกลว ์ในที่นี ้ให้หมายความรวมถงึ (1) บจ. โกลว์ (2) บจ. โกลว ์เอสพพีี 1 (3) บจ. โกลว์ เอสพีพ ี2 (4) บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 (5) บจ. 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. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหลัก

เอ็นจี ถือหุ้นร้อยละ 69.11 ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน 

เอ็นจีมุ่งมั่นในการก้าวผ่านความท้าทายของการปฏิรูปทางพลังงาน ไปสู่โลกที่คาร์บอนต�่า ที่มีการกระจายตัวจากจุดศูนย์กลาง และ

โลกดิจิตอล กลุ่มเอ็นจีมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าโลกของพลังงานใหม่นี้ผ่านทาง 3 กิจกรรมหลัก อันได้แก่ กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าคาร์บอน

ต�่าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน และแนวทางในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ

ลกูค้าบคุคล ธุรกจิ และเมอืง เป็นต้น กลุม่เอน็จมีุง่เน้นพฒันาความพงึพอใจของลกูค้า การพฒันาด้านนวัตกรรม และการพฒันาด้านเทคโนโลยี

ดิจิตอล เอ็นจีมีการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ 70 ประเทศ และพนักงาน 150,000 คนทั่วโลก มีรายได้กว่า 65 พันล้านยูโรในปี 2560  

เอ็นจีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสและบรัสเซลส์ (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 สามารถติดตามข้อมูลของเอ็นจีเพิ่มเติมได้ที่ www.

engie.com

บริษทัถอืเป็นธุรกิจหลกัทีส่�าคญัต่อ เอน็จ ีส�าหรับการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในส่วนของการซื้อขายหุ้น

ในบริษัททั้งหมดระหว่าง เอ็นจี กับ GPSC ที่ก�าลังเกิดขึ้นนั้น ณ สิ้นปี 2561 การซื้อหุ้นดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้นลง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ GPSC กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแทน เอ็นจี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด 

แห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า  

(Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ธุรกิจหลักของ 

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

และน�า้เยน็ (Chilled Water) ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมทีตั่ง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นิคมอตุสาหกรรมใกล้เคยีง และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 6 แห่ง 

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยอง และชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ในจังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีก�าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 3,207 เมกะวตัต์ ไอน�า้ 1,206 ตนัต่อช่ัวโมง น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม 

5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าเย็น 3,400 ตันความเย็น

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 84.1 ของรายได้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2561 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยเช่นกัน โดยม ี

รายได้คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2561 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและด�าเนิน

การในฐานการผลิตหลักจ�านวน 8 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 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
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• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 พลังความร้อนร่วมและไอน�้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) มีก�าลัง

การผลิตไฟฟ้า 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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 

มีดังนี้

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

ความเย็น และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

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

ตันความเย็น

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

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

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์

แบบ Photovoltaic

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน แสงอาทติย์ตดิตัง้บนหลงัคาทีโ่รงงานสยามมชิลนิ ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 867.24 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 53,913 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 8,379 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 104,428 ล้านบาท
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โครงสร้างรายได้

รายได้ของบริษัท

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

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้

รายได้ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

กระแสไฟฟ้า 

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 14,601.1 13,408.7 8.9%

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 1,577.0 1,581.3 -0.3%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 12,293.6 11,109.0 10.7%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ(1) 730.4 718.5 1.7%

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)(2) 13,924.7 13,747.7 1.3%

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 16,180.9 15,722.9 2.9%

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงิน (โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพพี)ี 634.2 567.3 11.8%

รวม 45,341.0 43,446.6 4.4%

ไอน�้า 7,514.3 6,984.7 7.6%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 465.9 447.2 4.2%

รวม 53,321.2 50,878.5 4.8%

รายได้อื่นๆ 592.2 1,658.8 -64.3%

รวมรายได้ 53,913.4 52,537.3 2.6%

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจโดยการ 

สร้างมลูค่าเพิม่ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน บริษทัมยีทุธศาสตร์การด�าเนินงานทีป่ระกอบด้วยยทุธศาสตร์พืน้ฐานหลกั 4 ประการ คอื 

พื้นฐานด้านพาณิชย์ การด�าเนินงาน การเงิน และบุคลากร 

บริษทัก�าหนดวตัถปุระสงค์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้มคีวามสมดลุกนัเพือ่ก�าหนดล�าดบัความส�าคัญในแนวทางและแผนการด�าเนินงาน

ที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือเสริมสร้างและยกระดับการใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความมั่นคง 

ในระบบการผลิต รวมทั้งลดต้นทุนโดยรวมและปรับปรุงอัตราก�าไร รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาและ 

งบประมาณก�าหนด จัดหาเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาระบบและข้ันตอนการรายงานภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่ม 

ความพึงพอใจของลูกค้าและการบริการ ในปี 2560 เราได้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า EnergyLens เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถ 

ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และไอน�้าได้อย่างมีเสถียรภาพและทราบผลการใช้ได้ทันที บริษัทได้มุ่งเน้นและจะให้ความสนใจ 

อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้านพลงังานทดแทน โดยเราได้ให้บริการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ตดิตัง้บนหลงัคาแก่ลกูค้าใหม่  

และลูกค้าเดิมของเรา นอกเหนือไปจากนั้นบริษัทร่วมทุนของเรา (บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด) ก�าลังก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ในจังหวัดชลบุรี รวมถึงบริษัทได้วางแผนในการพัฒนาทีมงานผู้บริหารคนไทยที่กระตือรือร้นและมีความสามารถ พร้อมทีมงานที่จะให้ 

ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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1.	กลยุทธ์เชิงพาณิชย์

ส�าหรับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์นั้น บริษัทมุ่งเน้น 

1.1 การขยายธุรกิจหลัก

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าในภาคอุตสาหกรรม 

ที่เพิ่มข้ึน พร้อมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มเติมได้ในอนาคตในประเทศไทยและประเทศ 

เพื่อนบ้าน บริษัทยังพิจารณาแสวงหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ลาว  

เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมุ่งเน้นในการรักษาและยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานในปัจจบุนั เพือ่ให้บริการทีม่คีวามมัน่คงและคณุภาพสงู  

แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ปฏิบัติตามพันธะภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่

เกีย่วข้องทีป่ระกาศโดยหน่วยงานของรัฐ (รวมถงึหน่วยงานก�ากบัดแูลและควบคุมนโยบาย) อย่างต่อเน่ือง บริษทัเช่ือว่าการด�าเนินการทัง้หมดน้ี 

จะเอือ้หนุนให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการแข่งขันประมลูโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน

ได้ 

1.2 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก

ฐานลกูคา้อุตสาหกรรมคือ องคป์ระกอบหลักของธรุกจิของบรษิทั ลกูคา้อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าและไอน�า้ท่ีม่ันคงมีเสถยีรภาพ เพือ่หลกีเลีย่งต้นทนุในการเร่ิมเดนิเคร่ืองใหม่ 

(start-up) หากเกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าท�าให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่งและเป็นทางเลือกที่ส�าคัญ 

ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ ความ

มั่นคงทางพลังงานในการจ�าหน่ายและการให้บริการของบริษัทท�าให้โรงงานเกือบทุกแห่งในเขตประกอบการดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัท 

เช่นกัน 

ดังน้ัน บริษัทจึงมุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันโดยไม่เพียงแต่ให้บริการผลิต 

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคง แต่ยังร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจถึง 

ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งข้ึนและสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บริษัทก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ  

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งข้ึน ด้วยการปรับปรุงความมั่นคงในการจ�าหน่ายที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับ

ลูกค้า การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้พัฒนาระบบปฏิบัติการมีชื่อว่า 

EnergyLens เป็นระบบเทคโนโลยดีจิทิลัทีล่กูค้าสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าและไอน�า้ได้ทนัทผ่ีานระบบเวบ็ไซต์ออนไลน์และ

โทรศัพท์มือถือ นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทยังได้ให้บริการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เพื่อช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน 

เน่ืองจากบริษัทเช่ือม่ันว่าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจะสามารถเพิ่มระดับความพอใจของลูกค้าได้ และ 

ยังเป็นหัวใจส�าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมทั้งในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้ารายใหม่

1.3 การบริหารการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคง

เช้ือเพลงิเป็นต้นทนุหลกัในการด�าเนินธุรกจิของบริษทั และบริษทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและแหล่งจดัหาเช้ือเพลงิ 

(โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ่านหนิ) การจดัหาเช้ือเพลงิในปริมาณเพยีงพอต่อความต้องการมคีวามส�าคญัต่อลกัษณะธุรกจิของบริษทัและบริษัทยงัต้อง

รักษาระดับเชื้อเพลิงส�ารองอย่างดี ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทได้ทุ่มเทในการบริหารจัดการการใช้เช้ือเพลิง บริษัทแสวงหาโอกาสในการจัดซื้อถ่านหิน เพื่อลดภาระต้นทุนถ่านหินและ 

ค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัทจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และ

เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่งจากราคาถ่านหนิน้ัน ในปี 2560 บริษทัได้ลงนามในสญัญาป้องกันความเสีย่งจากภาวะผนัผวน

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

ที่จะจัดส่งในปี 2561 และในอนาคตอาจจะลงนามในสัญญา Hedging Agreement อีกเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ในส่วนของถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 

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

ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Natural Hedge) 
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1.4 การด�ารงและเสริมสร้างแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดี

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าในประเทศไทย และบริษัทมีปณิธานที่จะด�าเนินธุรกิจ 

ที่มั่นคงและยาวนานในประเทศ บริษัทมุ่งที่จะแสวงหาบุคลากรหลักที่มีศักยภาพเพื่อน�ามาฝึกฝนให้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมทั้ง

การด�าเนินการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ กฟผ. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ควบคุมนโยบาย และหน่วยงานด้านก�ากับดูแล

2.	กลยุทธ์ด้านการด�าเนินงาน

ในด้านการด�าเนินงานนั้น บริษัทเน้นกลยุทธ์ดังนี้ 

2.1 การด�ารงและปรับปรุงความมั่นคง ความพร้อมของหน่วยผลิต และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

บริษัทสามารถปรับปรุงอัตราการใช้ก�าลังผลิตของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยมาตรการปรับปรุงก�าลังการผลิตต่างๆ และลดการหยุด 

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

การด�าเนินงานในทุกๆ ด้านให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

2.2 การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

เช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลก�าไร 

ของบริษทั บริษทัด�าเนินการปรับปรงุประสทิธิภาพการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองด้วยการปรับปรุงการเลอืกเดนิเคร่ืองและจดัส่ง ตรวจสอบตดิตาม 

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

รวมไปถึงการตรวจสอบติดตามและแก้ไขการสูญเสียพลังงาน

2.3 การลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

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

วิเคราะห์ได้ถึงลักษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อให้ 

การใช้จ่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าให้พันธะหน้าที่ในการท�าตามสัญญาในการจ�าหน่ายให้ลูกค้าหรือ 

ความเช่ือมั่นของโรงไฟฟ้าต้องลดลง โดยบริษัทเน้นการบริหารจัดการด้านรายจ่ายโดยใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐานและมีข้ันตอนควบคุม 

อย่างรัดกุมที่สุด 

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

นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทัได้ลงนามในสญัญารับบริการระยะยาวทีค่รอบคลมุถงึการจดัหากงัหนัก๊าซและบริการซ่อมบ�ารุงส�าหรับ

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี การเข้าท�าสัญญารับบริการระยะยาวดังกล่าวท�าให้บริษัทสามารถจัดหากังหันก๊าซและ 

บริการจากผู้ผลิตกังหันก๊าซที่มีชื่อเสียงได้ในราคาที่เหมาะสร้างและในเวลาที่รวดเร็ว

2.4 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ด�าเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ/หรือ ก่อสร้างเครือข่ายสายส่งและท่อส่งเพิ่มเติมไปยังลูกค้า โครงการเหล่านี้จะดูแลโดยทีมงานซึ่งจัดตั้งขึ้น

มาโดยเฉพาะอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือหย่อนประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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3.	กลยุทธ์ด้านการเงิน

ด�ารงและปรับปรุงฐานะการเงินให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการรักษาความเป็นเลศิในการด�าเนินงานของบริษทัยงัรวมถงึความเป็นเลศิในการจดัการฐานะทางการเงนิ บริษัทแสวงหา

โอกาสในการลดต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ยัง

มุง่เน้นการลดความเสีย่งทางการเงินอย่างสม�า่เสมอ บริษัทมุ่งทีจ่ะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจดัการให้ค่าใช้จ่ายและการช�าระหน้ี 

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

บริษทับริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อย่างระมดัระวงัแต่มีความยดืหยุน่ในระดบัหนึง่ โดยทมีงานฝ่ายการเงนิทีม่ากประสบการณ์พิจารณา

ช่วงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย นอกจากน้ัน บริษัทมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ให้มีมูลค่ามากที่สุด โดยควบคุมการใช้กระแสเงินสดอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท

บริษัทด�าเนินการปรับปรุงระบบข้ันตอนการบรหิารและกระบวนการ โดยปรับปรุงความมัน่คงของระบบและพจิารณาทบทวนและบนัทกึ

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางโปรแกรมการควบคุมภายในของบริษัท

การใช้โปรแกรมการควบคมุภายในของบริษทั ท�าให้มัน่ใจได้ว่า บริษทัได้ปฏบิติัตามนโยบาย ข้ันตอนต่างๆ รวมถึง ระเบยีบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ

กฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพ

และความโปร่งใสของรายงานและการตรวจสอบด้านการเงิน และยังจะท�าให้บรรดาผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบด้านการจัดท�า การประเมิน 

และการเฝ้าติดตามความมีประสิทธิภาพของโครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทได้อย่างชัดแจ้งมากขึ้น

จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และความม่ันคงในการให้บริการ	(Critical	Scale	and	Reliability	of	Operation)

บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ (Critical Scale) โดย บจ. โกลว์ ไอพีพี มีหน่วย

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

ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) มีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 หน่วย และ

เครื่องผลิตไอน�้า 19 หน่วย และในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีส

เทร์ินอนิดสัเตรียลพาร์ค มเีคร่ืองผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 12 หน่วย ขนาดการประกอบการของบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุนับว่ามคีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ท�าการเชื่อมโยงการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอ

น�้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

และมัน่คง บริษทัยงัได้ก่อสร้างระบบเครือข่ายท่อส่งไอน�า้ซึง่ช่วยลดปัญหาหยดุชะงกัและสญูเสยีแรงดนัไอน�า้หากหน่วยผลติใดเกดิมปัีญหาหยดุ

เดินเครื่อง 

การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต�่าได้ สามารถปรับปรุงการผลิต

และจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้มคีวามมัน่คงมากยิง่ข้ึน มคีวามคล่องตวัสงูขึน้ในการหมนุเวยีนการหยดุเดนิเคร่ืองเพือ่การบ�ารุงรักษาให้สอดคล้อง

กัน และส่งผลให้ลกูค้าสามารถก�าหนดการหยดุซ่อมบ�ารงุและจดัส่งก�าลงัไฟฟ้าในช่วงความต้องการสงูสดุได้โดยสะดวก โดยสรุปแล้ว ลกัษณะ

การด�าเนินงานดงักล่าวท�าให้โรงงานผลติของบริษทัมคีวามพร้อมสงูในการผลติและจดัส่งไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าได้อย่างมคีวามมัน่คงด้วย

ต้นทุนที่ต�่า
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บริษทัเชือ่ว่า (ในมมุมองของบริษทั) คงไม่มผีูป้ระกอบการรายอ่ืนทีจ่ะสามารถขยายขนาดการผลติโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ 

ให้ทัดเทียมกับบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ขนาดก�าลังการผลิต

ของบริษัทยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น (1) การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบ (2) การเพิ่มความสามารถในการ

ท�าก�าไรจากการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) (3) การบริหารจัดการช้ินส่วนอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน (4) สร้างเสริม 

ความช�านาญของผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึง (5) เพิ่มอ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า 

