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ว�สัยทัศน

เราเปนผูนำดานธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟาและไอน้ำ

ที่ใหความมั่นคงและยั่งยืน เพ�่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา บนพ�้นฐานของนวัตกรรมที่สรางสรรคในการใชเชื้อเพลิง

ที่หลากหลาย

พันธกิจ

เพ�่มคุณคาใหกับผูถือหุนและลูกคาอยางยั่งยืน ดวยการสรางความมั่นคงในการผลิต

และจัดสงไฟฟา การเติบโตในดานผลการดำเนินงาน ความรูความสามารถของบุคลากร 

พรอมดวยความเชี่ยวชาญอยางเปนโครงขาย 

ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม 

โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของชุมชนในพ�้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

ปรัชญาพ�้นฐานทางธุรกิจ

ความเปนเลิศในการบร�หารจัดการ

• ใหความสำคัญตอสิ�งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย 

• รักษาความพ�งพอใจของลูกคาใหอยูในระดับสูง 

• พัฒนาความมั่นคงในการจัดสงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

• พัฒนากระบวนการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

• พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเคร�่องมือและกระบวนการในการบร�หารอยางตอเนื่อง 

• ลดตนทุนการผลิตและเพ�่มประสิทธิภาพในการผลิต 

• ลดตนทุนทางการเง�น 

การเติบโตในผลการดำเนินงาน

• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวมระบบโคเจนเนอเรช่ันในประเทศไทยใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรม

 ที่มีความตองการไฟฟาสูง และใหความสำคัญในเร�่องความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดสงไฟฟา 

• ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (ไอพ�พ�) ในประเทศไทย 

• ขยายและแสวงหาการดำเนินธุรกิจตางๆ ในประเทศเพ�่อนบาน 
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กอตั้ง 

บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น  

2541

โกลว เอสพ�พ� 1: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
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โกลว พลังงาน 

ระยะที่ 1 & 2

2546

โกลว ไอพ�พ�: 

โรงไฟฟาไอพ�พ� 

ที่ใชกาซธรรมชาติ

เปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 713 เมกะวัตต 
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แทรกเตอเบล ควบรวม 

เดอะโคเจเนอเรชั่น และเอช-พาวเวอร 

จนกลายเปน โกลว

+

=
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โรงไฟฟาพลังน้ำหวยเหาะ 

ขนาด 152 เมกะวัตตใน สปป. ลาว
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8 โกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 115 เมกะวัตตเทียบเทา 
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โกลว เอสพ�พ� 11 ระยะที่ 3 สวนขยาย: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 19 เมกะวัตต

2561
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โกลว พลังงานแสงอาทิตย

ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 1 

ขนาด 0.87 เมกะวัตต 
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โกลว พลังงาน ระยะที่ 4: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 109 เมกะวัตตเทียบเทา 

จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขณะมีกำลังการผลิตรวม 1,961 เมกะวัตต

เทียบเทา 
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โกลว พลังงาน ระยะที่ 5: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 384 เมกะวัตตเทียบเทา

โกลว เอสพ�พ� 11 ระยะที่ 1 & 3: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 143 เมกะวัตต
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เก็คโค-วัน: โรงไฟฟาไอพ�พ� 

ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 660 เมกะวัตต

โกลว เอสพ�พ� 11 ระยะที่ 2: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 110 เมกะวัตต

โกลว พลังงาน โซลาร: 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 1.55 เมกะวัตต 
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แทรกเตอเบล ไดเขาซื้อหุน 

เอช-พาวเวอร 
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โกลว เอสพ�พ� 2: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

โกลว เอสพ�พ� 3: 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

แทรกเตอเบล ไดเขาซื้อหุน 

เดอะโคเจเนอเรชั่น

2562
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โกลว พลังงานแสงอาทิตย

ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 2 

ขนาด 0.99 เมกะวัตต 

ขายกิจการ โกลว เอสพ�พ� 1 

ชลบุร� คลีน เอ็นเนอรยี่

ขนาด 8.63 เมกะวัตต 

2563

+

โกลว พลังงานแสงอาทิตย

ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 3



26 ป 

เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอด 26 ปในการดำเนินธุรกิจผูผลิตพลังงานภาคเอกชนในประเทศไทย 

กลุมบร�ษัทโกลว ยึดมั่นในพันธกิจที่จะเพ�่มคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางยั่งยืน ดวยการมุงสรางความมั่นคงในการผลิตและจัดสงไฟฟา 

ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีว�ต ตลอดจนสังคม และสิ�งแวดลอมเสมอมา

วันนี้ กลุมบร�ษัทโกลว ยังคงดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ 

ตอบสนองความตองการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม การจัดสง

พลังงานที่มีเสถียรภาพและมั่นคง รวมทั้งการใชทรัพยากร

อยางคุมคาที่สุด เพ�่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคมไทย

อยางไมสิ�นสุด



จากกาวแรกในธุรกิจพลังงาน กลุมบร�ษัทโกลวใหความสําคัญ

ในการพัฒนาความพรอมในการจัดสงพลังงานที่มีเสถียรภาพใหกับลูกคา 

ดวยระบบสายสงไฟฟาและโครงขายทอสงไอนํ้าที่ครอบคลุมพ�้นที่

ใหบร�การทั้งหมด เพ�่อลดความเสี่ยงจากภาวะชะงักงันของการสง

กระแสไฟฟาหร�อลดการสูญเสียแรงดันของไอนํ้า เพ�่อรักษา

ความพ�งพอใจของลูกคาใหอยูในระดับสูง 

พลังงานที่มั่นคง



ความสําเร็จสูงสุดของกลุมบร�ษัทโกลว ไมใชแคเพ�ยงการเติบโต

ของผลการดําเนินงานทางธุรกิจเทานั้น แตคือ ความรับผิดชอบ ใสใจ ดูแล 

ชุมชนและสิ�งแวดลอมควบคูกันไปดวย เราใหความสําคัญกับ

การเปนเพ�่อนบานที่ดีกับชุมชนในการพัฒนาโครงการตางๆ 

เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ต พัฒนาการศึกษา 

และการอนุรักษสิ�งแวดลอมในพ�้นที่ดําเนินธุรกิจ

และพ�้นที่หางไกล

สังคมและสิ�งแวดลอม

ที่ยั่งยืน



 50,878 

 53,321 

 50,183 

 52,567  106,031 
 104,927 

 107,245 

 110,076

 8,709 
 8,147  7,702

 9,391 

รายไดจากการขาย

กำไรสุทธิกอนรวมกำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ รายไดหร�อคาใชจายภาษี

เง�นไดรอการตัดบัญชี และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาทาง

การเง�น (TFRIC4) และมาตรฐานบัญชีเก่ียวกับรายไดจากสัญญาท่ีทำกับลูกคา (TFRS15) 

สินทรัพยรวม

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา

หมายเหตุ :  

(1)

 4.362 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2558, 1.458 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2559 (ระหวางกาล)

 (2)

 4.292 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2559, 1.531 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2560 (ระหวางกาล) 

 (3)

 4.219 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2560, 1.608 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2561 (ระหวางกาล)

 (4)

 1.177 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2561, 8.203 บาท/ หุน จายจากผลประกอบการป 2562 (ระหวางกาล)

 (5)

 รวมผลจากการปรับปรุงบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาการเง�น (TFRIC4) และมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายไดจากสัญญา

  ที่ทำกับลูกคา (TFRS15)      

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเงินรวมของบริษัท

รายไดทั้งหมด   53,092   52,537   53,913   52,004 

รายไดจากการขาย  52,567   50,878   53,321   50,183 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา   18,770   18,053   17,391   16,137 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  8,953   9,076   8,379   6,948 

  9,391   8,709   8,147   7,702 

สินทรัพยรวม   110,076   106,031   104,927   107,245 

หนี้สินรวม  53,305   48,022   46,023   64,096 

สวนของผูถือหุน   56,771   58,009   58,904   43,149 

เง�นปนผลตอหุน (บาท)  5.820   5.823   5.827  9.380 

25622559 2560 2561

(หน�วย : ล�านบาท)

25622559 2560 2561

(หน�วย : ล�านบาท)

25622559 2560 2561

(หน�วย : ล�านบาท)

