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จุดเด่นทางการเงิน

รายได้จากการขาย (หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ: (1) 4.292 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2559, 1.531 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2560 (ระหว่างกาล)
 (2) 4.219 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2560, 1.608 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2561 (ระหว่างกาล)
 (3) 1.177 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2561, 8.203 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2562 (ระหว่างกาลครั้งที่ 1)
 (4) 2.050 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2562 (ระหว่างกาลครั้งที่ 2), 1.709 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2563 (ระหว่างกาล)

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563
งบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายได้ทั้งหมด 52,537 53,913 52,004 45,896 
รายได้จากการขาย  50,878  53,321  50,183  45,082 
ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา  18,053  17,391  16,137  13,721 
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  9,076  8,379  6,948  6,360 
ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวม
1) ผลจากการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

ส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) มาตรฐานบัญชี
เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS15) และ
มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS16) 

2) ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ 

3) รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

8,709 8,147 7,702 6,665

สินทรัพย์รวม  106,031  104,927  107,245  100,556 
หนี้สินรวม  48,022  46,023  64,096  58,223 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  58,009  58,904  43,149  42,333 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  5.823(1)  5.827(2) 9.380(3) 3.759(4)

25612560 2562 2563

50,878  50,183 
 45,082 

 53,321 
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ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย : ล้านบาท)

25612560 2562 2563

8,709 
7,702 

6,665 
8,147 

สินทรัพย์รวม (หน่วย : ล้านบาท)

25612560 2562 2563

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (หน่วย : ล้านบาท)

25612560 2562 2563

18,053 17,391 16,137
13,721

106,031 107,245 100,556104,927
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บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ โกลว์ฯ) 

ชื่อย่อ	 	 GLOW

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000461

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟำ้	ไอน�้ำ	และน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้กับลูกคำ้อุตสำหกรรม	และจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้กับ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค	(กฟภ.)

ทุนจดทะเบียน	 14,828,650,350	บำท	(ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2563)

ทุนช�าระแล้ว	 14,628,650,350	บำท	(ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2563)

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

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

เว็บไซต์	 http://www.glow.co.th

ข้อมูลอื่นๆ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ทีมบริกำรทะเบียนหลักทรัพย	์1	 

ชั้น	15	ฝั่งปีกเหนือ	(North	Wing)	อำคำรจี	ทำวเวอร์	แกรนด	์พระรำม	9 
9	ถนนพระรำม	9	แขวงห้วยขวำง	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพมหำนคร	10310

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

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	 
179/74	-	80	อำคำรบำงกอกซิตี้	ทำวเวอร	์ชั้น	15	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	 
เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50

 บริษัท โกลว์ จ�ากัด

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำร	ที่ปรึกษำ	
และให้ค�ำแนะน�ำดำ้นกำรบริหำรงำนแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	95	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)

 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	และไอน�้ำให้กับลูกคำ้อุตสำหกรรม	
และผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.

ทุนจดทะเบียน	 4,941,534,880	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 4,941,534,880	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100
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 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร	์ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	ถนนสำทรใต	้
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�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	ไอน�้ำ	และน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้กับ
ลูกค้ำอุตสำหกรรม	และผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.

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

 บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด

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

ส�านักงานสาขา
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร	์ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	ถนนสำทรใต	้
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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	65	(ถือหุ้นผำ่น	
	 บจ.	โกลว์	ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง)

 บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร	์ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100
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 บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	
	 บจ.	โกลว์	ไอพีพ	ี2	โฮลดิ้ง)

 บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
302/A	อำคำรเวียงวัง	ทำวเวอร์	(ยูนิต15)	ชั้น	5	ถนนบุรีจันท์
บ้ำนดงประลำนทุ่ง	เมืองสีสัตนำก	นครหลวงเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
โทรศัพท์:	(856)	21	414932-3
โทรสำร:	 (856)	21	414934

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั	กฟผ.	และรฐัวสิำหกจิไฟฟ้ำลำว

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

 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด

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
ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรม	และผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ	กฟผ.