ด้วยขนาดและประวตัขิองการประกอบธุรกจิของบริษทั ท�าให้มบีคุลากรทีม่คุีณภาพต้องการทีจ่ะมาร่วมงานกบับริษทั และท�าให้บริษัท

ได้รับความเช่ียวชาญด้านการตลาด และได้รับความเช่ือถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทด�าเนินการ 

ทั้งในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการ 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท�าให้เป็นผู้ประกอบการรายส�าคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ 

บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลายซึ่งท�าให้ดึงดูดลูกค้าได้อย่างมากและได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐในประเทศอีกด้วย และบริษัท 

ยังเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ท�าให้สามารถควบคุมการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเช่ือว่าจุดเด่นดังกล่าว 

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�าธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.	การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน

2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากจดุเด่นของการทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่แล้ว บริษทัเช่ือว่าจดุเด่นหลกัอกีประการคือ ทีต่ัง้ของบริษทัและการทีโ่รงงาน

ผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งน้ี บริษัทเป็นหน่ึงในผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเอกชนและผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 

แก่ภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดและส�าคัญที่สุดในอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีของประเทศ 

การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันท�าให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ท�าให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ 

โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผู้ประกอบหลักด้านปิโตรเคมี  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้า ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบ

ท่อส่งไอน�้าเหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง 

สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจากก๊าซ

ธรรมชาตแิละถ่านหนิ มลีกูค้าทีเ่ป็นทัง้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและ กฟผ. จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ในปริมาณสงู และประกอบกิจการโรงงาน

ที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�้า ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความหลาก

หลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ท�าให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายพลังงานของประเทศ

มาเป็นเวลานาน

2.2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คถือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ผูผ้ลติช้ินส่วนยานยนต์และจกัรยานยนต์ทีส่�าคญัแห่งหนึง่ในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของบริษทัอกีประการหน่ึงคอื บริษทัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

สาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมเอกชนเพียงรายเดียวในเขตประกอบการดังกล่าว และเน่ืองจากบริษัทมีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า  

และระบบท่อส่งน�้าเย็น ดังนั้นหากมีลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมขยายโรงงานหรือกรณีกลุ่มลูกค้ารายใหม่ บริษัทก็เป็นตัวเลือกแรกของความ

มั่นคงในการจัดส่งสาธารณูปโภค
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3.	ประวัติการด�าเนินงานที่ดีในฐานะผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและตอบสนองความพอใจลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทได้เร่ิมด�าเนินธุรกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2536 และเช่ือว่าบริษทัได้รับการยอมรับและไว้วางใจในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้โดยให้บริการอย่างมคีณุภาพแก่ลกูค้าของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่ต้องพึง่พา

การจัดหาไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความมั่นคง (Reliability) ได้มาตรฐาน ทั้งน้ี บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงในการผลิต 

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงข้ึนให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะเห็นได้จากบริษัทมีโรงงานผลิต 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงการท�างานเข้าด้วยกันพร้อมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งกระแส

ไฟฟ้าที่พร้อมสมบูรณ์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งระบบผลิตที่มีความซ�้าซ้อนระหว่างกันในการท�างานและเครือข่ายสายส่ง

ไฟฟ้าใต้ดินและระบบเช่ือมต่อไอน�้าและไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ท�าให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของ

บริษัทมีความมั่นคงไว้วางใจได้ 

นอกจากน้ี บริษัทยังเน้นสร้างความพอใจแก่ลูกค้าท�าให้บริษัทรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง จากประวัติการด�าเนินงาน 

ที่ดีของบริษัทโดยเฉพาะกับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จุดเด่นอีกประการหน่ึงซ่ึงท�าให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเป็นธุรกิจหลัก 

ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรด้านการบริหารในการด�าเนินธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าและสามารถใช้ประโยชน์

จากการสนับสนุนของเอน็จซีึง่ประกอบธุรกจิหลกัในกจิการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ภาคอตุสาหกรรมเช่นเดยีวกนั

ได้อย่างเต็มที่ 

4.	ความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการ 

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

บางส่วนที่บริษัทได้ท�ากับลูกค้าอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลงและจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่บริษัทก็สามารถต่ออายุสัญญาที่จะหมดอายุ

ส่วนใหญ่ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 10 – 15 ปี ดังนั้นจึงมีเพียงร้อยละ 1 ของก�าลังการผลิตเทียบเท่าปัจจุบันที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้นที่สัญญาซื้อขายจะสิ้นสุดลงในปี 2562 ส�าหรับลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์คนั้น บริษัทประสบความส�าเร็จในการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีกกว่า 10 ปี และบริษัทสามารถเจรจาต่อรองยืดอายุ

สัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยประมาณ 53 เมกะวัตต์ ไอน�้า 167 ตันต่อชั่วโมง และน�้าสะอาด 289 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชั่วโมง 

ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระหว่าง กฟผ. กับบริษัทจะทยอยสิ้นสุดลงจนถึงปี 2580 

ส�าหรับ บจ. โกลว์ ไอพีพี จะสิ้นสุดลงในปี 2571 และส�าหรับ บจ. เก็คโค่-วัน จะสิ้นสุดลงในปี 2580 ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัทและปกป้องธุรกิจจากการแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (load factor) สูงและมีระดับความต้องการพลังงาน 

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

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

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้า

บรษัิทผลติไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. กฟภ. และลกูค้าอตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าท่ีจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ซึง่เป็นผูซ้ือ้ไฟฟ้าส่งแต่เพยีง

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

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

บรษิทัเป็นเจ้าของและด�าเนนิการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ระบบเชือ่มโยงหน่วยผลติและเครอืข่ายการจดัส่งไฟฟ้า โดยมีบรษิทัย่อยหลายแห่งภายใต้ 

กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี โดยโรงไฟฟ้าของ บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ 

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จะผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก และจ�าหน่ายให้กับ

ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงด้วย ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อนิดสัเตรยีลพาร์ค รวมถงึโรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังานแสงอาทติย์ตดิตัง้บนหลงัคาท่ีจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะจัดส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้า 

ทีจ่ดัส่งให้ลกูค้าอตุสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกจิการด้านอตุสาหกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบักระบวนการผลติในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

ไอน�า้

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

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

เอสพีพี 1 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ไอน�้าที่จ�าหน่ายที่จัดส่งในระดับความ

ดันต่างๆ กัน จะถูกน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะทางการจัดส่ง ดังนั้น โรงงาน

ของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับซื้อไอน�้าจะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของบริษัท

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

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

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่มิใช่ธรุกจิหลกัของบริษทั บริษทัประกอบธรุกจิดงักล่าวเพือ่ทีจ่ะใช้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน�า้ของบรษัิทเอง 

ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ 

น�้าเย็น

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

ท�าความเย็นส�าหรบักระบวนการผลติซึง่แตกต่างจากลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุโดยท่ีอตุสาหกรรมในเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยน�้าเย็นท่ีจ�าหน่ายนั้นผลิตจากไอน�้าท่ีผลิตได้จาก 

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โดยผ่าน Absorption Chiller
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โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ก�าลังการผลิต

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตนัความเยน็)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า

น�า้สะอาด
น�้าปราศจาก

แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 713 - - - - มกราคม 2546

เก็คโค่-วัน มาบตาพุด 660 - - - - สิงหาคม 2555

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว 152 - - - - กันยายน 2542

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

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

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

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

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

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ เอเชีย 1.55 - - - - สิงหาคม 2555

โกลว์ พลงังาน แสงอาทติย์ ดับบลิวเอชเอ สระบุรี 0.87 - - - - พฤศจิกายน 2561
ติดตั้งบนหลังคา

โกลว์ เอสพีพี 1 ดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก 124 90 - - 190(1) กุมภาพันธ์ 2541
(มาบตาพุด)

โกลว์ เอสพีพี 2/ มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม 2542
โกลว์ เอสพีพี 3 (ระยะที่ 3)

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอีสเทิร์น 120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543
โครงการ 1 อินดัสเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอีสเทิร์น 110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555
โครงการ 2 อินดัสเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอีสเทิร์น 23 - - - - ตุลาคม 2549
โครงการ 3 อินดัสเตรียลพาร์ค

โกลว์ เอสพีพี 11 สยามอีสเทิร์น 19 - - - - เมษายน 2558
โครงการ 3 (ส่วนขยาย) อินดัสเตรียลพาร์ค

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

โครงสร้างการบรหิารจดัการเดยีวกนั เพือ่ให้สามารถตรวจสอบตดิตามและประสานงานการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้องกนั

ภายใต้นโยบายหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัท

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

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

ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

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

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั ตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณิชย์

ไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โรงไฟฟ้าผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ เปน็โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไดเ้ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิยใ์นเดอืนกนัยายน 2542 ตัง้อยูท่ีจ่ังหวดัอัตตะปอื ทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้

โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซึง่จะท�าการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวตัต์ และรฐัวิสาหกจิ

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 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อชั่วโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากโรงผลิตดังกล่าวใช้เครื่องผลิตไอน�้า 

ซึง่มปีระสทิธิภาพด้อยกว่าโรงผลติอืน่ๆ ของบริษทั บริษทัจงึไม่ได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไอน�า้ระยะยาวส�าหรบัไอน�า้ซึง่ผลติได้จากโรงผลิตดงักล่าว 

แต่จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้นในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและในช่วงที่มีความต้องการส่วนเกิน และจะน�าไป

ใช้เสรมิระบบการผลติโดยรวมให้มเีสถยีรภาพยิง่ขึน้ บรษิทัจะจ�าหน่ายน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมซึง่ผลติได้จากโรงผลตินีใ้ห้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined Cycle Natural  

Gas-Fired Cogeneration Plant) ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในเดือนเมษายน 2539 มีก�าลงัการผลติไฟฟ้า 281 เมกะวตัต์ และก�าลงัการผลติ 

ไอน�า้ 300 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงาน

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

เพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

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

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

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้าแห่งนี้

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

โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 382 เมกะวัตต์ ซึ่งออกแบบให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�า้ได้สูงสุด 160 ตัน

ต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ท่ีมีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วมและไอน�้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากขนาดและ

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 พลงังาน ซเีอฟบ ี3 เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ ประกอบด้วยหม้อไอน�า้ (Circulating Fluidized Bed Boiler)  

และเครื่องกังหันไอน�า้ (Steam Turbine) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโกลว์ เอสพีพี 3 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้า 79 ตัน

ต่อชัว่โมง หรอืก�าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 115 เมกะวตัต์เทยีบเท่า (เมือ่ไม่มกีารผลติไอน�า้) โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อ

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

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ท�าการติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถ

ของโรงงานสยามมิชลิน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งโรงไฟฟ้าโกลว์ 

พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.87 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 

Cogeneration Plant) โดยเร่ิมด�าเนนิการเชงิพาณิชย์ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2541 ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมดับบลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน�้า 90 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิต

ได้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนไอน�า้ที่ผลิตได้จะจ�าหน่าย

ให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) โรงงานผลติน�้าปราศจากแร่ธาต ุ โกลว์ เดมนิ วอเตอร์ 

(Demineralized Water plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ได้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้กับ บจ. 

โกลว์ เอสพีพี 1 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2542 โรงงาน โกลว์ เดมิน วอเตอร์ สามารถ

ผลิตน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ได้ 120 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) และ บจ. โกลว์ เอสพพีี 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3 ระยะที่ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2 และโกลว์ เอสพีพี 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (Hybrid 

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

เชงิพาณชิย์ในเดอืนมนีาคม 2542 ถงึแม้ว่าบรษิทัจะถอืว่าโรงไฟฟ้านีเ้ป็นโรงผลติแห่งเดียวกนั แต่โดยทางเทคนคิแล้ว โรงไฟฟ้ากงัหันก๊าซเป็นของ 

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

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

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

และถ่านหนิ ก�าลงัการผลติ 222 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 เครือ่ง (Hybrid Cycle Unit) แต่ละเครือ่งประกอบด้วยเครือ่งกงัหันไอน�้า (Steam Turbine) 
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1 เครื่อง เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ก�าลังการผลิตประมาณ 35 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน�า้ (Heat Recovery Unit) 

จ�านวน 2 เครือ่ง และหม้อต้มน�า้ (Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เครือ่ง โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/โกลว์ เอสพพี ี3 มีก�าลงัการผลติไฟฟ้า 

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

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

และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จากโรงงานจะจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรม 

ใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired  

Cogeneration Plant) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 

2543 โรงไฟฟ้าแห่งนีป้ระกอบด้วยเครือ่งกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครือ่ง เครือ่งกงัหันไอน�า้ (Steam Turbine) 1 เครือ่ง เครือ่งท�าน�า้เยน็ 

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

และน�า้เย็น 2,200 ตนัความเยน็ ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าแห่งนีจ้ะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าและน�า้เยน็จะจ�าหน่ายให้ลกูค้าอตุสาหกรรม

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�า้เย็นของบริษัทตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรม

สยามอีสเทิร์นอนิดสัเตรยีลพาร์ค ได้เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ไปแล้วเมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 โรงไฟฟ้าแห่งนีป้ระกอบด้วย กงัหนัก๊าซธรรมชาติ 

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

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

และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�้าเย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์คโดยส่งผ่านสายส่งและท่อน�า้เย็นของบริษัท ตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3 ประกอบด้วยเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขนาดเลก็ (Gas-Fired Engines) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

จ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 มีก�าลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบเครือ่งยนต์ก๊าซท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง

จ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 มีก�าลังการผลิต 19 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558
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พม่า

แผนที่ต่อไปนี้แสดงที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานผลิตของบริษัท

กัมพูชา

ลาว

ประเทศไทย

มาเลเซีย

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 

ส�านักงานใหญ่

กรุงเทพฯ

ชลบุรี
ระยอง

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน
 (ระยะที่ 1, 2, 4, 5 และ ซีเอฟบี 3)
• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1
• โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/ โกลว์ เอสพีพี 3
• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

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

สระบุรี

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี
• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน
 แสงอาทิตย์ติดต้ังบนหลังคา
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โครงสร้างการถือหุ้น
   และการจัดการ
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด(1) 792,279,773 54.16%

2. ENGIE Global Developements B.V.(2) 218,696,260 14.95%

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 101,326,098 6.93%

4. South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited 48,097,988 3.29%

5. ส�านักงานประกันสังคม 31,408,000 2.15%

6. State Street Bank Europe Limited 29,970,284 2.04%

7. นายพิชัย นิธิวาสิน 20,103,100 1.37%

8. บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จ�ากัด 12,855,500 0.88%

9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10,000,000 0.68%

10. South East Asia UK (TYPE A) Nominees Limited 8,069,200 0.55%

11. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 8,000,000 0.54%

12. อื่นๆ 182,121,832 12.45%

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

หุ้นกู้
ตารางด้านล่างคือหุ้นกู้ของบริษัท ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นกู้ จ�านวน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ก�าหนดการไถ่ถอน

อันดับ

ความน่าเชื่อถือ

โดย ทริสเรทติ้ง

GLOW194A 2,000 ร้อยละ 4.72  

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อาย ุ9 ปี ก�าหนดไถ่ถอน  

8 เมษายน 2562

AA-

GLOW190A 1,400 ร้อยละ 4.77  

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อาย ุ9.5 ปี 

ก�าหนดไถ่ถอน 8 ตลุาคม 2562

AA-

GLOW218A 5,555 ร้อยละ 5.00  

จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน

อาย ุ10 ปี 

ก�าหนดไถ่ถอน 31 สงิหาคม 2564

AA-

GLOW259A 4,000 ร้อยละ 3.95  

จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน

อาย ุ10 ปี 

ก�าหนดไถ่ถอน 3 กนัยายน 2568

AA-

GLOW265A 3,000 ร้อยละ 2.81  

จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน

อาย ุ10 ปี 

ก�าหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2569

AA-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษทัอาจจะประกาศการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีเมือ่ได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้