25622559 2560 2561

(หน�วย : ล�านบาท)

(5) (5) (5) (5)

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

จ�ดเดน

ทางการเง�น

13

2559 2560 2561 2562

กำไรสุทธิสวนของบร�ษัทใหญที่ไมรวม 
 1) ผลจากการปรับปรุงบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี
   เกี่ยวกับสัญญาเชาการเง�น (TFRIC4) และมาตรฐาน
   บัญชีเกี่ยวกับรายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา (TFRS15) 
 2) กำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ 
 3) รายไดหร�อคาใชจายภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี

 18,053 
 17,391 

 16,137 

 18,770 

12
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สาร

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2562 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญเกิดข้ึนกับบริษัท โดยบริษัทได้มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับ 

เคลือ่นกจิการผลติไฟฟ้าให้กบักลุม่ ปตท. ผ่านการเข้าซ้ือกจิการของบรษัิทโดย บรษัิท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากดั (มหาชน) 

หรือ จีพีเอสซี ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 69.11 จากกลุ่มเอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมของบริษัทแล้วเสร็จใน

เดือนมีนาคม 2562 และหลังจากนั้นจีพีเอสซีได้ชื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

จีพีเอสซีถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 และได้ท�าการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562

พันธกิจหลักของบริษัทและจีพีเอสซีภายหลังการควบรวมกิจการ คือการปรับปรุงการด�าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการจัดการทรัพย์สิน และโครงสร้าง 

ผูบ้รหิารและบุคลากร เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารต้นทุนการผลติในภาพรวมและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันในอนาคต เช่น 

การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) ของบริษัทและจีพีเอสซี ในเขต

มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเงินลงทุน อีกทั้งช่วยรักษาระดับความมั่นคง (Reliability) ในการส่งผ่านพลังงานไปสู่

ลูกค้าอุตสาหกรรม  

นอกจากความมุ่งม่ันในการปรับปรุงการด�าเนินงานร่วมกันแล้ว บริษัทยังคงยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักแห่งความ

เป็นเลิศในการบริหารงาน (Operational Excellence) โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถด�าเนินการซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ตามแผน 

ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้เสร็จก่อนก�าหนด และสามารถรักษาระดับความพร้อมจ่ายหลังการซ่อมบ�ารุงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ี 

ดีเยี่ยม นอกจากนั้น บริษัทสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 

8.63 เมกะวัตต์ ให้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,094 เมกะวัตต์ 

ถงึแม้ว่าในปัจจบัุน บรษัิทได้ออกจากการเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้สิน้สดุภาระหน้าท่ี

ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบรษัิทจดทะเบียนตามกฎหมายหลกัทรพัย์ และข้อบังคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

บรษัิทยังคงมสีถานะเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั โดยจะยังคงยดึมั่นต่อการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ และจะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในฐานะบริษัทมหาชนจ�ากัดอย่างเคร่งครัด

ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัท ในการเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งและส่วนส�าคัญในกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี ไม่ว่าจะเป็น พนักงานบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจีพีเอสซี 

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ที่ท�าให้การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมมีความมั่นใจในทิศทาง

ของจีพีเอสซี ที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทต่อไป
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นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 

ประธานกรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

รองประธานกรรมการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์ 

กรรมการ

นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1

4

2

5

3

คณะ

กรรมการ

6

2

5
48

7

11
9

10

1
3

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร                    
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการอิสระ

พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางบุบผา อมรเกียรติขจร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

กรรมการ

6

7

8

9

10

11
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นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

นางศรีประภา ส�ารวจรวมผล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์
และสายทรัพยากรบุคคล

นายอาเรียน แวน เดน บรูค 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

นางศิโรบล บุญถาวร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

1

2

3

4 7

5

6

นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรม 
และการจัดการบ�ารุงรักษา

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ ์
และประชาสัมพันธ์

นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ

คณะ

ผู้บริหาร

8

9

นายหลุยส์ สตีเวน โฮลับ 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหลังควบรวมกิจการ

นางมัณทนา คุณากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล
และการบริหารส�านักงาน

นายสุทธิ เชื้อสุข 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง

นายสุรัตน์ชัย บางหลวง

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง

นายสมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์ 
และจัดการสินทรัพย์

10

11

12

15

16

13

14

นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์  

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย

นายอนุตรชัย ณ ถลาง

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม

นายศักดา ลาชโรจน์

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความม่ันคงระบบ

9

8

10

11

12

15

13

14

16

1

7
3

5

6

4

2



2120

นายเรอโนต พีเยิล

ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์

นายสีจัน ยาบันดิด

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

นางสาวสุทธาสินี เพ็งทรัพย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

นายเอเรล์ป กุลเลป

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ

23

24

21

25

22

17

20

18

19

26 นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ 

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (ระยะท่ี 1 & 2)

นางอัญชณา กิตติปิยกุล 

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางและโครงการ

นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ

ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง 

27

28

29

32

33

34

นายอังศุธร ภูบุญเติม

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์  

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน

คณะ

ผู้บริหาร 19

20

17

18

นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว 

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายประทีป พุทธธรรมรักษา

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

นายสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี 

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประชาสัมพันธ์

นายอภิชาติ แจ่มจันทร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

31

30 นางพัชรา จรูญวุฒิธรรม 

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและ
วิเคราะห์ธุรกิจ

นางสาวอัญชนา ทฤษฎิคุณ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

25

22

23

24 21

26

29

28

27

31

34
32

30

33





บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ GLOW

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	ไอน�ำ้	และน�ำ้เพ่ือกำรอุตสำหกรรมให้กับลกูค้ำอุตสำหกรรม	และจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บำท	(ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562)

ทุนช�าระแล้ว	 14,628,650,350	บำท	(ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร	์ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	ถนนสำทรใต	้แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร
	 กรุงเทพมหำนคร	10120
	 โทรศัพท	์:	66	(0)	2670	1500-33	 	โทรสำร	:	66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน	 5	ถนนไอสี่	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150
	 โทรศัพท	์:	66	(0)	3868	4078-80	 	โทรสำร	:	66	(0)	3868	4061

เว็บไซต์	 http://www.glow.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ทีมบริกำรทะเบียนหลักทรัพย	์1	 

ชั้น	15	ฝั่งปีกเหนือ	(North	Wing)	อำคำรจี	ทำวเวอร	์แกรนด	์พระรำม	9		 
9	ถนนพระรำม	9	แขวงห้วยขวำง	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท	์:	66	(0)	2128	2324-9	 	โทรสำร	:	66	(0)	2128	4625

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด(1) 
	 179/74	-	80	อำคำรบำงกอกซิตี	้ทำวเวอร์	ชั้น	15	ถนนสำทรใต	้แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	 

กรุงเทพมหำนคร	10120

หมายเหตุ: (1)	บริษัทฯ	ได้ให้	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท	โกลว์	พลังงำน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทในเครือ	
ตั้งแต่ปี	2562
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ลงทุนของโกลว์ (ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562)

  บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

 บริษัท โกลว์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำร	ที่ปรึกษำ	และให้ค�ำแนะน�ำดำ้นกำร
บริหำรงำนแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ทุนจดทะเบียน	 4,964,924,770	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 4,401,668,110.92	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100

 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน
42	หมู่	8	ถนนซีไออี-8	นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ	
ชลบุรี	1	ต�ำบลบ่อวิน	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	20230
โทรศัพท์	:	66	(0)	3834	5900-5	
โทรสำร	:	 66	(0)	3834	5906

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.

ทุนจดทะเบียน	 2,850,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 2,850,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	95	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)

 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน
11	ถนนไอห้ำ	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	
โทรสำร	:	 66	(0)	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	และไอน�ำ้ให้กบัลกูค้ำอตุสำหกรรมและ	
ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.
 
ทุนจดทะเบียน	 4,941,534,880	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 4,941,534,880	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100
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 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน
11	ถนนไอห้ำ	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10	
โทรสำร	:	 66	(0)	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	ไอน�ำ้	และน�ำ้เพ่ือกำรอตุสำหกรรมให้กบั
ลกูค้ำอุตสำหกรรม	และผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั	กฟผ.	