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 

ภายใต้พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ�ากดั บริษทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก�าไรมไิด้ และหากบริษทัยงัมยีอด

ขาดทุนสะสมอยู่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีก�าไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

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

ทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนซึง่อาจมีผลท�าให้ก�าไรสทุธิส่วนส�าหรับจ่ายเงนิปันผลน้อยลง

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษทัมทีนุจดทะเบยีน 14,828.7 ล้านบาท มทีนุทีอ่อกและช�าระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มเีงนิส�ารองตาม

กฎหมายจ�านวน 1,598.3 ล้านบาท และมกี�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรทัง้หมด (เฉพาะบริษทัฯ) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 จ�านวน 13,061.9 

ล้านบาท 

คณะกรรมการของบริษทัย่อยอืน่ๆ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมติัในการจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี
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โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณเบรนดอน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ
คุณเอเรล์ป

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
คุณสุทธาสินี

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณนันท์ศิลป์

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและ
วิเคราะห์ธุรกิจ

คุณพัชรา
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน
คุณปจงวิช

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ
คุณอัญชณา

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ประกันภัย
คุณชไมพร

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและ
บริหารเงิน
คุณประพนธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
คุณสมเกียรติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา
คุณวิศิษฎ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอังศุธร

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม
คุณธนัญชัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ
คุณศักดา

ผู้อ�านวยการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง
คุณพิสุทธิ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัย

คุณอนุตรชัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลกูค้าอตุสาหกรรม
คุณศิริจันทร์

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
คุณเรอโนต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล

คุณศรีประภา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

คุณมัณทนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

คุณณรงค์ชัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
คุณอัญชนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต
คุณอาเรียน

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม
และประชาสัมพันธ์

คุณสมชัย
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ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง
คุณสุรัตน์ชัย

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
คุณหลุยส์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง
คุณสุทธิ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 และ เดมิน วอเตอร์
คุณบรรทม

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
คุณรุจิโรจน์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
คุณอภิชาติ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน (ระยะที่ 1 และ 2)
คุณอภิเดช
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ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณชัยวุฒิ

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

ประธาน
คุณเบรนดอน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณสีจัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณแกรท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต
คุณอาเรียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

คุณแกรท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานจัดซื้อ
คุณอัครินทร์

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ
(ว่าง)

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและ
บริหารสินค้าคงคลัง

คุณประทีป
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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. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 กรรมการ

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

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) 8 สิงหาคม 2538 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) 26 เมษายน 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. ศาสตราจาย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 กรรมการอิสระ

 9.  นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

10. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ 26 เมษายน 2560 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

11. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น 26 เมษายน 2560 กรรมการ

12. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด 9 พฤศจิกายน 2560 กรรมการ

13. นายจักร บุญ-หลง(3) 24 เมษายน 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (2) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (3) เข้าเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

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

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

มูรูเว่น

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะท�าหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อ�านาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือ

บุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่แทนได้

• คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจและตรวจตราการปฏิบตังิานของบริษทัและให้ค�าแนะน�าทีเ่กีย่วข้องกบัทศิทาง กลยทุธ์ 

และกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน;
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- 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

• คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ได้รับเอกสาร คู่มือ ค�าแนะน�า ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละสี่คร้ัง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น โดยในปี 2561 ได้มีการแจ้งก�าหนดนัดหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2560 ในการประชมุแต่ละคร้ังมีการก�าหนดวาระการประชุมทีชั่ดเจน มเีอกสาร

ประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวัน เพื่อให้ 

คณะกรรมการบริษทัมเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทกุคนสามารถอภปิรายและแสดงความเหน็ได้อย่างเปิดเผย 

โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท บันทึกการประชุม และจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งด�าเนิน

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

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวนห้าครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนสามครั้ง โดยมีกรรมการบริษัท

ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80.21 และกรรมการบริษัทรายบุคคลเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมด 

นอกจากน้ี บริษัทยงัสนับสนุนให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างน้อยหน่ึงคร้ังต่อปี เพือ่อภิปรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2561 ได้จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คร้ัง เมื่อวันที่  

20 มีนาคม 2561 โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561

รายชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การเข้า

ร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2561

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 5 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ
(จ�านวน 3 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้า
ร่วมประชุม
ผ่านวีดีโอ/
โทรศัพท์

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 2 2 2 1 7/8

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส 14 สิงหาคม 2557 4 1 3 - 8/8

3. นายอนุตร จาติกวณิช 9 พฤศจิกายน 2543 4 - 3 - 7/8

4. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ 11 พฤศจิกายน 2556 3 - 3 - 6/8

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) 8 สิงหาคม 2538 2 - - - 2/2

6. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 28 ตุลาคม 2542 5 - 3 - 8/8

7. นางเสาวนีย์ กมลบตุร(2) 26 เมษายน 2559 5 - 3 - 8/8

8. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 4 - 3 - 7/8

9. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ 9 พฤษภาคม 2557 2 - 3 - 5/8

 10. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ 26 เมษายน 2560 4 1 3 - 7/8

 11. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น 26 เมษายน 2560 - 1 - - 1/8

 12. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด 9 พฤศจิกายน 2560 - 3 2 1 6/8

 13. นายจักร บุญ-หลง(3) 24 เมษายน 2561 3 - 1 1 5/6

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (2) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (3) เข้าเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2561

การประชุม
วาระปกติ

(จ�านวน 5 ครั้ง)

การประชุม
วาระพิเศษ

(จ�านวน 2 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

1. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) กรรมการอิสระ 8 สิงหาคม 2538 2 - 2/2

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระ 28 ตุลาคม 2542 5 2 7/7

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2559 5 2 7/7

4. นายจักร บุญ-หลง(3) กรรมการอิสระ 24 เมษายน 2561 3 2 5/5

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (2) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (3) เข้าเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 
ต่อจ�านวนครั้ง
การประชุม
ทั้งหมดในปี 

2561

การประชุมวาระปกติ
(จ�านวน 2 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ตนเอง

การเข้าร่วม
ประชุมผ่าน 

วีดิโอ/โทรศัพท์

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

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) กรรมการอิสระ 8 สิงหาคม 2538 2 - 2/2

3. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 26 เมษายน 2560 1 1 2/2

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) กรรมการอิสระ 24 เมษายน 2561 - - -

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (2) เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2561

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 62 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Diploma in Management UCL Institute of  

Management and Administration 

ประเทศเบลเยี่ยม

• Electro Mechanical Engineer University of  

Leuven (KU Leuven)

ประเทศเบลเยี่ยม

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• 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

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี
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2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส (อายุ 49 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

University of Brussels ประเทศเบลเยี่ยม

• ปริญญาตรี Commercial Engineering

University of Brussels (VUB) ประเทศเบลเยี่ยม

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด, 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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• กรรมการ

ENGIE Services (Thailand) Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2552 - ตุลาคม 2557

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy (Singapore)

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี

3. นายวิทยา เวชชาชีวะ (อายุ 82 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14 สิงหาคม 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

2559 - เมษายน 2561

• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2548 - เมษายน 2561

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์
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• Audit Committee Forum 1/2017 :  

The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 83/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 2/2001 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

บริษัท บางกอกกลาส จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• ประธาน

บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ ์(อายุ 74 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
28 ตุลาคม 2542

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) รุ่น 15/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• โครงการอบรม รายได้จากการท�าสัญญากับลูกค้า (TFRS15) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 - ธันวาคม 2561

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2559

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

5. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (อายุ 63 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
25 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• 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)

ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)
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• D.S.U. Administrative Law 

Universite de Paris II 

ประเทศฝรั่งเศส

• เนติบัณฑิตไทย

ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 

ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการและกรรมการ

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นๆ

ปัจจุบัน

• สมาชิก

ราชบัณฑิตยสถาน

• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่ 13

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ที่ปรึกษา

ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2558

• ประธาน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

2557 - 2558

• รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

2549 - 2557

• กรรมการ

สถาบันพระปกเกล้า

6. นายอนุตร จาติกวณิช (อายุ 53 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี Lehigh University 

เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับผู้บริหาร นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล  

(ผู้บริหารบริษัท)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี
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7. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ (อายุ 49 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• 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 (DAP)รุ่น 115/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• กรรมการ

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ

บริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

• กรรมการ

บริษัท เอ็นจี โฮลว์ดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ และ CFO

ENGIE Asia-Pacific Co., Ltd.

• กรรมการ

ENGIE SERVICES 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

กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน

• CFO Business Unit LATAM

ENGIE Latin America

• กรรมการ

DSEA AUSTRALIA PTY LIMITED

• Alternate Director

Senoko Power Limited

• Alternate Director

Senoko Gas Supply Pte. Ltd.

• Alternate Director

Senoko Energy Supply Pte. Ltd.

• Alternate Director

Senoko Service Pte. Ltd.
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• 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

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี

8. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ (อายุ 51 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
9 พฤษภาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส (ทุน SASAKAWA)

• วิทยานิพนธ์ สาขาชีวโมเลกุล

CNRS-INSTITUT JACQUES MONOD, Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขา Bioengineering

Technical University of Budapest, Budapest, ประเทศฮังการี

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี

Technical University of Budapest ประเทศฮังการี

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 125/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ (DCP) 

รุ่น 222/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

Pendinginan Megajana Sdn Bhd

• Head of Strategy, New Business & Communication

ENGIE Asia Pacific Co., Ltd.

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี
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9. นางเสาวนีย์ กมลบุตร (อายุ 66 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Kellogg - ศศินทร์)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร  

(Wharton School)

• Audit Committee Forum 1/2017 : The Audit Committee’s 

Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 69 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (AACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee (RCC)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Institution Governance Program (FGP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ชมรมศิษย์เก่า หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 

(มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ธันวาคม 2552 - พฤษภาคม 2556

• ประธานกรรมการ

ธนาคาร ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2556

• กรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• กรรมการกิตติมศักดิ์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

• ประธานกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ไทยยานยนต์ จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นๆ

ปัจจุบัน

• กรรมการกิตติมศักดิ์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

• ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



89

10. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร ์(อายุ 53 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• 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”)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

• ประธานกรรมการ

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเซีย แปซิฟิก

ENGIE Asia Pacific Co., Ltd.

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเซีย แปซิฟิก

ENGIE Holding (Thailand) Co., Ltd.

• กรรมการ

Senoko Energy Pte. Ltd.

• กรรมการ

Senoko Power Limited

• กรรมการ

Senoko Services Pte. Ltd.

• กรรมการ

Senoko Gas Supply Pte. Ltd.

• กรรมการ

Senoko Energy Supply Pte. Ltd.

• กรรมการ

บริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

2557 - 2560

• ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senoko Energy Pte. Ltd.

ธันวาคม 2553 - กันยายน 2557

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Simply Energy Pty. Ltd.

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี



90

11. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น (อายุ 40 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Executive Master Innovation, Management and  

Technology Ecole Polytechnique ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคารและสินค้าโภคภัณฑ์ 

Universite ’ de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐมิติ 

Universite ’ de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - 2556

• Management of the Gas, Power and Coal Origination 

and Trading

Deutsche Bank

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริษัท

Safiec

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ENGIE แอฟริกา

ENGIE

มกราคม 2559 - เมษายน 2561

• Senior Vice President, International Energy Markets

ENGIE

พฤษภาคม 2556 - มกราคม 2559

• Global Head of Coal, Freight and Biomass within 

Energy Management and Trading

ENGIE

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี

12. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด (อายุ 59 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขา Science and Executive Engineering

MINES ParisTech ประเทศฝรั่งเศส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

ปัจจุบัน

• กรรมการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• Group Operational Financial Director

ENGIE
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2557 - 2558

• Executive Vice President, Exploration & Production 

International SA (EPI)

ENGIE

2555 - 2557

• Executive Vice President and 

Chief Financial Officer Global Gas & LNG

GDF SUEZ

ต�าแหน่งอื่นๆ

ไม่มี

13. นายจักร บุญ-หลง (อายุ 61 ปี)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์

เมษายน 2561 - ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทโกลว์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นๆ

2560

• เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2558

• เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

ราชอาณาจักรนอร์เวย์

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

5) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด 6) บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด 7) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด ไม่รวม 1) บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด 2) บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ 

จ�ากัด 3) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 4) บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 5) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 37 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 ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา

10. นางมัณทนา คุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

11. นายสุทธิ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น 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 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 ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 / โกลว์ เดมิน เวอเตอร์

28. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)
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รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

30. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง

31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

32. นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

33. นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

34. นายอังศุธร ภูบุญเติม ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

35. นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

36. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน

37. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

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

2. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล (อายุ 55 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ

Syracuse University, New York

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Michigan Technological University, Michigan 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
เป็นญาติกับกรรมการ นายอนุตร จาติกวณิช (กรรมการบริษัท)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ และ 

สายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2544 - 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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3. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี 

Oregon State University 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 (EDP) รุ่น 9/2012 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2556 - 2558

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2550 - 2556

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

4. นายอาเรียน แวน เดน บรูค (อายุ 47 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• หลักสูตร General Management Cycle 8

CEDEP

• ปริญญาโท สาขา Science in Management General 

Management PDP2 

University Nyenrode ประเทศเนเธอร์แลนด์

• ปริญญาตรี สาขา Electronics Engineering - Technical 

Computer Science

College Rijswijk ประเทศเนเธอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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6. นายแกรท แมร์สมัน (อายุ 45 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขากฎหมาย 

King’s College London University of London ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย

Pantheon - Assas Paris ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย

KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

เมษายน 2558 - ธันวาคม 2558

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายการพฒันาธุรกจิระหว่าง

ประเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโกลว์ และ

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) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2552 - 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

• ที่ปรึกษาโครงการอาวุโส

บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอเนอร์ยี่ เอเชีย จ�ากัด

7. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ (อายุ 43 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2554 - 2559

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น

และการจัดการเชื้อเพลิง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ (อายุ 57 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• หลักสูตร United States Navy Education

City College of Chicago, Dundalk Community College 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• American University (Tulane & Arizona State)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

2550 - 2554

• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ ์(อายุ 56 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุง

รักษา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2557

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

10. นางมัณทนา คุณากร (อายุ 54 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ 

การบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2550 - มิถุนายน 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

11. นายสุทธิ เชื้อสุข (อายุ 51 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญาโท สาขาบริหาร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2555 - 2559

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2537 - 2554

• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

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

สิงหาคม 2554 - ธันวาคม 2554

• ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด และบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด
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13. ดร. สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร (อายุ 45 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�าลัง) 

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2545 - 2554

• ผู้อ�านวยการแผนกวิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์ (อายุ 58 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (การแปลภาษาไทย-อังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง (อายุ 55 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2549 - 2553

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

และ 2)

16. นายศักดา ลาชโรจน์ (อายุ 54 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2557

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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17. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์ (อายุ 54 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

18. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว (อายุ 54 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2540 - 2559

• ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา (อายุ 54 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขารัฐประสาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี (อายุ 53 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

21. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์ (อายุ 53 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

กลุ่มโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ



99

2549 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

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

22. นายเรอโนต พีเยิล (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมี

Grenoble Institute of Technology ประเทศฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

23. นายสีจัน ยาบันดิด (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน�้า

Polytechnic Institute of Tashkent (USSR)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้าและผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

2555 - 2557

• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2555

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

24. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ (อายุ 51 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย (อายุ 51 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยครูจันทร์เกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2557

• ผู้อ�านวยการ - Strategic Initiatives

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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2546 - 2556

• ผู้อ�านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

26. นายเอเรล์ป กุลเลป (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

University of Southwestern Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

27. นายบรรทม กระสังข์ (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด / โกลว์ เดมิน วอเตอร์

2543 - 2558

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

28. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ (อายุ 49 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (ภาคพายพั) เชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

มีนาคม 2554 - 2556

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2541 - กุมภาพันธ์ 2554

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

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

29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ (อายุ 48 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส์) 

บัญฑิตสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2551 - สิงหาคม 2558

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด /โกลว์ เดมิน วอเตอร์
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30. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ (อายุ 47 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาคกลาง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558

• ผู้จัดการโครงการแผนกซ่อมบ�ารุงกลาง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2557 - สิงหาคม 2558

• ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

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

2539 - 2556

• ผู้จัดการฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง

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

31. นางอัญชณา กิตติปิยกุล (อายุ 47 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2542 - 2560

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

32. นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม (อายุ 43 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

33. นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ (อายุ 43 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์



102

34. นายอังศุธร ภูบุญเติม (อายุ 43 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2555

• ผู้จัดการแผนก Optimization

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

35. นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ (อายุ 41 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2547 - 2560

• ผู้จัดการฝ่าย Business Application

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

36. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (อายุ 39 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2558 - 2560

• หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2556 - 2558

• ผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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37. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง (อายุ 42 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 

Advances for Corporate Secretaries 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

• เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์

2551 - 2558

• ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโกลว์
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท
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ร์(1
)

  1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ // // // // // // // // //

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

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

  4. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ / / / / / / / /

  5. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ / / / / / / / /

  6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(4) / / / / / / / /

  7. นายอนุตร จาติกวณิช / / / / / / / / /

  8. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ / / / / / / / /

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

  10. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ / / / / / / / / / //

  11. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น / / / / / / / /

  12. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด / / / / / / / /

  13. นายจักร บุญ-หลง(5) / / / / / / / /

  14. นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล(6) / /

  15. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย(7) / / / / / / / /

  16. นายอาเรียน แวน เดน บรูค

  17. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

  18. นายแกรท แมร์สมัน (8) / / / / / /

  19. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

  20. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ

  21. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

  22. นางมัณทนา คุณากร

  23. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์

  24. นายอนุตรชัย ณ ถลาง

  25. นายศักดา ลาชโรจน์

  26. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

  27. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว

  28. นายประทีป พุทธธรรมรักษา

  29. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี

  30. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

  31. นายเรอโนต พีเยิล

  32. นายสุทธิ เชื้อสุข

  33. นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

  34. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

  35. นายเอเรล์ป กุลเลป
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รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
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  36. นายบรรทม กระสังข์

  37. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

  38. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

  39. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

  40. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

  41. นางอัญชณา กิตติปิยกุล

  42. นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม

  43. นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ

  44. นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์

  45. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์(9)

  46. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์

  47. นายปิงยาง ลี(10)

  48. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

  49. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

  50. นายสีจัน ยาบันดิด /

  51. นายอังศุธร ภูบุญเติม

  52. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน /,///

  53. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล /

  54. นายบุญมา มณีวงศ์ /

  55. นายวิระพันธ์ นันดาวงศ์ /

  56. นายอัควรรณ์ หลวงสุวรรณวงศ์ /

  57. นายสมยศ อนันตประยูร(11) / / / / /

  58. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล(12) / / / / /

  59. นายวิเศษ จูงวัฒนา // // // // // // //

  60. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน(13) / / / / /

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

  ส�าหรับกลุ่มบริษัทโกลว์ (ยกเว้น บจ. เก็คโค่-วัน บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ บจ. ห้วยเหาะไทย และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ)
 (1)บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

 (2)ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 

 (3)ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (4)เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 (5)เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 

 (6)เข้าเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ แทนนายแกรท แมร์สมัน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 (7)เข้าเป็นกรรมการดังนี้

 • กรรมการของ บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561

 • กรรมการของ บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ แทนนายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส ตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม 2561

 (8)ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 (9)ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

 (10)ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
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 (11)เสียชีวิต

 (12)เข้าเป็นกรรมการของ บจ. เก็คโค่-วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 และ บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ และ 

   บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ แทนนายสมยศ อนันตประยูร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 (13)เข้าเป็นกรรมการดังนี้

   - กรรมการของ บจ. ห้วยเหาะไทย แทนนายสมยศ อนันตประยูร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

   - กรรมการของ บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ และ บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561

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
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ทีจ่ดัข้ึนเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมได้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมส�าหรับ

ประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนรายปี
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม 
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 489,500 112,200 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 489,500 112,200 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 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

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2561

หน่วย: บาท

รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม

  1.  นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ 938,300 - 85,500 1,024,100

  2.  นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส - - - -

  3.  นายอนุตร จาติกวณิช 1,274,900 - - 1,274,900

  4.  นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ 1,162,700 - - 1,162,700

  5.  นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) 224,400 88,000 99,000 411,400
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หน่วย: บาท

รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม

  6.  ศาสตราจารย์กติตคิณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ 1,387,100 371,800 - 1,758,900

  7.  นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) 1,387,100 459,800 - 1,846,900

  8.  ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1,274,900 - - 1,274,900

  9.  นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิช 1,050,500 - - 1,050,500

  10.  นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ 1,274,900 - 99,000 1,373,900

  11.  นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น 489,500 - - 489,500

  12.  นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด 713,900 - - 713,900

  13.  นายจักร บุญ-หลง(3) 938,300 297,000 - 1,235,300

รวมทั้งสิ้น 12,116,500 1,216,600 283,800 13,616,900

หมายเหตุ: (1)ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

  (2)เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

  (3)เข้าเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 37 ราย เท่ากับ 258,433,875 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงิน

เดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 813 คน ดังนี้

จ�านวนพนักงาน

บริษัท ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า รวม

บมจ. โกลว์ พลังงาน - 104 104

บจ. โกลว์ 148 205 353

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 - 73 73

บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ 2 - 2

รวม 150 663 813



109

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,146,066,211 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา 

โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และรายได้ประเภทอื่น

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือรากฐานแห่งความส�าเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 813 คน ท�างานในประเทศไทย ณ 

ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว และ บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ ใน

ประเทศเมียนมาร์

พนักงานของบริษัทท�างานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการท�างาน และกระตุ้นให้เกิดค�ามั่นสัญญาในการท�าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี การท�างานเป็นทีม และน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ

ภาวะผู้น�าของบริษัท มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บรษิทัปฏบิัตงิานภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและน่าพึงพอใจ เรามุง่มัน่ที่จะเปน็ผูน้�าระดับโลกในดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน

ความร้อนร่วม พร้อมกบัการด�าเนินธุรกจิหลกัด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัยอย่างเตม็

ที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

บริษัทได้สร้างคณุค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และลกูค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถและปฏิบตัิ

หน้าที่อย่างแข็งขันให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และหลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม

บริษัทค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้าง

การสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษทัส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศกัยภาพอนัเตม็ทีข่องตนเอง โดยเสนองานทีม่คีวามท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การพฒันา

ขณะท�างาน การฝึกอบรมและการศกึษาอย่างเป็นทางการ  หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการทีบ่ริษทัจดัให้พนักงานเข้าร่วมครอบคลมุ 

การแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจ การพฒันาการสนทนาภาษาองักฤษ การจดัการความเปลีย่นแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลกัสตูรการฝึกอบรมด้าน

เทคนิค บริษทัได้ให้การฝึกอบรมทีค่รอบคลมุทกัษะเฉพาะหลกัๆ และครอบคลมุถงึเร่ืองสิง่แวดล้อม สขุภาพและความปลอดภัยด้วย ระยะเวลา

เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ของพนักงานในปี 2561 อยูท่ี ่52 ชัว่โมงต่อคน นอกจากน้ีบริษทัยงัเสนอผลตอบแทนให้กบัพนักงานในอตัราทีน่่า

พงึพอใจ ได้แก่ เงนิเดอืน โบนสั ค่าตอบแทนพเิศษเพือ่จงูใจ เบีย้เลีย้ง และผลประโยชน์ต่างๆ

ความส�าเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มี

ประสบการณ์ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าของบริษัท สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่า

ที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทัมพีนัธะในการปฏิบตัติามหลกัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัทีด่สี�าหรับบริษทั

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

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎบตัรจริยธรรม (Ethics Charter) ของบริษทั โดยบริษทัได้จดัให้มีหน่วยงานทีด่แูลด้านการก�ากบั

ดแูลกจิการ ซึง่ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกนัภัย (ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมด้วย) และเลขานกุารบริษทั เป็น 

ผูด้แูลเร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั การก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและธรรมาภบิาลต่างๆ
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สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

• สิทธิในการได้รับแบ่งผลก�าไรของบริษัท

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ

• สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

- เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

- เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ  ที่ส่งผลต่อบริษัทและ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดการและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาประชุม และสถานที่จัดการประชุม (ซึ่งสะดวกเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะ

เดินทางเข้าร่วม) ตลอดจนวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเร่ืองหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บังคับใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง

กระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น

พยานและตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ  ซึ่งบริษัท

ปฎิบัติงานอยู่ และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดท�าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการ

ติดต่ออย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ก�าหนดว่าต้องมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และฝ่ายต่างๆ  ที่

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

การสือ่สารแบบสองทางเพือ่ท�าให้แน่ใจว่ากลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และฝ่ายอืน่ๆ สามารถแสดงความคิดเหน็หรือยืน่ค�าร้องทกุข์ได้ นอกจากน้ัน

บริษัทยังจัดให้มีกล่องรับการแจ้งเหตุด้านจริยธรรม ทั้งจากพนักงานผ่านระบบโกลว์อินทราเน็ต และจากบุคคลภายนอกผ่านทางโกลว์เว็บไซต์ 

เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระท�าโดยมิชอบภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษทัถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทกุกรณี กรรมการแต่ละ

ท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ท�าให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเร่ืองเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ากระบวนการเพื่อท�าให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าว 

รวมถึงกระบวนการในการเสนอชื่อผู้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการด้วย บริษัทได้ประกาศ เรื่องกระบวนการและระยะเวลาที่

ก�าหนดการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้รับสมัครต�าแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทพิจารณาเพื่อน�าเข้า

สู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

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

ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งความกังวลมายังบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญอื่นๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

• นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ กับพนักงาน

ทุกคน
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• จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจและการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ

ประเทศน้ันๆ ที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของเรา

• นโยบายการต่อต้านการติดสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่กระท�าความผิดที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายป้องกันการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบเพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล

• นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท

• 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
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องและไม่เกีย่วข้องกบัการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและการปฏิบตังิานของบริษทัอย่างถกูต้อง 

สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม�่าเสมอและในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษทัต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่างเคร่งครัดทีเ่กีย่วข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investor Relations Department)  

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์

เข้าใจบริษทัและธุรกจิของบริษทัโดยเท่าเทยีมกนัและเหมาะสม ข้อมลูทีป่ระกาศในเวบ็ไซต์จะมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากน้ี แผนก

สื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่าง

กว้างขวางโดยผ่านสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่ได้ก�าหนดไว้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษทั ตลอดจนตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทัอาจให้อ�านาจกรรมการ

หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดท�าหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการมอี�านาจในการตดัสนิใจและดแูลการปฏบิตังิานของบริษทั ยกเว้นในกรณีดงัต่อไปน้ี ซึง่ต้องได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นก่อน

• กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• การกระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการท�าธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และของส�านักงานกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (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

• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมในหลักสูตรต่อเน่ืองในด้านต่างๆ  รวมถึงหลักสูตรเฉพาะ

ทาง (Professional Education Program) และหลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (Accredited director training program)

• กรรมการบริษทัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่จะได้รับเอกสารแนะน�าองค์กร และเอกสารช้ีแจงเกีย่วกับบทบาทและหน้าที่

ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าทีส่�าคญัของประธานกรรมการคอื ท�าให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษทัปฏิบตัหิน้าทีข่องตนอย่างมปีระสทิธิภาพในการก�าหนด

ทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบส�าคัญของประธานกรรมการมีดังนี้
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• นอกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการยังมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนส�าคัญของกลุ่มบริษัทโกลว์  

ในการน�าเสนอเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทสู่สาธารณะ

• ท�าหน้าที่เป็นประธานทั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

มีหน้าที่ดังนี้

- ก�าหนดล�าดับความส�าคัญของวาระการประชุม

- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา

- ติดตามผลงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ

- น�าการอภิปรายของที่ประชุมคณะกรรมการไปสู่ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์

- 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 ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการ

บริษัทได้รับแจ้งนัดหมายก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และ

ต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อยเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและ

สรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทต้องเก็บรักษาไว้ และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

 คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทคอืกญุแจส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการบริษทัแต่ละท่านจะต้องเป็นอสิระ มคีวามรู้ ความช�านาญ 

และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัและกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิของบริษทั คณะกรรมการเหล่าน้ีต้องใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถ

และอทุศิเวลาในการท�าหน้าทีข่องพวกตน ดงัน้ัน โกลว์จงึได้ก�าหนดรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบ ความน่าเชือ่ถือเบือ้งต้น และการเลอืก

คณะกรรมการฯ ดงัต่อไปน้ี

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่ก�าหนดโดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และแนวทางทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

• โกลว์ให้ความส�าคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ  รวมถึงมี

กรรมการทีเ่ป็นสภุาพสตรีประกอบอยูด้่วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมอือาชีพซึง่มคีวามรู้ด้านธุรกจิพลงังานและไฟฟ้า

อย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งนี้ ใน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีจ�านวน 3 ท่าน

• คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

• การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
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• ต้องมกีารจดัท�าข้อมลูผูรั้บสมคัรอย่างครบถ้วนและเพยีงพอเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

• รายละเอียดของภูมิหลัง ประสบการณ์ สัดส่วนในการถือหุ้นใดๆ ของกลุ่มบริษัทโกลว์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิด

เผยและท�าให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี หากสัดส่วนในการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง

• หน่ึงในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือ จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท

 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

• บริษัทต้องท�าให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมกีารแบ่งแยกอย่าง

ชัดเจน เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน�าของประธานกรรมการจะสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ

• คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่เป็นมอือาชีพจากภายนอก ผูซ้ึง่สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการเงินและ

ธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วม

การประชุมอย่างสม�่าเสมอ

• กรรมการต้องมคีวามเป็นอสิระตามกฎหมายและข้อบงัคับทีใ่ช้ควบคุมบริษทัจดทะเบยีน รวมถงึคุณสมบตัอิืน่ๆ และกรอบความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการอสิระ และเพือ่ให้เป็นไปตามทีบ่ริษทัต้องการ เพือ่ให้กรรมการสามารถท�างานเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ส�าหรับบริษทัและผูถ้อืหุน้ทัง้หมดบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกัน และเพือ่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั

และฝ่ายบริหารของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทอืน่ๆ ทีมี่ฝ่ายบริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

• นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

• สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก

• สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่งอีกครั้งได้

กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการปฏบิตังิานจะเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล คณะกรรมการบริษทัของโกลว์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

พเิศษขึน้มาสามคณะ ดงัต่อไปน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ซึง่อย่างน้อยหน่ึงท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรู้

และประสบการณ์ด้านการเงนิหรือการบญัชี ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดคณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกีย่วกบัคณุสมบติัและ

ขอบเขตหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหลกัในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานของบริษัท รายงานและ

สถานะทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน รวมถงึการเลอืกผูส้อบบญัช ี(ทัง้ภายในและภายนอก) นอกเหนอืจากน้ี ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามทีอ่ธิบายไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ศาสตราจารย์กิตตคิณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ 

เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านการบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบยงัท�าหน้าทีค่ณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าบริษทัปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาล เพือ่การคง

ไว้ซึง่ภาพลกัษณ์อนัดขีองบริษทัและความเท่าเทยีมกนัของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีส่วนทกุฝ่าย
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึง่สมาชิก 1 ท่านเป็น

กรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเลอืกผูรั้บสมคัรทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอให้รับต�าแหน่งกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษทั กระบวนการสรรหาต้องจดัท�าตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดและต้องโปร่งใส เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะ 

ผูบ้ริหารประกอบด้วยสดัส่วนทีเ่หมาะสมของบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า กฎหมาย และ

การเงิน และ/หรือ การบญัชี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณานโยบายและแนวทางทีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทนส�าหรับ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการอืน่ๆ ของบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่ให้แน่ใจว่ามคีวามยตุธิรรม