ทุนจดทะเบียน	 7,373,389,550	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 7,373,389,550	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100

 บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
11	ถนนไอห้ำ	นคิมอตุสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10
โทรสำร	:	 66	(0)	3868	4789

ส�านักงานสาขา
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ที่ตั้งโรงงาน
11	ถนนไอห้ำ	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์	:	66	(0)	3869	8400-10
โทรสำร	:		66	(0)	3868	4789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.	

ทุนจดทะเบียน	 11,624,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 11,624,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	65	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์	
	 ไอพีพ	ี2	โฮลดิ้ง)

 บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน	 7,565,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 7,565,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 100.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100
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 บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33	
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนำโครงกำรธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

ทุนจดทะเบียน	 380,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 245,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 รอ้ยละ	100	(ถอืหุ้นผ่ำน	บจ.	โกลว์
	 ไอพีพี	2	โฮลดิง้)

 บริษัท ไฟฟ้ำ ห้วยเหำะ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
302/A	อำคำรเวียงวัง	ทำวเวอร์	(ยูนิต	15)	ชั้น	3	 
ถนนบุรีจันท์	บ้ำนดงประลำนทุ่ง	เมืองสีสัตนำก	นครหลวง 
เวียงจันทน์	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
โทรศัพท์	:	(856)	21	41	4932-3
โทรสำร	:	 (856)	21	414934

ที่ตั้งโรงงาน
ตู	้ป.ณ.	661	ปำกเซ	สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว
โทรศัพท์	:	(856)	36	211720-1
โทรสำร	:	 (856)	36	211719

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.	และรัฐวิสำหกิจไฟฟำ้ลำว

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000	เหรียญสหรัฐ
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 40,000,000	เหรียญสหรัฐ
มูลค่าหุ้น	 80.00	เหรียญสหรัฐ
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	67.25	(ถือหุ้นผ่ำน	บจ.	โกลว์	
	 และ	บจ.	ห้วยเหำะไทย)

 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
60/19	หมู่	3	เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพำร์ค	ต�ำบลมำบยำงพร	อ�ำเภอปลวกแดง	 
จังหวัดระยอง	21140
โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8
โทรสำร	:	 66	(0)	3889	1330

ที่ตั้งโรงงาน
60/19	หมู่	3	เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพำร์ค	ต�ำบลมำบยำงพร	อ�ำเภอปลวกแดง	 
จังหวัดระยอง	21140
โทรศัพท์	:	66	(0)	3889	1324-8
โทรสำร	:	 66	(0)	3889	1330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและน�ำ้เพ่ือกำรอตุสำหกรรมให้กบัลกูค้ำ
อตุสำหกรรม	และผลติและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.	

ทุนจดทะเบียน	 1,520,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 1,520,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100
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  บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่ำร้อยละ 50

 บริษัท ห้วยเหำะไทย จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน	 422,152,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 422,152,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 8.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	49	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)

 บริษัท โกลว์ เหมรำช วินด์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 12,500,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผ่ำน	บจ.	อีสเทิร์น
	 ซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่)

 บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้	 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน	 1,039,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 1,017,403,020	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์	
	 ไอพีพ	ี3)

 บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมำ จ�ำกัด

ส�านักงานทะเบียน
6004	อำคำรเพกำร์เดน	ทำวเวอร์	346/354	ถนนเพ	 
เมืองยำ่งกุ้ง	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคนิคด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ

ทุนจดทะเบียน	 650,000	เหรียญสหรัฐ
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 650,000	เหรียญสหรัฐ
มูลค่าหุ้น	 1	เหรียญสหรัฐ/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)
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 บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 12,500,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	อีสเทิร์น
	 ซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่)

 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ช้ัน	38	-	พำร์ค	วงิ	ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	:	66	(0)	2670	1500-33
โทรสำร	:	 66	(0)	2670	1548-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ

ทุนจดทะเบียน	 989,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 989,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่โกลว์ถือ	 ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	อีสเทิร์น
	 ซีบอร์ด	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่)
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พัฒนาการและการเจริญเติบโตของบริษัท
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (“บมจ. โกลว์ พลังงาน” หรือ “บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งในช่ือว่า “บมจ. เดอะ  

โคเจเนอเรชั่น” ในเดือนตุลาคม 2536 และในปี 2539 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อมา 
เอ็นจี เอส.เอ. และบริษัทลูกของเอ็นจี เอส.เอ. อ้างอิงรวมกันว่า (“เอ็นจี”) ได้ท�าการซื้อหุ้นใน บจ. โกลว์ (เดิมชื่อ บจ. เอช - พาวเวอร์)
ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2540 และเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 และได้เพิกถอนหุ้น
ของ บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม 2545 และในเดือนกุมภาพันธ์ 
2548 ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ. โกลว์ พลังงาน และในเดือนเมษายน 2548 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
ภายใต้ชื่อ GLOW 

ในเดือนมีนาคม 2562 บมจ. โกลว์ พลังงาน ได้ขายหุ้นใน โกลว์ เอสพีพี 1 (ซึ่งถือหุ้นโดย บจ. โกลว์) ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  
ให้แก่บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จ�ากัด ภายหลังจากการขายหุ้นใน โกลว์ เอสพีพี 1 แล้วเสร็จ บมจ. โกลบอล  
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (“จีพีเอสซี”) ได้เข้าท�าการซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. โกลว์ พลังงาน จากเอ็นจี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ส่งผลให้ 
จีพีเอสซี เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ บมจ. โกลว์ พลังงาน

ภายหลังจากการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัทดังกล่าว จีพีเอสซีได้ท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท (Tender Offer) ท่ีถูกซ้ือขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 และครั้งที่สองเพื่อถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในเดอืนกนัยายน 2562 โดยในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์ครัง้แรกสิน้สดุลงในเดอืน
พฤษภาคม 2562 จพีีเอสซีได้รบัซ้ือหุ้นไว้อีกร้อยละ 26.14 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบรษัิท และในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์
ครั้งท่ีสองเพ่ือถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้สิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน 2562 จีพีเอสซีได้รับ
ซื้อหุ้นไว้อีกร้อยละ 4.57 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ออกจากการเป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จีพีเอสซีถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นร้อยละ 99.83 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2562

เดือนกุมภาพันธ์ โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ตดิตัง้บนหลงัคาโรงงานของบรษัิท คอนตเินนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซ่ึงต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ก�าลังการผลิตติดตั้ง 999 กิโลวัตต์ เริ่ม 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เดือนมีนาคม เพ่ือปฎิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน(1), บมจ. โกลว์ 
พลงังาน ได้ขายหุ้นใน โกลว์ เอสพีพี 1 (ซ่ึงถอืหุ้นโดย บจ. โกลว์) ท้ังหมด ให้แก่บรษัิท บี.กรมิ พาวเวอร์  
เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จ�ากัด

 ภายหลังจากการขายหุ้นใน โกลว์ เอสพีพี 1 แล้วเสร็จ จีพีเอสซี ได้เข้าท�าการซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. 
โกลว์ พลังงาน จากเอ็นจี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ส่งผลให้ จีพีเอสซี เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. โกลว์ 
พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ บมจ. โกลว์ พลังงาน

หมายเหตุ: (1) ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบในหลักการในการซื้อหุ้นทั้งหมด ระหว่าง เอ็นจี กับ จีพีเอสซี โดยมีเงื่อนไข
บังคับก่อน คือ ให้บริษัทขายกิจการของ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด
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หมายเหตุ: (2) กลุ่มบริษัทโกลว์ ในที่นี้ ให้หมายความรวมถึง (1) บจ. โกลว์ (2) บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 (3) บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 (4) บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 (5) บจ. โกลว์  
ไอพีพี (6) บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง (7) บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 (8) บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ (9) บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (10) บจ. ระยอง 
คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (11) บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ และ (12) บจ. โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์

เดือนพฤษภาคม	 จีพีเอสซี ได้ท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท (Tender Offer) ท่ีถูกซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จาก 
ผูถ้อืหุ้นรายย่อย โดยในการท�าค�าเสนอซ้ือครัง้นี ้จพีีเอสซี ได้รบัซ้ือหุ้นไว้ท้ังสิน้ร้อยละ 26.14 ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เดือนกันยายน	 จีพีเอสซี ได้ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (Tender Offer) ที่ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จากผู้
ถือหุ้นรายย่อย ค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์นี้จัดท�าข้ึนเพ่ือถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในการท�าค�าเสนอซื้อครั้งนี้ จีพีเอสซี ได้รับซื้อหุ้นไว้ทั้งสิ้นร้อย
ละ 4.57 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เดือนพฤศจิกายน	 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 8.63 เมกะวัตต์ โดยผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดย CCE เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 
บริษัท คือ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) และ สุเอซ กรุ๊ป (SUEZ Group) โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 33.33%

เดือนธันวาคม	 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน  
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท(2)

บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า และเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทาง
อุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration) 
โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย ธุรกิจหลักของ 
กลุ่มบริษัทคือ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม และน�้าเย็นให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมท้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) นิคม 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใกล้เคียง (รวมเรียกว่า “บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ 
ไอน�้า (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษัิท คอื การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถงึการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้เพ่ือการอุตสาหกรรม  
(Processed Water) และน�า้เย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม
ใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility)  
ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ในจังหวัดอัตตะปือ  
สปป. ลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,094 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไอน�้า 1,116 
ตันต่อชั่วโมง ก�าลังการผลิตน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 3,400 ตันความเย็น

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

หมายเหตุ: (1) จพีีเอสซี หรอื บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี ได้ถอืหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลงังาน ในสดัส่วนร้อยละ 45.67 และถอืหุ้นผ่านบรษัิทย่อยคอื บจ. จพีีเอสซี  
โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) (เดิมชื่อ บจ. เอ็นจีโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)) ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 54.16

โกลว์ เหมราช 
วินด์

100%

อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง โกลว์ เอสพีพี 11

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

0.17%

โกลว์ เอสพีพี 2

100%

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

55%

ห้วยเหาะไทย

49%

25%
โกลว์ ไอพีพี

95%

โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์

100%

เก็คโค่-วัน

65%

โกลว์ ไอพีพี 3

100%

33.33%

ระยอง คลีน 
เอ็นเนอร์ยี่

100%

ชลบุรี คลีน
เอ็นเนอร์ยี่

100%

โกลว์ เอสพีพี 3

100%

โกลว์

100% 100% 100%

จีพีเอสซี(1)

99.83%

โกลว์	พลังงาน
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การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.0 ของราย
ได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2562 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจท่ีส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
เช่นกนั โดยมีรายได้คดิเป็นร้อยละ 14.7 ของรายได้รวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยในรอบปีบัญช ี2562 ปัจจบัุนบรษัิทและบรษัิทย่อยเป็น
เจ้าของและด�าเนินการในฐานการผลิตจ�านวน 9 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 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�าลังการ
ผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 550 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 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 พลงังาน ระยะท่ี 4 มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 77 เมกะวตัต์ ไอน�า้ 137 ตนัต่อช่ัวโมง และน�า้เพ่ือการอุตสาหกรรม 
2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 86 เมกะวัตต์ และไอน�้า 79 ตันต่อชั่วโมง

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้า อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล
พาร์ค มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11) มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์ และน�า้เย็น 2,200 
ตันความเย็น

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12) มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 110 เมกะวตัต์ และน�า้เย็น 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 โดยใช้แผงโซล่าร์
เซลล์แบบ Photovoltaic

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาท่ีโรงงานสยามมิชลิน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว 
เอชเอ สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 867.24 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดผลึก 
รวมซิลิคอน

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาโรงงานของบริษัทคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 999 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดผลึก 
รวมซิลิคอน

• โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 8.63 
เมกะวัตต์ โดยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 52,004 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 6,948 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 107,245 ล้านบาท

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

Water) น�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน�า้เย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่ง 
ตามช่วงที่ระบุไว้:

รายได้	(หน่วย:	ล้านบาท) 2562 2561 %เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์และรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

กระแสไฟฟ้า

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,323.4 14,601.1 -8.8%

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 1,498.0 1,577.0 -5.0%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 10,951.3 12,293.6 -10.9%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ(1) 874.2 730.4 19.7%

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)(2) 12,003.9 13,924.7 -13.8%

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม(3) 16,332.1 16,180.9 0.9%

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน (โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี) 463.6 634.2 -26.9%

รวม 42,123.0 45,341.0 -7.1%

ไอน�้า 7,640.7 7,514.3 1.7%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 419.0 465.9 -10.1%

รวม 50,182.7 53,321.2 -5.9%

รายได้อื่นๆ 1,821.2 592.2 207.5%

รวมรายได้ 52,003.9 53,913.4 -3.5%

หมายเหตุ: (1) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
 (2) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดย โกลว์ พลังงาน โซล่าร์
 (3) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า พร้อมทั้งผลิตและจ�าหน่ายน�้าสะอาด น�า้ปราศจากแร่ธาตุ และน�า้เย็น ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑ์รองให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด นคิมอุตสาหกรรมใกล้เคยีง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้า

บริษัทผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. กฟภ. และลูกค้าอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า 
ส่งแต่เพียงรายเดียวจะถูกส่งเข้าสู่ระบบส่งหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ กฟภ. และ 
กฟน. เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

บริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนินการโรงไฟฟ้าท่ีใช้ระบบเชื่อมโยงหน่วยผลิตและเครือข่ายการจัดส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัทย่อยหลาย
แห่งภายใต้กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอนิดสัเตรยีลพาร์ค โดยโรงไฟฟ้าของ บมจ. โกลว์ พลงังาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 
จะผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลกั และจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียง ขณะที่ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยาม
อีสเทิร์นอินดสัเตรยีลพาร์ค รวมถงึโรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน แสงอาทิตย์ตดิตัง้บนหลงัคาท่ีจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะจัดส่ง
ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรับลูกค้า โดยไฟฟ้าท่ีจัดส่งให้ลูกค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ  
โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์
และจักรยานยนต์

ไอน�้า

บริษัทจัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 
และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงเป็นหลัก  
ไอน�้าที่จ�าหน่ายจัดส่งในระดับความดันต่างๆ กัน จะถูกน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดใน
เรื่องระยะทางการจัดส่ง ดังนั้น โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีรับซ้ือไอน�้าจะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิต 
ไอน�้าของบริษัท

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัทจ�าหน่ายน�า้สะอาด (Clarified Water) และน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจการจ�าหน่ายน�า้เพื่อการอุตสาหกรรมไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่
จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ของบริษัทเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่
ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ 

น�้าเย็น

บริษัทจ�าหน่ายน�า้เย็น (Chilled water) ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เพื่อใช้
ส�าหรับท�าความเย็นส�าหรับกระบวนการผลิต ซึ่งแตกต่างจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยที่อุตสาหกรรมในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�า้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยน�้าเย็นที่จ�าหน่ายนั้นผลิตจาก
ไอน�้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โดยผ่าน Absorbtion Chiller
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โรงงานผลิต

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้า ไอน�า้ และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อโรงงาน

ที่ตั้ง
(นิคมอุตสาหกรรม	
หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม)

ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า
(ตัน/ชม.)