และสมเหตุผล เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบอื่นๆ ของ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมไิด้ถกูจดัตัง้ข้ึนเป็นคณะกรรมการอกีชดุหนึง่เป็นการเฉพาะ ซึง่โดยหลกัการทัว่ไป การประเมนิความ

เสีย่งและการบริหารความเสีย่งถือเป็นความรับผดิชอบส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษทัและคณะผูบ้ริหารระดบัสงู โดยคณะผูบ้ริหารระดบัสงูท�า

หน้าทีเ่สมอืนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัท และจดัให้มกีารประเมินความเสีย่งประเภทต่างๆ  ขององค์กรเป็นประจ�า และจดัให้

มมีาตรการเชงิรุกในการดแูล จดัการ และบรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนกบัการด�าเนินธรุกจิและการบริหารงานในส่วนต่างๆ  ของบริษทั โดย

แนวทางการบริหารความเสีย่งได้ถกูผนวกเข้ากับแนวทางการปฏิบตังิานของพนักงานทกุระดบั รวมถงึข้ันตอนและการตดัสนิใจลงทนุหรือถอน

การลงทนุกเ็ช่นกนั

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องท�าให้แน่ใจว่าอย่างน้อยในทุกๆ  ปี คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจง

ประธานกรรมการจะพจิารณาจากจดุแข็งและจดุอ่อนของคณะกรรมการบริษทัตามผลของการประเมนิเพือ่ปรับปรุงการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และหากเหมาะสม อาจเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ท�าประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยหลัก

เกณฑ์การประเมนิน้ันสอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษทัแต่ละท่านได้ประเมนิการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการโดยรวมในปีที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 2) การ

ประชุมคณะกรรมการ และ 3) หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ จากน้ันเลขานกุารบริษทัจะเกบ็รวบรวมแบบประเมิน เพือ่วเิคราะห์

ผลการประเมิน และจะเสนอต่อประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

เพื่อประสิทธิผลสูงสุด
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นจะ

ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ึงใน

นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายจักร บุญ-หลง(3) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (1)ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

  (2)เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

  (3)เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายวิทยา เวชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 5 ครั้ง 

และการประชุมวิสามัญโดยปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ได้แก่

• สอบทานความถูกต้องครบถ้วน น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยประสานงานกับ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

• สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้บริษทัปฏบิตัติามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ของประเทศไทย

• พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ 

ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระท�า ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

• สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มิใช่งานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชีขาด 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไป
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อย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

• จดัท�ารายงานกจิกรรมต่างๆ  ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีของบริษทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการดูแลกิจการที่ดีอย่างมี

ประสิทธิผล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

• ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็น 

ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเห็นสมควร ตลอดจนให้

ค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ การอุทิศตนต่อ 

การท�างานของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้สดัส่วนอนัเหมาะสมของประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ  ของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยงัรับผดิชอบในการเสนอความคดิเหน็เร่ืองการจดัการค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับ

คณะกรรมการบริษทั และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเร่ืองความรับผดิชอบในรายละเอยีดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดในกฎบัตรนี้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องก�าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนของโกลว์ส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์และเงือ่นไขการจ้างงานทีเ่ฉพาะเจาะจง รวมถงึสทิธใินเร่ืองเบีย้บ�านาญ และ

การจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจดัท�าวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ของฝ่ายทรัพยากรบคุคลของโกลว์ในนามของคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ด�าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

 อ�านาจ

คณะกรรมการบริษทัมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอผูรั้บสมคัรทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม

ต่อคณะกรรมการบริษทั และตดัสนิใจเร่ืองทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบักฎบตัรน้ี (นอกเหนือจากเร่ืองทีค่ณะกรรมการบริษทัต้องอนุมตัเิป็นการเฉพาะ

เจาะจง) และสามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

 องค์กร

สมาชิกภาพ

• คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

โดยสมาชิก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
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• องค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 ท่าน

• กรรมการแต่ละท่านจะสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเต็มที่

• ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็น 

ผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

• กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปีเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน สมาชิกสามารถได้รับเลือกเพื่อ

ท�าหน้าที่อีกวาระหนึ่งหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่ได้ม ี

การพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ(1) กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(2) กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1)ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 

 (2)เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

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

 บทบาทและความรับผิดชอบ

การสรรหา

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

• สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ

• สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงข้อก�าหนดในปัจจุบันและ

ในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจ�ากัดด้านข้อก�าหนด
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• จัดท�าข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่

• สอบทานและเสนอแนะการด�าเนินการเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของ 

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ขออนุมติัจากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

• เสนอแนะผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• พัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครที่มีศักยภาพทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร

ค่าตอบแทน

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

• สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจ�าปี และเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง

• จัดท�าแนวทางด้านค่าตอบแทนในกรณีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามรีะบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสัน้ทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นการตอบแทนการปฏิบตังิานของ

ฝ่ายบริหาร

• ตรวจสอบการน�านโยบายและขัน้ตอนวธีิการปฏิบตังิานด้านทรัพยากรบคุคลของบริษทัมาใช้ รวมถงึโครงการเพือ่การพฒันา

ความสามารถในการบริหารจัดการส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

• ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะ

สั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท ก�าหนดเงินเดือนและผลประโยชน์

ประจ�าปี เมื่อสิ้นสุดรอบปีในแต่ละปี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลตอบแทนของบริษทัสามารถแข่งขันและเป็นไปในแนวทางเดยีวกับบริษทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

และพิจารณาว่าบริษัทอยู่ในระดับ ทั้งเร่ืองค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และศักยภาพของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

• จัดท�านโยบายด้านค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถและผลงาน

โดดเด่น หากแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจ�าเป็นส�าหรับ

วัตถุประสงค์นี้ หากสามารถท�าได้

• ส�าหรับเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณก่อนครบวาระของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนควรหลกีเลีย่งการให้รางวัลส�าหรับการปฏบิตังิานทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ในขณะทีค่วรเจรจาเพือ่ให้ได้ข้อตกลงทีเ่ป็น

ธรรมในกรณีที่การลาออกไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสบืทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยการประเมนิหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นการเฉพาะและสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบตัแิละ

ศกัยภาพซึง่อาจจะเป็นผูท้ีส่ามารถด�ารงต�าแหน่งแทนได้
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ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• สอบทานค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และสอบทานค่าตอบแทนและผลประโยชน์

รายปีของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นรายบคุคล โดยพจิารณาจากข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ 

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของแต่ละบคุคลและผลประกอบการของบริษทั

โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• วางแผนและด�าเนินการตามแผนงานโบนัสซึง่เป็นผลมาจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

• อนุมัติเป้าหมายและค่าตอบแทน (โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะน�าเสนอค่าตอบแทนส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่)

• โบนัสส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าปีควรเป็นร้อยละของฐานเงินเดือนและข้ึนอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

รายบคุคลทีท่�าได้บรรลผุลส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของบริษัท

• โบนัสควรเป็นแรงจูงใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผลการปฏิบัติงานในระดับ

สูงสุด

แผนแรงจูงใจในระยะยาว

• ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

เงินบ�านาญและการประกันชีวิต

• ประเมนิความสมเหตผุลของผลประโยชน์เร่ืองเงินบ�านาญและการประกนัชีวติส�าหรับพนักงานบริษัท โดยตามหลักการ

แล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบ�านาญไม่ควรรวมโบนัสประจ�าปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

เงินเดือนสะสมและโบนัส

• สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์ และโบนัสรวม (bonus package) ของพนักงานบริษัท รวมทั้งสอบทาน 

ผลประโยชน์และโบนัสรวมรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดของแต่ละระดับภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

ระยะเวลาการแจ้งส�าหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• จัดท�าระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่เม่ือเร่ิมเข้า 

ด�ารงต�าแหน่ง โดยช่วงระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน

• อนุมัติเง่ือนไขการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้มีนโยบายที่จะด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการทีด่ ีและได้มาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรับของไทยเพือ่ให้มกีารปฏิบตัติามหลกัการด้านจริยธรรม

ตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจี ที่จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และ

มีผลก�าไรจากการลงทุน
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• 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 และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า กลุ่มบริษัทโกลว์จะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์

ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระท�ากิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ทุจริต 

• ห้ามมิให้พนักงานน�าเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือก

ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตาม

กฎหมายและสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาด�าเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องด�าเนิน

การด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่

ให้การสนบัสนนุต่อองค์กร หรือผูส้มคัรทางการเมอืงทีม่มีมุมองหวัรุนแรง และการกระท�าดงักล่าวต้องได้รับการอนุมตัจิากผูบ้ริหาร

ระดับสูงสุดของโกลว์ 

• ตวัแทนขายและการตลาด ผูแ้ทน และทีป่รึกษา (“ตัวแทน”) จะได้รับว่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนต่อเมือ่บคุคลดงักล่าวด�าเนินใดๆ 

ที่เป็นเอกเทศจากโกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดท�าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ค่าตอบแทนดงักล่าวต้องสามารถเทยีบเคยีงได้กบัตัวแทนอืน่ทีท่�างานลกัษณะเดยีวกนัส�าหรับงานทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ

กันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่

• การใช้เงนิทนุและสนิทรัพย์ของบริษทัต้องเป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์ของบริษทัและเป็นการกระท�าทีถ่กูต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 

การโอนหรือใช้จ่ายเงินทนุและสนิทรัพย์จะท�าได้กต่็อเมือ่วตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้น้ันเป็นวตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงิน

ทนุและสนิทรัพย์น้ันต้องได้รับการอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้ันตอนทีก่�าหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามท�าเทจ็หรือประดษิฐ์ข้ึนซึง่บญัชี

หรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสาร

ต่างๆ  อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

• พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ก�าไร และใช้ข้อมลูหรือทรัพย์สนิของบริษทั หรือใช้ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานในบริษัทเพือ่แสวงหา

ประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม

• ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เกี่ยวโยงหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไรก็ตาม 

พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถ่ิน โดยที่ของขวัญน้ันจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่

เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นน้ัน ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท 

พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค�าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทจะอนุญาตให้สามารถรับได้ พนักงานอาจรับของ

ขวัญหรืออาจรับค�าเชิญได้หากของขวัญหรือค�าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

• กรรมการหรือพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือต�าแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ หากความ

ขัดแย้งน้ันมีผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการหรือพนักงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้

บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธ์ิในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า 

หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไป

แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท)
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• 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 (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ หรือ

ไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายหุ้น หรือสิทธิในการซื้อหุ้นของพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ 

จะต้องปฎิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เท่านั้น

• พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเร่ืองขอบเขต

ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้กับพนักงาน

ของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก�าหนดและกฎหมายของ

ประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นน้ันด้วย

• บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็นความลับ 

ซึง่ข้อมลูน้ีอาจได้มาหรือถอืครองในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของข้อมลูในการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรือโดยทางอืน่ และจะสนับสนนุ

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

• หากพนักงานผูใ้ดมีข้อตดิขัดในการปฏิบตัติามนโยบายน้ี โปรดปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาของตน การรายงานใดๆ อนัเกีย่วกบัการฝ่าฝืน

นโยบายของบริษทั ซึง่กระท�าโดยพนักงานถงึผูบ้งัคบับญัชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมของบริษทัจะได้รับการพจิารณา

อย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระท�านั้นต้องเป็นการกระท�าโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอย่างเพียงพอ และ 

โกลว์ จะไม่ด�าเนินการท�าให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการติดสินบน
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการท�าธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

• นโยบายการต่อต้านการติดสินบนน้ีใช้บังคับกับการกระท�ากิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน

• การติดสินบนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่น สิ่งที่กลุ่มบริษัท
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โกลว์ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่บังคับใช้กับธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์  

หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการแทนหรือในนามของกลุ่มบริษัทโกลว์ กระท�าการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด

• การฝ่าฝืนนโยบายนี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงข้ันเป็นคดีอาญาไม่เพียงต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อ

กลุ่มบริษัทโกลว์ด้วย ดังน้ัน ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระท�าการในนามหรือกระท�าการแทน

กลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระท�าเอง

• คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบน

ของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์มีความตั้งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบียบการ และ

กระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนั้นเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดยมี

ผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายน้ีเจ้า

หน้าที่จริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายน้ี

• กลุ่มบริษัทโกลว์ มีพันธกิจที่จะต้องด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองการต่อต้านการติดสินบนและ

กฎบัตรจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองการต่อ

ต้านการติดสินบนเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์ คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์

จะต้องใช้มาตรฐานความซ่ือสัตย์สูงสุดในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ระเบียบการ 

และกระบวนการด้านจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวมีข้ึนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการ

ด�าเนินธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัทโกลว์นั้น สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืน

ของธุรกิจและชุมชนที่เราไปด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

• ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระท�าการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้

แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่

จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดท�าการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

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

เผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นสาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรัพย์ของโกลว์ รวมถงึข้อมลูทีย่งัมไิด้มกีารเปิด

เผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรืออาจก่อให้เกิดความ

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

  รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์
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เสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของโกลว์ (“ข้อมูลภายใน”)(2) (5) สมาชิกในครอบครัว(3) ของบุคคลตามข้อ (1) - (4) ข้าง

ต้นของกลุ่มบริษัทโกลว์ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

• บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าและการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

• บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับตลอดเวลา การใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพียงเพื่อ

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทโกลว์เท่าน้ัน หรือข้อมูลอันบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป

เป็นการชั่วคราวนั้น จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามเหตุอันควรอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นหรือ

เปิดเผยหรือแลกเปลีย่นข้อมลูภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ และไม่

ว่าด้วยวิธีใด อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลที่มีต�าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลนั้นได้

• ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

เก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ของโกลว์ ไม่ว่าเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ นอกจากน้ี ห้ามมใิห้บคุคลทีเ่กีย่วข้องเข้าท�าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของโกลว์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วันแรกของแต่ละไตรมาสจนถึงวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินของโกลว์ที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อ ตลท. 