น�้าเย็น
(ตันความ
เย็น)

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์
ของโรงไฟฟ้า

น�้า
สะอาด

น�้า
ปราศจาก
แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า	ไอน�้า	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 713 - - - - มกราคม 2546

เก็คโค่-วัน มาบตาพุด 660 - - - - กรกฎาคม 2555

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว(1) 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 86 79 - - - พฤศจิกายน 2553

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ เอเชีย 1.55 - - - - สิงหาคม 2555

โกลว์ พลังงานแสงอาทิตย ์
ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 1

ดับบลิวเอชเอ สระบุรี 0.87 - - - - พฤศจิกายน 2561

โกลว์ พลังงานแสงอาทิตย ์
ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 2

อมตะซิตี้ 0.99 - - - - กุมภาพันธ์ 2562

โกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 
(ระยะที่ 3)

มาบตาพุด 513 190 - - 150 มีนาคม 2542

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพาร์ค

120 - 2,200 300(2) 60(2) ตุลาคม 2543

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพาร์ค

110 - 1,200 200(2) 12(2) ธันวาคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพาร์ค

23 - - - - ตุลาคม 2549

โกลว์ เอสพพี ี11 โครงการ 3 
(ส่วนขยาย)

สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพาร์ค

19 - - - - เมษายน 2558

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 8.63 - - - - พฤศจิกายน 2562

รวม 3,094 1,116 3,400 4,010 1,282

หมายเหตุ: (1) จังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 (2) วัตถุดิบส�าหรับท�าน�้าเย็น
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แม้ว่าบรษัิทต่างๆ ภายในกลุม่บรษัิทจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง แต่การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะด�าเนนิการภาย
ใต้โครงสร้างการบริหารจัดการเดียวกัน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบติดตามและประสานงานการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง 
ให้สอดคล้องกันภายใต้นโยบายหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัท

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 
Plant) ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546 โดยด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายใต้โครงการ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ซึ่งจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 713  
เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ได้เริ่มด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ด�าเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
660 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2542 ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดอัตตะปือ  
ทางตอนใต้ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มีก�าลงัการผลติตดิตัง้ 152 เมกะวตัต์ โดยด�าเนนิการในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ซ่ึงจะท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126  
เมกะวัตต์ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์ 

โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1

โรงงานผลิตไอน�้าและน�้า โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 1 เป็นโรงงานผลิตไอน�้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงชนิด D (Natural  
Gas-Fired D Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน�า้เพื่อการอุตสาหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ในเดือนกรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไอน�้า 250 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด (Clarified Water) 
1,110 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง เนื่องจากโรงผลิต 
ดังกล่าวใช้เครื่องผลิตไอน�้าซึ่งมีประสิทธิภาพด้อยกว่าโรงผลิตอื่นๆ ของบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายไอน�้าระยะยาวส�าหรับ
ไอน�้าท่ีผลิตได้จากโรงผลิตดังกล่าว แต่จะน�าไปจ�าหน่ายเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะสั้นในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและใน
ช่วงท่ีมคีวามต้องการส่วนเกนิ และจะน�าไปใช้เสรมิระบบการผลติโดยรวมให้มีเสถยีรภาพยิง่ข้ึน บรษัิทจะจ�าหน่ายน�า้เพ่ือการอตุสาหกรรม 
ที่ผลิตได้จากโรงผลิตนี้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะท่ี 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ (Combined Cycle Natural 
Gas-Fired Cogeneration Plant) ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2539 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โรงไฟฟ้ามีก�าลัง
การผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ และมีก�าลังการผลิตไอน�้า 300 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ.  
และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และจ�าหน่ายไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงบ�าบัดน�า้เสียที่สามารถผลิตน�้าสะอาด (Clarified Water) จ�านวน 900 ตัน
ต่อชั่วโมง และน�า้ปราศจากแร่ธาตุจ�านวน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และจ�าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง
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โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Gas-Fired Cogeneration 
Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2548 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 
ได้เพ่ิมก�าลงัการผลติน�า้สะอาดและน�า้ปราศจากแร่ธาตเุม่ือปี 2553 เพ่ือรองรบัความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ของลกูค้าบรเิวณนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 137 ตันต่อชั่วโมง น�้าสะอาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าปราศจาก
แร่ธาตุ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�าหน่ายไอน�้า น�้าสะอาด และน�า้ปราศจากแร่ธาตุให้
ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงไฟฟ้าโกลว์ 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�้า
ได้สูงสุด 160 ตันต่อชั่วโมง ไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายไปตามสายส่งของโกลว์ที่มีอยู่เดิม โรงไฟฟ้าแห่งนี้นับ
ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าท่ีมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�้าอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอยู่ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากขนาดและประสิทธิภาพของโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ท�าให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ใน
ขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน�า้ท่ีมีขนาดเลก็อ่ืนๆ จะเดนิเครือ่งเพ่ือผลติไฟฟ้าจ�าหน่ายให้ กฟผ. และท�าให้โหลดทีจ่�าหน่าย
ให้บรรดาลูกค้าอุตสาหกรรมมีความสมดุล โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน�า้ (Circulating Fluidized Bed 
Boiler) และเครื่องกังหันไอน�า้ (Steam Turbine) โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับ 
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ 
และก�าลงัการผลติไอน�า้ 79 ตนัต่อชัว่โมง หรอืก�าลงัการผลติไฟฟ้าท้ังสิน้ 115 เมกะวตัต์เทียบเท่า (เม่ือไม่มีการผลติไอน�า้) โดยจ�าหน่าย
ไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์ มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้
กับ กฟภ. 

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 1 เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ท�าการติดตั้งบน
หลังคาที่จอดรถของโรงงานสยามมิชลิน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 0.87 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 2 ได้ท�าการติดตั้งบนหลังคาโรงงานของบริษัท คอนติเนนทอล  
ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.99 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
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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 และเริ่ม 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2542 โดยทางเทคนิคแล้ว บริษัทจะถือว่าโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงผลิตเพียงแห่งเดียวกัน  
แต่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 

โรงไฟฟ้านีแ้บ่งออกเป็นสองส่วนคอื (1) เครือ่งกงัหันก๊าซ (Gas Turbine) ก�าลงัการผลติประมาณ 35 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 เครือ่ง 
และเครือ่งผลติไอน�า้ (Heat Steam Generating Unit) จ�านวน 2 เครือ่ง และ (2) เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน ก�าลังการผลิต 222 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง (Hybrid Cycle Unit) แต่ละเครื่องประกอบด้วยเครื่องกังหันไอน�้า (Steam 
Turbine) 1 เครื่อง เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ก�าลังการผลิตประมาณ 35 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน�้า (Heat 
Recovery Unit) จ�านวน 2 เครื่อง และหม้อต้มน�า้ (Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์  
เอสพีพี 3 มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 513 เมกะวตัต์ ไอน�า้ 190 ตนัต่อช่ัวโมง และน�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized Water) 150 ลกูบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน 
เขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนไอน�า้และน�า้เพ่ือการอตุสาหกรรมท่ีผลติได้จะจ�าหนา่ยแกล่กูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired 
Cogeneration Plant) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง 
เครื่องท�าน�้าเย็น (Absorption Chiller) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�า้เย็นส�ารอง (Electric Chiller) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และน�า้เย็น 2,200 ตันความเย็น ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าและน�้าเย็น
จะจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อ
น�้าเย็นของบริษัทตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมสยามอสีเทิร์นอนิดสัเตรยีลพาร์ค ได้เริม่ด�าเนนิการเชิงพาณชิย์ไปแล้วเมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 โรงไฟฟ้าประกอบด้วย 
กังหันก๊าซธรรมชาติ 2 เครื่อง กังหันไอน�า้ 1 เครื่อง ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึม และระบบท�าความเย็นด้วยไฟฟ้าส�าหรับเพิ่มผลผลิต
จากกังหันก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ามีก�าลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขายพลังงานส่วนที่เหลือ (ทั้งในรูปของไฟฟ้าและน�า้เย็น) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่งและท่อน�้าเย็นตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Gas-fired Engines) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเช้ือเพลงิจ�านวน 4 เครือ่ง โรงไฟฟ้าแห่งนีต้ัง้อยู่ในบรเิวณใกล้กนักบัโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต์ เครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงจ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กันกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิต 19 เมกะวัตต์ เครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558
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โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) เป็นโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบเตาเผา  
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 8.63 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน 
เอ็นเนอร์ย่ี จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟภ. ภายใต้สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีระยะเวลา 20 ปี ภายใต้โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 
โดย CCE เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท คือ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์  
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และ สุเอซ กรุ๊ป (SUEZ Group) โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 33.33% ใน CCE และได้เริ่ม 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
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เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี
โรงไฟฟาโกลว พลังงานแสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 1

สำนักงานใหญ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี
โรงไฟฟาชลบุรี คลีน เอ็นเนอรยี่

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค
โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11
โครงการ 1, 2, 3 และ 3 (สวนขยาย)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
โรงไฟฟาโกลว พลังงานแสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 2

กลุมนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด 
โรงไฟฟาโกลว พลังงาน 
(ระยะที่ 1, 2, 4, 5 และ ซีเอฟบี 3) 
โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2/โกลว เอสพีพี 3
โรงไฟฟาเก็คโค-วัน
โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โซลาร

โรงไฟฟาหวยเหาะ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงานผลิตของบริษัท





ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้:

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

1. บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด 792,279,773 54.16%

2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 668,080,251 45.67%

3. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 231,200 0.02%

4. UBS AG สาขาสิงคโปร์ 190,000 0.01%

5. อื่นๆ 2,083,811 0.14%

1,462,865,035 100.00%

หลักทรัพย์อื่นๆ
ตารางด้านล่างคือหุ้นกู้ของบริษัท ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

หุ้นกู้ จ�านวน  
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ก�าหนดการไถ่ถอน อันดับความน่าเชื่อถือ 
โดย ทริสเรทติ้ง

GLOW218A 5,555 ร้อยละ 5.00 
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี 
ก�าหนดไถ่ถอน 31 สิงหาคม 2564

AA-

GLOW259A 4,000 ร้อยละ 3.95 
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี 
ก�าหนดไถ่ถอน 3 กันยายน 2568

AA-

GLOW265A 3,000 ร้อยละ 2.81 
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี 
ก�าหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2569

AA-
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

คุณณรงค์ชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
คุณศิโรบล

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ
คุณเอเรล์ป

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
คุณสุทธาสินี

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณนันท์ศิลป์

ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ 
และวิเคราะห์ธุรกิจ

คุณพัชรา

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย
คุณชไมพร

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน
คุณประพนธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
คุณสมเกียรติ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอังศุธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารส�านักงาน

คุณมัณทนา

ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
คุณอัญชนา

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม
คุณศิริจันทร์

ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
คุณเรอโนต

ผู้อ�านวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม  
และประชาสัมพันธ์

คุณสมชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณปจงวิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
คุณอาเรียน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล

คุณศรีประภา

โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุงกลาง 
คุณพิสุทธิ

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม  
คุณธนัญชัย

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ
คุณศักดา

ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย 
คุณอนุตรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและการจัดการบ�ารุงรักษา
คุณวิศิษฎ์
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต 
คุณอาเรียน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพัฒนาธุรกิจ

คุณปจงวิช (รักษาการแทน)

ไฟฟ้าห้วยเหาะ

ประธาน
คุณปจงวิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ

คุณปจงวิช (รักษาการแทน)

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

(ว่าง)

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
(ว่าง)

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อ
และบริหารสินค้าคงคลัง

คุณประทีป

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางและโครงการ
คุณอัญชณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ
คุณอัครินทร์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณสีจัน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง
คุณสุรัตน์ชัย

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหลังควบรวมกิจการ
คุณหลุยส์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง
คุณสุทธิ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2)
คุณอภิเดช

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
คุณรุจิโรจน์

ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
คุณรุจิโรจน์

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณชัยวุฒิ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
คุณอภิชาติ
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คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการตั้งแต่

ต�าแหน่ง

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

2.  นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(2) 14 สิงหาคม 2557 กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

3.  นายอนุตร จาติกวณิช(3) 9 พฤศจิกายน 2543 กรรมการ

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

5.  นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์(5) 28 ตุลาคม 2542 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.  นางเสาวนีย์ กมลบุตร 26 เมษายน 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.  ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 กรรมการอิสระ

8.  นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ(6) 9 พฤษภาคม 2557 กรรมการ

9.  นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(7) 26 เมษายน 2560 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

10. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(8) 26 เมษายน 2560 กรรมการ

11. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด(9) 9 พฤศจิกายน 2560 กรรมการ 

12. นายจักร บุญ-หลง 24 เมษายน 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. นายเกียร์ท เอ. บุนเคนส์(10) 25 กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการ

14. นายจูเลี่ยน พอเช่ท์(11) 15 กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการ

15. นายเจน น�าชัยศิริ(12) 14 มีนาคม 2562 กรรมการ และรองประธานกรรมการอันดับที่ 1

16. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(13) 14 มีนาคม 2562 กรรมการ และรองประธานกรรมการอันดับที่ 2

17. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(14) 14 มีนาคม 2562 กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

18. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์(15) 15 มีนาคม 2562 กรรมการ

19. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ(16) 15 มีนาคม 2562 กรรมการ

20. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(17) 23 เมษายน 2562 ประธานกรรมการ

21. นายชวลิต ทิพพาวนิช(18) 23 เมษายน 2562 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

22. นางภัทรียา เบญจพลชัย(19) 23 เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

23. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ(20) 23 เมษายน 2562 กรรมการ

24. นางบุบผา อมรเกียรติขจร(21) 7 พฤษภาคม 2562 กรรมการ 

25. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์(22) 4 ตุลาคม 2562 กรรมการ
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หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ  
 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (7) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (8) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 (9) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562
 (10) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (11) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (12) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และลาออกจากการเป็น

กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (13) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (14) เข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 
 (15) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (16) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (17) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (18) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (19) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (20) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562
 (21) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (22) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน 2562
 (2) เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในสี่คนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล นายชวลิต ทิพพาวนิช หรือ นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้:

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์(1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย(2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้:

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(3) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายชวลิต ทิพพาวนิช(4) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 
 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (3) แต่งตั้งเข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (4) แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - 2560
• ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2559
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

อายุ 67 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม 

การผลิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาองค์การ  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

• Certificate of Management Development Program 
North Western University, U.S.A.

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL 3/2016)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 1  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
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• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
รุ่นที่ 2  
ส�านักงานศาลปกครอง

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที่ 2  
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2554 - 2557
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556
• กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเตอริง จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 
 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 
 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ากัด
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ
 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นๆ
2555 - 2557
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย
2554 - 2558
• ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
2553 - 2557
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 - 2557
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553 - 2557
• กรรมการ
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2550 - 2557
• กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการ
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด 

(มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ไทยออยส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด
2557 - 2561
• ประธานคณะกรรมการ
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 การยาสูบแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
• ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อายุ 65 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)  

มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์ไอ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่น 2/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Finance for Non-Finance Director Program (FND)  
รุ่น 30/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 82/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่น 2  
สถาบันวิทยาการการค้า 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 11 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 5  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Leadership Development Program  
“Enchancing Competitiveness” 

 สถาบนั International Institute for Management Development 
(IMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
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3. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
ปัจจุบัน
• สมาชิก
 ราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ 13
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ที่ปรึกษา
 ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2558
• ประธาน
 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
2557 - 2558
• รองประธาน
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2549 - 2557
• กรรมการ
 สถาบันพระปกเกล้า

อายุ 65 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

• 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 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ท่ี 15 

ส�านักงานศาลยุติธรรม 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 บรษัิท เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จ�ากดั (มหาชน)
เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการเงิน
 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 - เมษายน 2562
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 บริษัท แปซิฟิค ไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
เมษายน 2556 - พฤศจิกายน 2560
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 

และการคลัง
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิงหาคม 2557 - สิงหาคม 2561
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถาบันรัชต์ภาคย์

อายุ 67 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Kellogg - ศศินทร์) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร  

(Wharton School)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 67  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee (RCC)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Institution Governance Program (FGP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร  
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ 
 บรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 กลุม่บรษัิทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน)
ปัจจุบัน
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
 บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
2560 - 2561
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ�ารองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บรหิารกลยุทธ์ กลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย ปฎบัิตงิานใน
 ต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด้านบรหิารศกัยภาพองค์กร 

อายุ 57 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และการจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(โทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 152/2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Management Program
• หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพส�าหรับผู้บริหาร  

(The Great Manager)
• หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership 

Program (GE: PTT Executive Leadership)  
สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

6. นายชวลิต ทิพพาวนิช

สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2560
• กรรมการ
 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อายุ 62 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์และความสมัพันธ์ 

ระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5. นายจักร บุญ-หลง

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
 บรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ
 กลุม่บรษัิทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
2560
• เอกอคัรราชทูต ณ กรงุย่างกุง้
 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา
2558
• เอกอคัรราชทูต ณ กรงุออสโล
 ราชอาณาจกัรนอร์เวย์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพจิารณา 