ซึง่จะมรีะยะเวลาไม่เกนิ 45 วนั (“ระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูล”) ทัง้น้ี จะมีการแจ้งระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

เป็นคราวๆ ไป

• ห้ามมใิห้บคุคลทีเ่กีย่วข้องเปิดเผยหรือรับรองข้อมลูอนัเป็นเทจ็หรือข้อมลูซึง่อาจก่อให้เกดิความส�าคญัผดิเกีย่วกบัฐานะการเงิน ผล

การด�าเนินงานของกลุม่บริษทัโกลว์ ราคาหลกัทรัพย์ของโกลว์ มลูค่าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่กีย่วข้องกับหลกัทรัพย์ของโกลว์ หรือ

ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยโกลว์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์

• กรรมการและพนักงานทกุคนทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูอ้�านวยการฝ่ายข้ึนไปมหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูการถอืครองหลกัทรัพย์ของโกลว์ และ

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์ หมายรวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

• นอกจากนี้ ในการท�ารายการเพื่อการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ทุกครั้ง ให้รายงานต่อผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

และนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในสามวันท�าการนับจากวันท�ารายการแล้วเสร็จด้วย

• ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายใน แม้จะพ้นจากการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ไปแล้วก็ตาม

โดยในปีน้ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม
บริษัทมีช่องทางส�าหรับการแจ้งเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจรายงานทั้งจากพนักงานภายในองค์กรและจากบุคคล

ภายนอก ส�าหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายต่อต้านการติดสินบน นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

การซื้อขายหุ้น การละเมิดสิทธิ์ใดๆ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมมีหน้าที่รับแจ้งรายงาน 

 (2) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูล 

  ทางการเงินหรืองบการเงิน รายการที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจ�าหน่ายไปหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ หรือรายการที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการร่วมลงทุน การเข้าลงนามใน 

  สัญญาที่ส�าคัญ การเข้าท�าข้อตกลงกับลูกค้ารายใหญ่ เหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การฟ้องร้อง 

  ด�าเนินคดีและเหตุการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 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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และด�าเนินการตรวจสอบว่าเร่ืองที่ได้รับรายงานมีมูลเหตุน่าเช่ือถือหรือไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถึงข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง)จะได้รับการสงวนไว้เป็นความลับ และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่าน้ัน ไม่มีการน�าเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่แจ้งเหตุ ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการ

สอบสวน

เจ้าหน้าทีจ่ริยธรรมของบริษทัจะจดัท�าสรุปและความคบืหน้าในการสอบสวนเป็นประจ�าทกุปี ตามข้ันตอนทีร่ะบไุว้ในระเบยีบวิธีบริหาร

งานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)

ทรัพยากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ

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

ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ระหว่างช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกงาน

การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย /บริษัทในเครือ
บริษัทได้แต่งต้ัง และเสนอช่ือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ

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

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

ทั้งหมดจะได้รับการแต่งตั้งและเป็นตัวแทนของบริษัท ส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และเป็น

ตัวแทนของบริษัท มีสัดส่วนดังนี้

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

• บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ (ถือหุ้น 67.25%) โดยถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม) : 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 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

บริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,719,763 7,695,815

ค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)

- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน 400,000          -

- การด�าเนินงานตามที่ตกลง 300,000 300,000

- อื่นๆ           -           -
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การก�ากับดูแลกิจการอื่นๆ
บริษัทให้ความส�าคัญโดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี หลักจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็น

ทีย่อมรับในระดบัสากลมาปรับใช้กบัการปฏิบติังานและการประกอบกจิการของบริษทั โดยค�านึงถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ต่อบริษัท 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 2561 บริษัทมี

จ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและการด�าเนินธุรกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 

เพื่อช่วยวางแผนและติดตามดูแลในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการของบริษทัในปัจจบุนัประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเช่ียวชาญทีห่ลากหลายและสมดลุ (Skill Mix) ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบริษทัและกจิการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาให้ความส�าคญัในการสรรหาผูท้ีม่ทีกัษะ ประสบการณ์ วชิาชีพ และคุณสมบตัิ

ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อีกทั้ง 

บริษัทไม่มีนโยบายการกีดกันทางเพศและเชื้อชาติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

• บริษัทได้ก�าหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้าง

ขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์

• บริษัทไม่ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการ

ซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายเนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม 

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เข้มงวดยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีพ.ศ. 2559 เพื่อไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน น�า

ข้อมลูภายในไปใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ืน่ และให้มกีารรายงานการซือ้ขายหุน้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบทกุ

ครั้ง รวมทั้งมีการก�าหนดระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลและห้ามซื้อขายหุ้นในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามนโยบายการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในในบางช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อสาธารณะด้วย

• ตามแนวปฏิบัติและหลักธรรมาภิบาล บริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้

ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบบริหารการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึง

ประสิทธิผลของแผนการในการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีแผนการ

บริหารในการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของ

บริษัทได้แสดงความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญของระบบบริหารการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของ

ไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม

• โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนด

บทบาทและความรับผดิชอบของพนกังานแต่ละบคุคลไว้อย่างชัดเจน

• ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของบริหารการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

• บริษทัได้มีการก�าหนดและปรับปรุงและอนุมัติให้มนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัสิ�าหรับกระบวนการทางธุรกจิทีส่�าคญัๆ โดยพนักงาน

ทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

• เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุมให้มีการจัดการให้เกิดการปรับปรุงโดยผู้ที่รับผิดชอบกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ตาม

นโยบายและข้อปฏิบัติที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น

• บริษัทได้ก�าหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการด�าเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี 

• บริษัทค�านงึถงึความเหน็ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัมหีน้าทีใ่นการประสาน

งานและตดิตามผลการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะของผูต้รวจ

• ในส่วนงานควบคมุภายใน คณะกรรมการบริหารของบริษทั ซึง่ประกอบด้วยผูบ้ริหารสงูสดุของทกุแผนกต้องวางแผนและด�าเนินการ

ให้มแีผนการในการควบคมุภายในภายใต้ขอบเขตความรับผดิชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายใน

ประจ�าปี (annual internal control management attestation letter) การด�าเนนิการน้ีถอืเป็นกระบวนการตดิตามและประเมนิผล

ของกลุม่บริษทัโกลว์ ซึง่ต้องด�าเนินการโดยค�านงึถึงเงือ่นไข สภาวะแวดล้อม และ ข้อจ�ากดัของการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง ทัง้น้ี

กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุม่บริษทัโกลว์ หมายรวมถงึการประเมนิตนเองโดยผูบ้ริหารของบริษทัผ่านแบบสอบถาม

การประเมนิระบบการควบคมุโดยทัว่ไปด้วย

การบริหารความเสี่ยง

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

ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้าน

การปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง 

และการก�าหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง

• ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง

• มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร
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 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

แนวทางไว้อย่างรัดกมุเพือ่ป้องกนัการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วน

เสยีของบริษทัเป็นส�าคญั นอกจากน้ีการด�าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกับรายการระหว่างกนัจะด�าเนินการโดยถือเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท�า

กบับคุคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

• จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัทางธุรกจิและการเงินทีเ่ช่ือถอืได้ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัใช้ประกอบการตดัสนิใจ

• บริษทัมุง่มัน่ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการบริหารการสือ่สารอย่างต่อเน่ือง

• กรรมการบริษทัจะได้รับหนังสอืเชิญประชุม วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประกอบ

การพจิารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด นอกจากน้ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัได้ถกูจดัท�าข้ึน

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบริษทัได้

• บริษทัได้จดัเกบ็และรักษาเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอืน่ทีเ่กีย่วข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวด

หมูต่ามข้อบงัคบัของกฎหมายในเร่ืองระยะเวลาการเก็บรกัษาเอกสาร

• บริษทัได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

กบัลกัษณะธรุกจิของบริษทั

 ระบบการติดตามและประเมินผล

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือ่มกีารตรวจพบข้อบกพร่อง

ทีส่�าคญัของระบบการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมนิข้อบกพร่อง ความเพยีงพอและความเหมาะสมของ

แผนการแก้ไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

• คณะกรรมการบริษทัมกีารตดิตามและเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานของบริษทัและผลการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหาร เพือ่ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลการด�าเนินการหลกัและงบประมาณทีก่�าหนดไว้

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบบริหารการควบคุมภายใน และกระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ 

• ในแต่ละปี บริษัทได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก 

กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

• ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

• ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มใช้โปรแกรมบริหารการควบคุมภายใน เพื่อรองรับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ด้านการบริหารการควบคุมภายใน

และข้อก�าหนดด้านการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ การปฏบิตัติามโครงการน้ีนอกจากจะช่วยท�าให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัได้ปฎบิตัติาม

กฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้

แข็งแกร่งมากขึ้น 
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• โปรแกรมบริหารการควบคุมภายใน ได้มีการขยายความครอบคลุมเพิ่มเติมในปี 2552 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหาร การควบคุม

ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

• โปรแกรมบริหารการควบคมุภายใน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุม่บริษทัโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงห้าปีหลงั

ก ระบวนการต่างๆ และการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการการด�าเนินงานทางการเงนิถกูบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

และได้รับการประเมนิจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Owners) ทัง้เร่ืองประสทิธิผลของการออกแบบระบบการ

ควบคมุภายใน (ความครบถ้วนถกูต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมี

ประสทิธิผล (การปฏบิติัตามระบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธิผล) การประเมนิกระบวนการทางธุรกจิโดยเจ้าของกระบวนการ

ท างธุรกจิน้ีท�าให้เจ้าของกระบวนการทางธรุกจิเกดิความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีความรับผดิชอบต่อกระบวนการทางธุรกจิมากขึน้ซึง่

ท�าให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัติามระบบการบริหารการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธผิลและต่อเน่ือง และมกีารปรับเปลีย่นระบบการ

ควบคมุภายในเพือ่ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไป กระบวนการทางธุรกจิทีต้่องบนัทกึเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในระบบได้แก่ การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงนิ การบญัชี การบริหารสนิทรัพย์ การบริหารการขาย การบรหิารการ

จดัซือ้/จดัหาเช้ือเพลงิ การบริหารสนิค้าคงเหลอื การบริหารการผลติ การบริหารสนิทรัพย์ หลกัธรรมาภิบาล และระบบการจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

• เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดย

ผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท  

นอกจากน้ีผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการบริหารของ

บริษัทในการลงนามรับรองความถูกต้องของการบริหารการควบคุมภายในประจ�าปี

• ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญในกระบวนการทางธุรกิจ (Key 

Controls) การทดสอบเหล่านีจ้ะรวมถงึการประเมินประสทิธิผลของการออกแบบและการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน ซึง่จะ

ท�าให้บริษทัรับทราบถงึข้อบกพร่องและน�าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏบิตังิานเพือ่ลดข้อบกพร่องทีพ่บ อนัจะท�าให้เกิดการบริหาร

การปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัท

• ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขทีจ่�าเป็นเพือ่ลดข้อบกพร่องทีพ่บจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ซึง่แผนการ

แก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าแผนการแก้ไขไปปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิผล

• เมือ่วันที ่30 สงิหาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัได้ลงนามรบัรองความถกูต้องด้านการบริหารการควบคุมภายในของ

กลุม่บริษทัโกลว์ (Glow Internal Control Management Attestation) ส�าหรับปีบญัชี 2561

• กลุ่มบริษัทโกลว์จะมุ่งมั่นในการปรับใช้ระบบการบริหารการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับวัฒธรรมและระบบในการด�าเนินธุรกิจ

ขององค์กร

 งานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

นายชัยวฒุ ิรัตนพรสนิชัย เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของกลุม่บริษทัโกลว์



รายการระหว่างกัน



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อย 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  

ลงวันที ่9 กมุภาพนัธ์ 2552 และสญัญา Novation Agreement ลงวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 กบั บจ. เอน็จ ีเอเชีย-แปซฟิิก โดย บจ. เอน็จี 

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

เงนิทนุส�าหรับโครงการ การประกนัภัย เป็นต้น โดยเรียกเกบ็ค่าบริการเป็นเงินสกลุยโูร สญัญาดงักล่าวได้ก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกับค่าบริการ

เป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการและไม่มีค่าบริการคงที่ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 

2551 และจะต่ออายุไปอีกทุกๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากเอ็นจี ซึ่งเป็น 

ผู้ถือหุ้นล�าดับสูงสุดถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นการท�ารายการที่เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่เกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่างๆ 

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล  

และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ข้ันตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัท 

มีมาตรการควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งน้ีในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถือหุ้น 

หรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามลักษณะ

ธุรกิจการค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการให้การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

โดยการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะมอบหมายให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ และความเหมาะสมของ 

การก�าหนดราคาของรายการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกตธิรุกจิทัว่ไป โดยมเีงือ่นไขไม่แตกต่างจากบคุคลภายนอกหรือราคาทนุ  

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน



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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,042 9.6% 8,737 8.2% 7,252 6.6%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,968 7.6% 7,215 6.8% 8,267 7.6%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,432 6.2% 6,110 5.8% 6,042 5.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,442 23.4% 22,062 20.8% 21,561 19.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 73,895 70.8% 77,128 72.7% 80,742 73.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,091 5.8% 6,841 6.5% 7,215 6.6%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 79,986 76.6% 83,969 79.2% 87,957 80.3%

รวมสินทรัพย์ 104,428 100.0% 106,031 100.0% 109,518 100.0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,297 6.0% 6,132 5.8% 4,759 4.3%

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 4,827 4.6% 6,254 5.9% 7,767 7.1%

เงินกู้ยืมระยะสั้น 702 0.7% 975 0.9% 1,433 1.3%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,026 1.0% 1,061 1.0% 1,084 1.0%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,851 12.3% 14,422 13.6% 15,043 13.7%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 30,869 29.6% 31,777 30.0% 36,197 33.1%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,803 1.7% 1,823 1.7% 1,507 1.4%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32,672 31.3% 33,600 31.7% 37,704 34.5%

รวมหนี้สิน 45,523 43.6% 48,022 45.3% 52,747 48.2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58,904 56.4% 58,009 54.7% 56,771 51.8%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 104,428 100.0% 106,031 100.0% 109,518 100.0%
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2561 % 2560 % 2559 %

รายได้จากการขาย 53,321 100.0% 50,878 100.0% 52,567 100.0%

ต้นทุนขาย (39,975) 75.0% (37,721) 74.1% (38,479) 73.2%

ก�าไรขั้นต้น 13,346 25.0% 13,157 25.9% 14,088 26.8%

รายได้อื่น 592 1.1% 1,658 3.3% 524 1.0%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (902) 1.7% (847) 1.8% (954) 1.8%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (14) 0.0% (11) 0.0% (14) 0.0%

ต้นทุนทางการเงิน (2,045) 3.8% (2,380) 4.7% (2,599) 4.9%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4) 0.0% (2) 0.0% (1) 0.0%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,310) 2.5% (975) 1.9% (982) 1.9%

ก�าไรหลังภาษี 9,664 18.1% 10,602 20.8% 10,063 19.2%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,284) 2.4% (1,526) 3.0% (1,110) 2.1%

ก�าไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 8,379 15.7% 9,076 17.8% 8,953 17.1%

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560 2559

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 13,791 16,738 15,295

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,201) (787) (1,054)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,282) (14,425) (15,689)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด (3.0) (42.0) (3.2)
และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,306 1,485 (1,451)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 8,737 7,252 8,703

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,042 8,737 7,252
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.90 1.53 1.43

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.40 1.12 1.06

• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.01 1.14 0.96

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
(Profitability Ratio)

• อัตราก�าไรขั้นต้น % 25.03% 25.86% 26.80%

• อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 24.41% 27.43% 25.95%

• อัตราก�าไรสุทธิ % 15.71% 17.84% 17.03%

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.98% 18.45% 18.36%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
(Efficiency Ratio)

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.96% 8.42% 7.89%

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 16.56% 16.75% 15.75%

• อัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.51 0.47 0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)

• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.77 0.83 0.94

• อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 8.38 8.44 7.26

• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล % n/a(1) 96.6 89.6

หมายเหตุ: (1) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมบริษัทฯ

บริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้ห้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอตุสาหกรรม

ในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ

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

ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า 

แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIE) จังหวัดระยอง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ 

และมีก�าลังการผลิตไอน�้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง
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ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา มาตรฐานบญัชีของไทยได้น�ามาตรฐานฉบบัใหม่เกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงินมาบงัคบัใช้ ซึง่โรงไฟฟ้าของบริษัท 

และบริษทัย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบญัชีดงักล่าวมเีพยีงแห่งเดยีว คอื โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิภายใต้สญัญา

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ขนาด 713 เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี โดยรายการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีที่ส�าคัญ มีดังต่อไปนี้

• เปลี่ยนการบันทึกรายได้ค่าความพร้อมที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นการบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และค่าตัดจ�าหน่ายลูกหนี้

สัญญาเช่าการเงิน

• เปลีย่นการบนัทกึสนิทรัพย์ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ เป็นการบนัทกึลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงิน และไม่มกีารบนัทกึค่าเสือ่มราคาเป็น 

ค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ยังคงถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีการเดิม

สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย

รายได้ 

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

น�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�้าเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIE) 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEIP)

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรม ที่บริษัทฯ จ�าหน่าย ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

ปริมาณขาย FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 5,958.7 5,450.8 9.3%

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 37.9 34.2 11.0%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 5,503.4 5,020.6 9.6%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ(1) 417.4 396.0 5.4%

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)2 5,035.6 5,175.8 -2.7%

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 5,221.0 5,265.1 -0.8%

รวม 16,215.2 15,891.6 2.0%

ไอน�้า (พันตัน) 8,009.5 7,885.5 1.6%

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (พันลูกบาศก์เมตร) 12,834.6 12,414.0 3.4%

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 13,683.0 13,995.5 -2.2%

หมายเหตุ: (1) รวมปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
  (2) รวมปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) โดย โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ (1.55 เมกะวตัต์) จ�านวน 2.2 กกิะวตัต์ช่ัวโมง  

 ในปี 2561
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้ของบริษัท แบ่งตามแหล่งรายได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

รายได้ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และรายได้ดอกเบี้ยจาก
สัญญาเช่าการเงิน

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 14,601.1 13,408.7 8.9%

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 1,577.0 1,581.3 -0.3%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 12,293.6 11,109.0 10.7%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ(1) 730.4 718.5 1.7%

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)(2) 13,924.7 13,747.7 1.3%

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 16,180.9 15,722.9 2.9%

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงิน (โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพพี)ี 634.2 567.3 11.8%

รวม 45,341.0 43,446.6 4.4%

ไอน�้า 7,514.3 6,984.7 7.6%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 465.9 447.2 4.2%

รวม 53,321.2 50,878.5 4.8%

รายได้อื่นๆ 592.2 1,658.8 -64.3%

รวมรายได้ 53,913.4 52,537.3 2.6%

หมายเหตุ:  
(1) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

  
(2) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) โดย โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ และรายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงนิ และรายได้อืน่ๆ รวม 53,913.4 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 2.6% จาก 52,537.3 ล้านบาท ในปี 2560 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

รายได้: โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ไม่รวมการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

ค่าความพร้อมจ่าย (AP) 1,417.5 1,703.4 -16.8%

ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) 983.7 972.9 1.1%

รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 2,401.2 2,676.3 -10.3%

รวมการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 1,577.0 1,581.3 -0.3%

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน 634.2 567.3 11.8%
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โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี: ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของรายได้ FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้ กฟผ. (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 37.9 34.2 11.0%

ความพร้อมจ่าย (%) 99.2% 100.0% n/a

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. (ไม่รวมการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัสญัญาเช่าการเงนิ) 2,401.2 ล้านบาท ปรับตัว 

ลดลง 10.3% จาก 2,676.3 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงเนื่องมาจากค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง 16.8% แม้จะมีค่าพลังงานไฟฟ้า 

(EP) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.1%

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลจากการน�ามาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาใช้ รายได้ที่ได้รับจาก กฟผ. ที่แสดงในงบการเงินจะ 

ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน และรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจาก

สัญญาเช่าการเงิน 634.2 ล้านบาท และรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 1,577.0 ล้านบาท

รายได้: โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ค่าความพร้อมจ่าย (AP) 6,246.5 6,562.8 -4.8%

ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) 6,047.1 4,546.2 33.0%

รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 12,293.6 11,109.0 10.7%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน: ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของรายได้ FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้ กฟผ. (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 5,503.4 5,020.6 9.6%

ความพร้อมจ่าย (%) 95.6% 87.3% n/a

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 12,293.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% จาก 11,109.0 ล้านบาท ในปี 2560  

การปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้ กฟผ. เพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการหยุด

ซ่อมบ�ารุงในปี 2560 และราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในปี 2561

รายได้: โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

(หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

รวมรายได้ 730.4 718.5 1.7%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ: ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของรายได้ FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

(กิกะวัตต์ชั่วโมง) 417.4 396.0 5.4%

ในปี 2561 บริษัทฯ มรีายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และรัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว 730.4 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 1.7% จาก 718.5 ล้านบาท  

ในปี 2560 การปรับตวัเพิม่ข้ึนมสีาเหตหุลกัจากปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และรัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว ทีเ่พิม่ข้ึนจาก 396.0 กกิะวตัต์ชัว่โมง  

ในปี 2560 เป็น 417.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2561
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รายได้: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

กระแสไฟฟ้า

รายได้จากการจ�าหน่ายให้ กฟผ. โดยผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) 13,924.7 13,747.7 1.3%

รายได้จากการจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม 16,180.9 15,722.9 2.9%

ไอน�้า 7,514.3 6,984.7 7.6%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 465.9 447.2 4.2%

รวม 38,085.8 36,902.4 3.2%

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า: 

FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลงปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของรายได้

ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย

ปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้ กฟผ. (กิกะวัตต์ชั่วโมง)(1) 5,035.6 5,175.8 -2.7%

ปริมาณไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายให้ลกูค้าอตุสาหกรรม (กกิะวตัต์ช่ัวโมง) 5,221.0 5,265.1 -0.8%

ปริมาณไอน�้าจ�าหน่าย (พันตัน) 8,009.5 7,885.5 1.6%

ปริมาณน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมจ�าหน่าย (พันลูกบาศก์เมตร) 12,834.6 12,414.0 3.4%

ปริมาณน�้าเย็นจ�าหน่าย (พันตันความเย็น) 13,683.0 13,995.5 -2.2%

ความพร้อมจ่าย (%)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าทั้งหมด 95.6% 96.7% n/a

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 98.8% 91.3% n/a

โกลว์ เอสพีพี 2 / โกลว์ เอสพีพี 3 ซีเอฟบี 1 และ 2 93.8% 88.7% n/a

โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 91.1% 95.0% n/a

หมายเหตุ: 
(1) รวมปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) โดย โกลว์ พลงังาน โซล่าร์ (1.55 เมกะวตัต์) จ�านวน 2.2 กกิะวัตต์ช่ัวโมง 
 ในปี 2561

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ.

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 13,924.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จาก 13,747.7 ล้านบาท ในปี 2560 

การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาถ่านหิน แม้ว่ายอดจ�าหน่ายไฟฟ้าจะลดลงก็ตาม

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม 16,180.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% จาก 15,722.9 ล้านบาท 

ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

รายได้จากการจ�าหน่ายไอน�้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

ในปี 2561 บริษทัฯ มรีายได้จากการจ�าหน่ายไอน�า้ 7,514.3 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 7.6% จาก 6,984.7 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตวัเพิม่ 

ขึ้นเกิดจากราคาจ�าหน่ายไอน�้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ
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รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อืน่ๆ 465.9 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 4.2% จาก 447.2 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่มสีาเหตุ 

จากปริมาณการจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

รายได้: รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ดอกเบี้ยรับ 69.6 51.6 34.9%

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 107.4 950.1 -88.7%

รายได้อื่นๆ 415.2 657.1 -36.8%

รวม 592.2 1,658.8 -64.3%

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และอื่นๆ ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ

รวม 592.2 ล้านบาท ลดลง 64.3% จาก 1,658.8 ล้านบาท ในปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดอกเบี้ยรับ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยรับ 69.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.9% จากปี 2560 โดยดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจาก

เงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และบัญชีส�ารองตามสัญญาเงินกู้โครงการ

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

ก�าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นส่วนใหญ่มาจากหน้ีสนิสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ ของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั หากพจิารณาก�าไร/ขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2561 พบว่าก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิมีจ�านวน 107.4 ล้านบาท ลดลง 88.7% จากปีก่อนหน้า สาเหตุที่ก�าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในปี 2560 มากกว่าปี 2561 เนื่องจากในปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าปี 2561

 รายได้อื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากรายได้อื่นๆ 415.2 ล้านบาท ลดลง 36.8% จากปีก่อนหน้า การปรับตัวลดลงมีสาเหตุเน่ืองจาก 

การบันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ในครึ่งปีแรกของปี 2560 จ�านวน 291.9 ล้านบาท (105.0 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 1/2560 และ 186.9 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2560) ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกเงินชดเชยดังกล่าวในปี 2561
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ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

ค่าใช้จ่าย (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขาย

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 21,794.5 20,460.9 6.5%

ถ่านหิน 8,900.1 7,640.9 16.5%

น�้ามันดีเซล 20.6 21.5 -4.2%

ค่าบ�ารุงรักษา 1,609.6 2,084.1 -22.8%

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 4,320.9 4,377.9 -1.3%

อื่นๆ 3,329.1 3,135.5 6.2%

รวมต้นทุนขาย 39,975.0 37,720.8 6.0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 20.1 27.7 -27.2%

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 881.6 818.9 7.7%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 901.8 846.5 6.5%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 18.3 13.1 39.3%

รวมค่าใช้จ่าย 40,895.1 38,580.4 6.0%

ต้นทุนขาย: ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)(1) 

ต้นทุนขายของธรุกจิผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ(1) 966.4 959.0 0.8%

ถ่านหิน 5,267.0 4,652.7 13.2%

น�้ามันดีเซล 17.9 18.0 -0.9%

ค่าบ�ารุงรักษา 330.3 739.5 -55.3%

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,397.4 1,430.7 -2.3%

อื่นๆ 1,058.6 838.5 26.2%

รวมต้นทุนขายของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 9,037.5 8,638.3 4.6%

หมายเหตุ: (1) รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (ค่าผ่านท่อ Tdc1) 907.6 ล้านบาท ส�าหรับปี 2561 และปี 2560

หมายเหตุ: (1) โรงไฟฟ้าที่ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี (2) โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน และ  

 (3) โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
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ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่: 

FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลงปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขาย

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 283,088 260,106 8.8%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 48,613,390 44,758,925 8.6%

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมง, HHV)

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 7,399.6 7,465.4 -0.9%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 8,831.9 8,914.6 -0.9%

ต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี (บาท/ล้านบีทียู)(1) 207.4 204.4 1.5%

ต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหิน 

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน (ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)   

ราคาถ่านหินเทียบเท่า (6,322 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)(2) 78.9 68.2 15.7%

ค่าขนส่ง(3) 8.7 7.7 13.4%

ความพร้อมจ่าย (%)

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 99.2% 100.0% n/a

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 95.6% 87.3% n/a

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่ราคาก๊าซจริงของบริษัท แต่ค�านวณโดยน�าต้นทุนก๊าซธรรมชาติทั้งหมด (ไม่รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (ค่าผ่านท่อ Tdc1)) หารด้วย

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

 (2) ราคาถ่านหินเทียบเท่าค�านวณจากต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่ใช้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับค่าด้วยค่าความร้อน (Califoric value) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคา

ถ่านหินอ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า

 (3) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ต้นทุนก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

ต้นทนุก๊าซธรรมชาตทิีแ่สดง ประกอบด้วยต้นทนุก๊าซธรรมชาตแิละค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ (อตัราค่าผ่านท่อ Tdc1) โดยหลงัจากหกัอตัรา

ค่าผ่านท่อ Tdc1 จ�านวน 907.6 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2560 แล้วต้นทุนก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ในปี 2561 มีจ�านวน 

58.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จาก 51.4 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า

โกลว์ ไอพีพี ที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 

ต้นทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหิน 5,267.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จาก 4,652.7 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็น

ผลจากราคาถ่านหินและปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในปี 2561

ค่าบ�ารุงรักษาของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

ในปี 2561 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีต้นทุนซ่อมบ�ารุง 330.3 ล้านบาท ลดลง 55.3% จาก 739.5 ล้านบาท ในปี 2560 

เนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ในปี 2561
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ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

ในปี 2561 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) บันทึกค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,397.4 ล้านบาท ลดลง 2.3% 

จาก 1,430.7 ล้านบาทในปี 2560 

ต้นทุนขายอื่นๆ ของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

ในปี 2561 ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีต้นทุนขายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 838.5 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,058.6 

ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งส�ารองสินค้าคงเหลือ (ชิ้นส่วนอะไหล่ส�ารอง) ในไตรมาสที่ 3/2561 ทั้งนี้ต้นทุนขายอื่นๆ ที่ใช้ใน 

การผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนน�้า สารเคมี และค่าใช้จ่ายประจ�าทั่วไป รวมถึงเงินจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ต้นทุนขาย: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration)

ต้นทุนขาย: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง(หน่วย: ล้านบาท)(1)

เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 20,828.2 19,501.9 6.8%

ถ่านหิน 3,633.1 2,988.2 21.6%

น�้ามันดีเซล 2.8 3.5 -21.1%

ค่าบ�ารุงรักษา 1,279.4 1,344.6 -4.9%

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,923.5 2,947.2 -0.8%

อื่นๆ 2,270.5 2,297.0 -1.2%

รวมต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 30,937.5 29,082.4 6.4%

หมายเหตุ: (1) ต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น เป็นผลประกอบการรวมของบริษัทฯ หักด้วยผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี  

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ดังนั้น ข้อมูลบางส่วนในตารางจึงเป็นผลจากการด�าเนินธุรกิจซึ่งมิใช่จากการประกอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า

โดยตรง อย่างไรก็ดี จ�านวนเงินซึ่งมาจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนไม่มากนัก

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า: 

FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลงปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขาย

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านบีทียู, HHV)

MIE 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 66,073,080 67,459,607 -2.1%

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 27,619,491 27,203,336 1.5%

SEIP 12,572,248 13,215,943 -4.9%

อัตราการใช้ความร้อน (บีทียู/กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า, HHV)

MIE(1)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 8,041.3 8,113.9 -0.9%

โรงไฟฟ้าถ่านหิน(2) 10,423.0 10,292.6 1.3%

SEIP 8,241.3 8,249.3 -0.1%

ต้นทุนเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ (บาท/ล้านบีทียู)(3) 263.2 240.4 9.5%
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โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า: 

FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลงปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขาย

ต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหิน (ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)

ราคาถ่านหินเทียบเท่า (6,322 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)(4) 94.1 72.0 30.6%

ค่าขนส่ง(5) 6.9 8.0 -13.8%

ความพร้อมจ่าย - เฉลี่ยทุกโรง (%) 95.6% 96.7% n/a

หมายเหตุ: (1) แสดงถึงอัตราการใช้ความร้อน “จัดสรร” ซึ่งถือเป็นอัตราการใช้ความร้อนรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทฯ โดยค�านวณจากปริมาณพลังงาน

จากเช้ือเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของโรงงานในระยะเวลาหน่ึงหารด้วยพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถค�านวณค่าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในกรณีโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินของโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยพลังงานไอน�้าและพลังงานไฟฟ้าที่ 

ผลิตโดยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 โดยนับเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน การค�านวณเช่นนี้ยึดหลักปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานแต่ละชนิด

ต่อพลังงานที่ใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ตั้งขึ้นประกอบในการค�านวณ

 (2) อัตราการใช้ความร้อนที่แสดงในตารางส่วนนี้มีการรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เริ่มเดินเครื่องเข้าไว้ในอัตราการใช้ความร้อนจากถ่านหินด้วย

 (3) ต้นทุนเกลี่ย (Blended Rate) โดยหลักแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ช�าระให้กับ บมจ. ปตท. (1) โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าของบริษัทฯ ส�าหรับ 

ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (2) ส�าหรับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มผลิตไอน�้า (Boilers) ให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ราคาก๊าซธรรมชาติใน (1) และ (2) มีอัตราต่างกัน 

 (4) ราคาถ่านหินเทียบเท่าค�านวณจากต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่ใช้จริง (รวมถึงถ่านหินคงเหลือ) ปรับค่าด้วยค่าความร้อน (Califoric value) ทั้งนี้ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคา

ถ่านหินอ้างอิงจริงส�าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า

 (5) รวมถึงค่าขนส่งและประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง

ต้นทุนก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า มีต้นทุนก๊าซธรรมชาติ 20,828.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จาก 19,501.9 ล้านบาท  

ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น 9.5% แม้ว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลงก็ตาม

ต้นทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า มีต้นทุนถ่านหิน 3,633.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% จาก 2,988.2 ล้านบาท ในปี 2560 

การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากราคาถ่านหินเฉลี่ย (FOB) ที่สูงขึ้น 30.6%

ค่าบ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า มีต้นทุนซ่อมบ�ารุงรักษา 1,279.4 ล้านบาท ลดลง 4.9% จาก 1,344.6 ล้านบาท ในปี  

2560 เนื่องจากมีการซ่อมบ�ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าลดลงในปี 2561

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า บันทึกค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,923.5 ล้านบาท ลดลง 0.8%  