ค่าตอบแทน
 บรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
 บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
 บรษัิท ทีดบับลวิแซต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
 บรษัิท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
2558 - 2559
• ปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี
 ส�านกันายกรฐัมนตรี
2553 - 2558
• รองผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาติ
 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

อายุ 63 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• เนติบัณฑิตไทย  

ส�านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Certificate of Senior Police Command,  

Police College Bramshill ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 111/2008  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 42/2018

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) 
รุ่นที่ 4414  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

7. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์

• หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) 
สถาบัน Harvard Business School, Executive Education 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.  
(PTT Leadership and Learning Institute)

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน วพน. รุน่ท่ี 12 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
 บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
2558 - 2559
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ�ารองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย ปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่ง President บรษัิท เอช็เอ็มซี โปลเีมอส์ จ�ากดั 

 บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
2556 - 2558
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พัฒนาธรุกจิและบรหิารโครงการ 
 บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บรษัิท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ�ากดั
• กรรมการ
 บรษัิท ราชบุร ีพาวเวอร์ จ�ากดั
ต�าแหน่งอื่นๆ
• ไม่มี
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• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ท่ี 8  
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 34  
วิทยาลัยการปกครอง

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 7  
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 3  
สถาบันพระปกเกล้า

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 1  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
รุ่นที่ 3  
ส�านักงานศาลปกครอง

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที่ 3  
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 50  
โรงเรียนสืบสวนสอบสวน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

• หลักสูตรนักบริหารงานต�ารวจขั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) 
รุ่นที่ 2  
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 
(มหานคร รุ่นที่ 1) วิทยาลัยพัฒนามหานคร

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร) รุ่นที่ 1  
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (AseanEx) รุ่นที่ 2  
โดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
(BRAIN) รุ่นที่ 1  
สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย 

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
 บรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 กลุม่บรษัิทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาล 

และสรรหา
 บรษัิท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ 
 บรษัิท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
2557 - 2562
• กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทน  และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
 บรษัิท อสมท จ�ากดั (มหาชน)
2554 - 2562
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารทิสโก้ จ�ากดั (มหาชน)
2553 - 2562
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บรษัิท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ และประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง
 บรษัิท เซ็นทรลัรเีทลคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคาร เอ เอน็ แซด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ
 บรษัิท บางกอกกล๊าส จ�ากดั (มหาชน) 
ต�าแหน่งอื่นๆ
2560 ปัจจุบัน
• อนกุรรมการวนิจิฉัยการเข้าถอืหลกัทรพัย์เพ่ือครอบง�ากจิการ 
 ส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการประเมนิกองทุนหมุนเวยีน
 กระทรวงการคลงั
• คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 

ด้านบรรษัทภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

อายุ 65 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Executive Program  

มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 ปี 2548 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 13 ปี 2553 
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
รุ่น 1/2000  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 
(FGP) รุ่น 1/2010  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 
รุ่น 2/2014  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program refresher 2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance 
(ITG) รุ่น 2/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a 
Changing World”  
The Institute of Directors (UK)

• IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The 
Sustainability Imperative” 
Singapore Institute of Directors (SID)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. นางภัทรียา เบญจพลชัย
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - 2561
• กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2562
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2557
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2557
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

อายุ 61 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
7 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  

(สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสูตร Senior Executive Program ปี 2546 
สถาบันศศินทร์ Sasin Graduate Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn University

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ปี 2551 
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

• หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2552 
Center for Creative Leadership, Singapore

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2011)  
ปี 2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9. นางบุบผา อมรเกียรติขจร

2553 - ปัจจุบัน
• ผูพิ้พากษาสมทบในศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้า 

ระหว่างประเทศกลาง
 ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
กุมภาพนัธ์ 2560 - 2562
• ท่ีปรกึษาส�าหรบัมาตรการลงโทษทางแพ่ง
 ส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
2556 - 2562
• กรรมการ
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย
2556 - 2560
• คณะกรรมการวนิยักรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีออก 

หลกัทรพัย์
 ส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
2554 - 2560
• กรรมการจรรยาบรรณ
 สภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชปูถมัภ์
2554 - 2559
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้า 

ประเทศไทย

57



• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive 
(BPSE) ปี 2555  
IMD Institute in Switzerland

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2558 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21/2558

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 10/2560 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
มิถุนายน 2554 - กรกฎาคม 2560
• กรรมการ
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นๆ
ปัจจุบัน
• รองประธาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติ
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559 - ปัจจุบัน
• คณะท�างานตลาดคาร์บอน 
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการรางวัล TTF Award 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2559
• กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ 60 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
15 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Ph.D. Economics 

The University of British Columbia 
• M.A. Economics 

The University of British Columbia 
• M.A. Economics (ภาคภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• B.A. Economics  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ABARE Workshop in general equilibrium (GE) modeling, 

Canberra, Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
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หมายเหตุ:  ”กลุ่มบริษัทโกลว์” ตามเอกสารแนบ 1 นี้ ได้แก่ (1) บริษัท โกลว์ จ�ากัด (2) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด (3) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด (4) บริษัท 
โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด (5) บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด และ (6) 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 และ (5) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกับรหิารจดัการและขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์องค์กร
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560
• ผู้อ�านวยการโครงการ EVEREST
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2558
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2557
• รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจ

องค์กร
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มกราคม 2557 - มิถุนายน 2561
• รักษาการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
กันยายน 2557 - กันยายน 2561
• กรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2561
• กรรมการ
 บริษัท น�า้มัน ไออาร์พีซี จ�ากัด 
ต�าแหน่งอื่นๆ
• ไม่มี

อายุ 53 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
4 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยบูรพา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร PTT Leadership Development Program (LDP II), 

Harvard Business School
• หลักสูตร GE Leadership Development Program
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

11. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจ�านวนห้าครั้ง และตามวาระพิเศษจ�านวนสิบสี่ครั้ง โดยการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

รายชื่อ วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วม 
ประชุมทั้งหมด  
ต่อจ�านวนครั้ง 
การประชุม 
ทั้งหมด 

จนถึงวันที่ 31  
ธนัวาคม 2562

การประชุมวาระปกติ  
(จ�านวน 5 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ 
(จ�านวน 14 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน 

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

1. นายญาณ ฟราสซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 5 - 6/9

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(2) 14 สิงหาคม 2557 2 - 6 - 8/8

3. นายอนุตร จาติกวณิช(3) 9 พฤศจิกายน 2543 2 - 8 - 10/11

4. นายมาร์ค เจ.ซ.ีเอม็.จ.ี แวร์สเตร์เตอ(4) 11 พฤศจิกายน 2556 1 - 1 1 3/6

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์(5) 28 ตุลาคม 2542 2 - 9 - 11/11

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 26 เมษายน 2559 5 - 14 - 19/19

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 25 มีนาคม 2556 4 - 14 - 18/19

8. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิซ(6) 9 พฤษภาคม 2557 - - 4 - 4/7

9. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(7) 26 เมษายน 2560 - 1 5 - 6/8

10. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(8) 26 เมษายน 2560 - - - - 0/4

11. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด(9) 9 พฤศจิกายน 2560 - - 3 2 5/9

12. นายจักร บุญ-หลง 24 เมษายน 2561 5 - 12 - 17/19

13. นายเกียร์ท เอ. บุนเคนส์(10) 25 กุมภาพันธ์ 2562 - - 1 - 1/1

14. นายจูเลี่ยน พอเช่ท์(11) 15 กุมภาพันธ์ 2562 1 - 3 - 4/4

15. นายเจน น�าชัยศิริ(12) 14 มีนาคม 2562 2 - 3 - 5/5

16. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(13) 14 มีนาคม 2562 4 - 8 - 12/12

17. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(14) 14 มีนาคม 2562 4 - 6 - 10/12

18. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์(15) 15 มีนาคม 2562 1 - 2 - 3/3

19. รศ. ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ(16) 15 มีนาคม 2562 3 - 6 - 9/11

20. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(17) 23 เมษายน 2562 3 - 5 - 8/8