จาก 2,947.2 ล้านบาท ในปี 2560 

ต้นทุนขายอื่นๆ  ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า มีต้นทุนขายอื่นๆ  2,270.5 ล้านบาท ลดลง 1.2% จาก 2,297.0 ล้านบาท ในปี 2560  

ทั้งนี้ต้นทุนขายอื่นๆ  ที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนน�้า สารเคมี และค่าใช้จ่ายประจ�าทั่วไป รวมไปถึงเงินจ่ายเข้ากองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 20.1 27.7 -27.2%

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 881.6 818.9 7.7%

รวม 901.8 846.5 6.5%

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 901.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จาก 846.5 ล้านบาท ในปี 2560 โดยค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหารที่ถูกบันทึกในปี 2561 ได้รวมการบันทึกเงินเพิ่มทางภาษีที่โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้จ่ายช�าระแล้วเมื่อปี 2556 อันเน่ือง 

มาจากข้อพิพาทบนก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงก่อสร้างในปี 2551 ถึง 2554 เป็นจ�านวนเงิน 180.3 ล้านบาท (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมข้อ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 

กับ 2560 พบว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เพิ่มขึ้นจาก 13.1 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 18.3 ล้านบาทในปี 2561

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ดอกเบี้ยจ่าย 1,966.5 2,296.0 -14.4%

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 78.6 83.5 -5.8%

รวม 2,045.2 2,379.5 -14.1%

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 2,045.2 ล้านบาท ลดลง 14.1% จาก 2,379.5 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวลดลงมีสาเหตุ

หลักมาจากจ�านวนเงินกู้ยืมที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 1,427.7 920.8 55.0%

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ (-118.1) 54.4 -317.1%

รวม 1,309.6 975.2 34.3%

ภาษีเงินได้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 1,427.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 920.8 ล้านบาท ในปี 2560 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุ

หลักจากค�าพิพากษาของศาลฎีกาบนข้อพิพาททางภาษีของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งกลับค�าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางที่พิพากษาให้ 

กรมสรรพากรคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มที่เก็คโค่-วัน ได้จ่ายช�าระ อันเนื่องมาจากข้อพิพาทบนก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด

ขึ้นระหว่างช่วงการก่อสร้างปี 2553 การกลับค�าพิพากษาของศาลฏีกาดังกล่าวส่งผลให้เก็คโค่-วัน ต้องท�าการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดย  
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1) ปรับปรุงรายการภาษีเงนิได้นิติบคุคลรอขอคนื ซึง่เกดิจากภาษเีงินได้และเงินเพิม่บนก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิข้ึนระหว่างช่วงการก่อสร้าง

ปี 2551 ถงึ 2554 ซึง่ได้ช�าระแล้วในปี 2556 โดยรายการภาษเีงินได้นิติบคุคลรอขอคนืดงักล่าวได้ถกูบนัทกึเป็นส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน และ  

2) บันทึกภาษีเงินได้และเงินเพิ่มบนก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างช่วงการก่อสร้างปี 2551 ถึง 2554 ในงบก�าไรขาดทุน 

โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ไตรมาสที่ 4 ของในปี 2561 เป็นเงิน 447.6 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ในปี 2561 บริษัทฯ มกีารบนัทกึสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (รายได้ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช)ี 118.1 ล้านบาท ในขณะทีบ่นัทกึ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 54.4 ล้านบาทในปี 2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เมือ่พจิารณาส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 พบว่ามส่ีวนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยลดลง 15.9% จาก 1,526.2 ล้านบาท 

ในปี 2560 เป็น 1,284.3 ล้านบาท ในปี 2561 ผลก�าไรสทุธิในส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมอีงค์ประกอบหลกัคอื ก�าไรสทุธิของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วัน  

ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�านวน 35% โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีก�าไรสุทธิ 3,290.5 ล้านบาท ลดลงจาก 4,018.4 ล้านบาท 

ในปี 2560 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 447.6 ล้านบาท และเงินเพิ่มจ�านวน 180.3 ล้านบาท 

ที่โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้จ่ายช�าระอันเนื่องมาจากข้อพิพาทบนก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการก่อสร้างในปี 2551 ถึง 2554 

ก�าไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่

ในปี 2561 หากไม่รวมผลจากการบนัทกึบญัชีเกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพพี ีบริษทัฯ มกี�าไรสทุธิ (ส่วนของบริษัท 

ใหญ่) 8,264.9 ล้านบาท 

รายการปรับปรุงทางบัญชีที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนถึงการน�ามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินมาปรับใช้ มีดังต่อไปนี้

รายการปรับปรุงรายได้จากสัญญาเช่าการเงินของก�าไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) FY2561

ก�าไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่ 8,264.9
(ไม่รวมผลจากการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน)

หัก: ค่าความพร้อมจ่าย (AP) (824.2)

เพิ่ม: ค่าเสื่อมราคา 340.3 

เพิ่ม: รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน 495.3 

เพิ่ม: ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (30.1)

เพิ่ม: อื่นๆ 133.0 

ก�าไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่ 8,379.2
(รวมผลจากการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน)

จากผลข้างต้น ในปี 2561 บริษทัฯ มกี�าไรสทุธิ (ส่วนของบริษทัใหญ่) ทีร่วมผลจากการบนัทกึบญัชีเกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิ 8,379.2 ล้านบาท  

ลดลง 7.7% จาก 9,075.9 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า
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Normalized Net Profit (NNP) - ส่วนของบริษัทใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯ มี Normalized Net Profit (NNP) ซึ่งคือ ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวมผลจากการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

สัญญาเช่าการเงิน 8,264.9 ล้านบาท ที่ถูกปรับปรุงโดยรายการหลัก ได้แก่ 1) หักลบด้วยผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 70.8(1) ล้านบาท  

และ 2) หักลบด้วยรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 71.1(2) ล้านบาท ดังนั้นในปี 2561 บริษัทฯ มี Normalized Net Profit (NNP) ส่วนของ 

บริษัทใหญ่ 8,147.2 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากปีก่อนหน้า 

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน 24,442.3 22,062.0 10.8%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 79,985.8 83,968.9 -4.7%

สินทรัพย์รวม 104,428.1 106,030.9 -1.5%

หนี้สินหมุนเวียน 12,851.3 14,421.7 -10.9%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 32,672.4 33,600.6 -2.8%

หนี้สินรวม 45,523.6 48,022.3 -5.2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58,904.4 58,008.6 1.5%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 104,428.1 106,030.9 -1.5%

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  

104,428.1 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 หรือเท่ากับ 1,602.8 ล้านบาท จากจ�านวน 106,030.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซี่งประกอบด้วยเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

14.9 หรือเท่ากับ 1,305.6 ล้านบาท จาก 8,736.6 ล้านบาท เป็น 10,042.2 ล้านบาทในปี 2561 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลัก

จากการได้รับเงินจากเงินกู้จากสถาบันการเงินมูลค่า 4,000 ล้านบาท รวมถึงเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 

13,791.3 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะช�าระหนี้เงินกู้ระยะยาวจ�านวน 2,247.1 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 4,000 ล้านบาท 

และจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,524.1 ล้านบาทก็ตาม

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 หรือเท่ากับ 753.1 ล้านบาท จาก 7,215.1 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

7,968.2 ล้านบาท ในปี 2561 การปรับตวัเพิม่ข้ึนมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ข้ึนของรายการลกูหนีก้ารค้ารวมจ�านวน 490.0 ล้านบาท  

จาก 6,797.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 7,287.3 ล้านบาท ในปี 2561 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 หรือเท่ากับ 3,232.7 ล้านบาท จาก 77,127.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

73,895.0 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสะสม

ในปี 2561 บริษัทมหีน้ีสนิรวมเท่ากับ 45,523.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 หรือเท่ากบั 2,498.7 ล้านบาท จากจ�านวน 48,022.3 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: (1) ไม่รวมก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

  (2) ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
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• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 หรือเท่ากับ 164.7 ล้านบาท จากจ�านวน 6,132.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น

จ�านวน 6,297.0 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�านวน 19,753.0 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,660.3 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 9.2 

จากจ�านวน 18,092.8 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเงินกู้ใหม่จ�านวน 4,000 ล้านบาท ถึงแม้จะช�าระคืน

เงินกู้เดิมจ�านวน 2,247.1 ล้านบาท 

• หุ้นกู้ จ�านวน 15,942.6 ล้านบาท ในปี 2561 ปรับตัวลดลง 3,995.7 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 20.0 จาก 19,938.3 ล้านบาท  

ในปี 2560 เนื่องมาจากการช�าระคืนหุ้นกู้จ�านวน 4,000 ล้านบาท 

ในปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากับ 58,904.4 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.5 หรือ 895.8 ล้านบาท จากจ�านวน 58,008.6 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• ก�าไรสุทธิในปี 2561 จ�านวน 8,379.2 ล้านบาท

• เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2561 จ�านวน 8,524.1 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินปันผลประจ�าปี 2560 จ�านวน 6,171.8 ล้านบาท (จ่ายใน 

เดือนพฤษภาคม 2561) และเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2561 จ�านวน 2,352.3 ล้านบาท (จ่ายในเดือนกรกฎาคม 2561)

• การเพิม่ข้ึนของผลการด�าเนนิงานสทุธขิองบริษทัย่อยเฉพาะส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบริษทัใหญ่ (ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจ

ควบคุม) จ�านวน 1,048.0 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดโดยจ�าแนกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจ

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย: ล้านบาท) FY2561 FY2560 % เปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 13,791.3 16,738.1 -17.6%

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,201.1) (787.0) -52.6%

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (11,281.7) (14,424.6) 21.8%

ก�าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริงของเงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (3.0) (42.0) 92.9%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,305.5 1,484.5 -12.1%

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษทัมเีงนิสดและรายการเทยีบ

เท่าเงินสดจ�านวน 10,042.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,305.6 ล้านบาท จากจ�านวน 8,736.6 ล้านบาท ในปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผล 

จากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กระแสเงินสดรับสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานในปี 2561 เท่ากบั 13,791.3 ล้านบาท เป็นผลจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ�านวน 

10,973.1 ล้านบาท

• กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิจากกจิกรรมลงทนุในปี 2561 เท่ากบั 1,201.1 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ารุงสนิทรัพย์ถาวร

จ�านวน 998.1 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิในปี 2561 เท่ากบั 11,281.7 ล้านบาท มสีาเหตหุลกัจากการช�าระคนืเงนิกู้จากสถาบนั

การเงิน จ�านวน 2,247.1 ล้านบาท การช�าระคืนหุ้นกู้จ�านวน 4,000 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2561 จ�านวน 8,524.1 

ล้านบาท แม้จะมีเงินสดรับจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน จ�านวน 4,000 ล้านบาท 
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การบริหารเงินทุน
กลุ่มบริษัทโกลว์มีการวางแผนและบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงผลประโยขน์ของผู้ให้เงินทุน เช่น ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ 

และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดหาเงินทุนสามารถแบ่งตาม 2 กลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

• กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Business): บริษัทใช้การกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) กับ บจ.  

เก็คโค่-วัน และ บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ซึ่งสินเชื่อโครงการแต่ละโครงการจะมีกลุ่มผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน แยกต่างหากจากกัน มี

เงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ที่ต่างกัน และไม่มีสิทธิไล่เบี้ยกับ บมจ. โกลว์ พลังงาน

• กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration Business): บริษัทใช้การกู้ยืมเงินแบบ Corporate Finance 

โดยรวมถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ ส�าหรับทุกโครงการภายใต้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ 

ไอน�้า (Cogeneration) ซึ่งการกู้ยืมเงินส�าหรับกลุ่มธุรกิจ Cogeneration (รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน) จะเป็นการกู้ยืมที่ บมจ.  

โกลว์ พลังงาน โดยเงินกู้และหุ้นกู้ทุกวงเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและทุกวงเงินมีสิทธิเท่าเทียมกัน (Pari Passu) 

อัตราส่วนเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 0.77 เท่า

2.  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการหักค่าใช้จ่าย) คิดเป็น 1.48 เท่า

3.  อัตราส่วนหนี้สินกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า (Cogeneration) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 0.45 เท่า

ในสัญญาเงินกู้และข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้แต่ละฉบับจะมีข้อตกลงที่ทั้งเก่ียวข้องกับการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินระบุไว้อย่าง

ครอบคลุมและชัดเจน รวมไปถึงเรื่องสิทธิของผู้ให้กู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้และการเยียวยาในกรณีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้
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	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

• นางเสาวนีย์ กมลบุตร   ประธานกรรมการ

• ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์  กรรมการ 

• นายจักร บุญ-หลง   กรรมการ

ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดเจ็ดครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

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

ในการปรับเปลีย่นงบการเงนิทีจ่�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีภายนอกว่างบการเงินของบริษทัแสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องและเป็นธรรมตามที่ควรในสาระส�าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป  และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานที่ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในน�าเสนอ 

แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พจิารณาคุณสมบตัแิละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชีภายนอก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก รวมทัง้ค่าสอบบญัชีต่อคณะ

กรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ 

ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่าน้ันในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เหน็ว่ารายการดงักล่าวของบริษทั เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน [1] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการจัดซ่อมบ�ารุงโรงงาน (ตามใบสั่งงาน) [2] รายงาน

ผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ เกี่ยวกับกระบวนการปิดบัญชี, กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, กระบวนการ

จดัการหน้ีและกระบวนการจดัการธรุกรรมทางการเงิน ตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2561 แล้วไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในแต่ละ

รายงาน 

8. รับทราบถึงกรอบการจัดการมาตรฐานของการควบคุมภายในในกลุ่มบริษัทเอ็นจี ที่ได้น�ามาประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานในกลุ่ม

บริษัทโกลว์

9. รับทราบถงึรายงานผลการประเมนิความเสีย่งของกระบวนการการต่อต้านการตดิสนิบน น�าเสนอโดยผูอ้�านวยการแผนกตรวจสอบ

ภายใน
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10. สอบทานและอนุมตั ิผลการประเมนิตนเองทีเ่กีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อน�าเสนอต่อเลขาธิการ CAC ส�าหรับขออนุมัติการต่ออายุใบรับรอง CAC

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากน้ีจากการที่

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเอ็นจี (ENGIE Group) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

เอ็นจี ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบขอน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตัหิลกัการในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ตามเงือ่นไขความสมบรูณ์ในการ

เข้าซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทโกลว์ของทางกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี

โดยถ้าหากว่า ทางกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี และกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ด�าเนินการซื้อ-ขาย หุ้นกลุ่มบริษัทโกลว์ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทาง 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด “PWC” ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในปี 

2562 และถ้าการซื้อ-ขายไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด  

ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโกลว์ในปี 2562

รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กับผู้ตรวจสอบประจ�าปี 2562

รายการ PWC ดีลอยท์

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี  

ส�าหรับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 

(มหาชน)

944,500 บาท 1,869,310 บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี 

ส�าหรับทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทโกลว์ 

6,733,500 บาท 10,043,564 บาท

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจ�าเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจ�าเป็น

รายชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่

• นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

 ใบอนุญาตเลขที่ 4599

• นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

 ใบอนุญาตเลขที่ 6552

• นายพงษ์ทวี รัตนะโกเศศ 

 ใบอนุญาตเลขที่ 7795

• นางธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

 ใบอนุญาตเลขที่ 3440

• ดร.สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย

 ใบอนุญาตเลขที่ 6638

• นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ 

 ใบอนุญาตเลขที่ 6797

• นายมงคล สมพล

 ใบอนุญาตเลขที่ 8444

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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นายเบรนดอน วอเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายญาณ ฟลาเช่

ประธานกรรมการ

	 รายงานความรับผิดชอบของ
	 คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

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

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบช่วยก�ากบัดแูลการจดัท�ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชี 

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ และผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

อย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน และการท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่างบการเงินของบริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน 

และกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง ตามควรในสาระส�าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย
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บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารคว�ง
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 66 (0) 2670 1500-33
โทรสาร 66 (0) 2670 1548-9

with Excellence 

Moving 
Forward 
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