21. นายชวลิต ทิพพาวนิช(18) 23 เมษายน 2562 3 - 5 - 8/8

60



รายชื่อ วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วม 
ประชุมทั้งหมด  
ต่อจ�านวนครั้ง 
การประชุม 
ทั้งหมด 

จนถึงวันที่ 31  
ธนัวาคม 2562

การประชุมวาระปกติ  
(จ�านวน 5 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ 
(จ�านวน 14 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน 

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

22. นางภัทรียา เบญจพลชัย(19) 23 เมษายน 2562 1 - 4 - 5/8

23. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ(20) 23 เมษายน 2562 2 - 3 - 5/5

24. นางบุบผา อมรเกียรติขจร(21) 7 พฤษภาคม 2562 2 - 4 - 6/7

25. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์(22) 4 ตุลาคม 2562 1 - 1 - 2/2

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็น
กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (7) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (8) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 (9) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562
 (10) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (11) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (12) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และลาออกจากการเป็น

กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (13) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (14) เข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 
 (15) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (16) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (17) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (18) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (19) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (20) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562
 (21) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (22) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วม 
ประชุมทั้งหมด  
ต่อจ�านวนครั้ง 
การประชุม 
ทั้งหมด 

จนถึงวันที่ 31  
ธนัวาคม 2562

การประชุมวาระปกติ  
(จ�านวน 4 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ 
(จ�านวน 2 ครั้ง)

การเข้าร่วมประชมุ 
ด้วยตนเอง

การเข้าร่วมประชมุ 
ด้วยตนเอง

1. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์(1) กรรมการอิสระ 28 ตุลาคม 2542 1 1 2/2

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2559 4 2 6/6

3. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ 24 เมษายน 2561 4 2 6/6

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย(2) กรรมการอิสระ 23 เมษายน 2562 1 2 3/4

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (2) เข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วม 
ประชุมทั้งหมด  
ต่อจ�านวนครั้ง 
การประชุม 
ทั้งหมด 

จนถึงวันที่ 31  
ธนัวาคม 2562

การประชุมวาระปกติ  
(จ�านวน 2 ครั้ง)

การประชุมวาระพิเศษ 
(จ�านวน 9 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

การเข้าร่วม
ประชมุ 

ด้วยตนเอง

การเข้าร่วม
ประชมุผ่าน 

วดีโีอ / 
โทรศพัท์

1. นายญาณ ฟราสซิสคสุ มาเรยี  
ฟลาเช่(1)

กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร

24 กุมภาพันธ์  
2557

1 - 2 1 3/4

2. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(2) กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร

26 เมษายน  
2560

1 - 2 - 3/4

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ 24 เมษายน  
2561

2 - 9 - 11/11

4. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(3) กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร

14 มีนาคม  
2562

1 - 6 - 7/7

5. นายชวลิต ทิพพาวนิช(4) กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร

7 พฤษภาคม  
2562

- - 4 - 4/4

หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ 
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (3) เข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (4) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี ท่ีจดัขึน้เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมได้มมีตอินมัุตค่ิาตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม
ส�าหรับประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2562 มีดังต่อไปนี้:

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนรายปี  
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม  
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 489,500 112,200 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 489,500 112,200 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ได้อนมัุตค่ิาตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านงึถงึก�าไรของบรษัิท จ�านวนปัจจยัเมือ่เทียบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัในการ
ขยายตัวของธุรกิจบริษัท ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง:

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน  
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม  
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 165,000 44,000 ไม่มี

กรรมการ 110,000 37,400 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน 55,000 30,800 ไม่มี

กรรมการ 55,000 22,000 ไม่มี
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562:

รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

1. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย ฟลาเช่(1) 561,000 - 92,400 1,485,000

2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส(2) - - - -

3. นายอนุตร จาติกวณิช(3) 1,122,000 - - 1,122,000

4. นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี. แวร์สเตร์เตอ(4) 224,400 - - 224,400

5. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์(5) 1,234,200 74,800 - 1,309,000

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 2,733,500 429,000 297,000 3,459,500

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2,621,300 - - 2,621,300

8. นางชิลล่า โคฮัลมี-มงฟิช(6) 448,800 - - 448,800

9. นายพอล ฟรานซิส แมไกวร์(7) 448,800 - 66,000 514,800

10. นายเดวาราเจิ่น มูรูเว่น(8) - - - -

11. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ด(9) 336,600 - - 336,600

12. นายจักร บุญ-หลง 2,733,500 334,400 - 3,067,900

13. นายเกียร์ท เอ. บุนเคนส์(10) 112,200 - - 112,200

14. นายจูเลี่ยน พอเช่ท์(11) 448,800 - - 448,800

15. นายเจน น�าชัยศิริ(12) 561,000 - - 561,000

16. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(13) 1,739,341 - - 1,739,341

17. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(14) 1,627,141 - 259,751 1,886,892

18. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์(15) 336,600 - - 336,600

19. รศ. ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ(16) 1,401,400 - - 1,401,400

20. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(17) 1,236,897 - - 1,236,897

21. นายชวลิต ทิพพาวนิช(18) 1,236,897 - 124,014 1,360,911

22. นางภัทรียา เบญจพลชัย(19) 1,012,497 188,447 - 1,200,944

23. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ(20) 561,000 - - 561,000

24. นางบุบผา อมรเกียรติขจร(21) 993,722 - - 993,722

25. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์(22) 343,758 - - 343,758

รวมทั้งสิ้น 23,514,353 1,026,647 839,165 26,772,765
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หมายเหตุ: (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็น
กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (7) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (8) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 (9) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562
 (10) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562
 (11) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (12) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และลาออกจากการเป็น

กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (13) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอันดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (14) เข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 
 (15) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (16) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
 (17) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (18) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (19) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
 (20) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่งวันที่ 23 เมษายน 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562
 (21) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 (22) เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 25562
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 

• นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ
• นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์  กรรมการ (ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 23 เมษายน 2562)
• นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ (แทน นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ เมื่อ 23 เมษายน 2562)
• นายจักร บุญ-หลง  กรรมการ

ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปีท่ีน�าเสนอโดยผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงการให้ความเห็นและค�าแนะน�า  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องและเป็นธรรม ตามที่ควรในสาระส�าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานท่ีผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน 
น�าเสนอว่ามีความเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎระเบียบอืน่ท่ีเกีย่วข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. พจิารณาคณุสมบตัแิละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชภีายนอก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้ค่าสอบบญัชี
ต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
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7. สอบทานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีฉบับปรบัปรงุของบรษัิท เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัหลกัการของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง 

8. รับทราบผลรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี 2562 โดยไม่พบความผิดปกติในสาระ
ส�าคัญของรายงาน

9. รบัทราบผลรายงานการให้ค�าปรกึษาในการด�าเนนิโครงการจดัเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนกิส์ ท่ีโกลว์ส�านกังานใหญ่ เพ่ือลดพ้ืนท่ี
ส�านักงานในการจัดเก็บเอกสาร ป้องกันเอกสารสูญหาย และสามารถสืบค้นได้ง่าย

10. รบัทราบผลรายงานการวเิคราะห์ความแตกต่าง ในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ระหว่างกระบวนการของกลุม่บรษัิทโกลว์ 
และของกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี เพ่ือน�ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโกลว์ ให้มีความ
สอดคล้อง และด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับของกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี

11. รับทราบถึงมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 - เครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 - สัญญาเช่า ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 
มกราคม 2563 รวมถึงผลกระทบที่อาจมีนัยส�าคัญต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากดั โดย นางสาวอมรรตัน์ เพ่ิมพูนวฒันาสขุ 
ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต เลขท่ี 4599 หรอื นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 หรอื นายพงษ์ทว ีรตันะโกเศศ 
ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต เลขท่ี 7795 เป็นผูส้อบบัญชีประจ�าปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษัิท พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 
ซึ่งเท่ากับปี 2562 จ�านวน 944,500 บาท ส�าหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และ จ�านวน 6,593,500 บาท ส�าหรับทุก
บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

67

































































































































































บร�ษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 - พารคว�ง
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 66 (0) 2670 1500-33
โทรสาร 66 (0) 2670 1548-9
www.glow.co.th

26 ป

เพ�่อการพัฒนา
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