ทุนจดทะเบียน	 1,520,000,000	บำท
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 1,520,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100

 บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จ�ากัด

ส�านักงานทะเบียน
No.	337,	1st	Floor,	Play	Road,	Mote	Lat	Saung	Gone
(South)	Quarter,	Sanchaung	Township,	Yangon,
Myanmay.	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคนิคด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ

ทุนจดทะเบียน	 650,000	เหรียญสหรัฐ
ประเภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 650,000	เหรียญสหรัฐ
มูลค่าหุ้น	 1	เหรียญสหรัฐ/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)

7



 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50

 บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	49	(ถือหุ้นผำ่น	บจ.	โกลว์)

 บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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	 1,017,810,005	บำท
มูลค่าหุ้น	 10.00	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	33	(ถือหุ้นผำ่น	
	 บจ.	โกลว์	ไอพีพ	ี3)

 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	38	-	พำร์ค	วิง	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�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	100	(ถือหุ้นผำ่น	
	 บจ.	อีสเทิร์นซีบอร์ด	คลนี	เอ็นเนอร์ย่ี)

 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เลขที่	2	ถนนเมืองใหม่มำบตำพุดสำย	6	ต�ำบลห้วยโป่ง	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์:	66	(0)	3868	7513-4
โทรสำร:	 66	(0)	3868	7512

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจกำรวำงท่อส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
ในจังหวัดระยอง

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000	บำท
ประภทของหุ้น	 สำมัญ
ทุนช�าระแล้ว	 10,000,000	บำท
มูลค่าหุ้น	 10	บำท/หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	ร้อยละ	15	(ถือหุ้นผำ่น	
	 บมจ.	โกลว์	พลังงำน)
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พัฒนาการและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

บรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) (“บมจ. โกลว์ พลงังาน” หรอื “บรษัิทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้ในช่ือว่า “บมจ. เดอะ โคเจเนอเรช่ัน” 
ในเดือนตุลาคม 2536 และในปี 2539 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อมา เอ็นจี เอส.เอ. และ
บรษัิทลกูของเอ็นจ ีเอส.เอ. อ้างอิงรวมกนัว่า (“เอ็นจ”ี) ได้ท�าการ ซ้ือหุ้นใน บจ. โกลว์ (เดมิช่ือ บจ. เอช-พาวเวอร์) ครัง้แรกในเดอืนกนัยายน 
2540 และเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 และได้เพิกถอนหุ้นของ บมจ. เดอะ โคเจเนอเรชั่น 
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม 2545 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น 
บมจ. โกลว์ พลังงาน และในเดือนเมษายน 2548 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งภายใต้ชื่อ GLOW

ในเดอืนมนีาคม 2562 บมจ. โกลว์ พลงังาน ได้ขายหุ้นใน โกลว์ เอสพพี ี1 (ซ่ึงถอืหุ้นโดย บจ. โกลว์) ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ให้แก่
บริษัท 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 เป็น
ผู้ถือหุ้นของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ บมจ. โกลว์ พลังงาน

ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว จีพีเอสซีได้ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Tender Offer) ที่ถูกซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 และครั้งท่ีสองเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนกันยายน 2562 โดยในการรับซื้อหลักทรัพย์ครั้งแรกสิ้นสุดลง
ในเดือนพฤษภาคม 2562 จีพีเอสซีได้รับซื้อหุ้น ไว้อีกร้อยละ 26.14 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ครั้งท่ีสอง เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2562  
จีพีเอสซีได้รับซื้อหุ้นไว้อีกร้อยละ 4.57 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จีพีเอสซีถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นร้อยละ 99.83 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างบริหารองค์กรใหม่ ภายใต้การบริหารงานของจีพีเอสซี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ธุรกิจ บูรณาการระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

หมายเหตุ:	 (1) จีพีเอสซี หรือ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้ถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 45.67 และถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยคือ บจ. จีพีเอสซี 
โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) (เดิมชื่อ บจ. เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)) ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 54.16

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุ

แห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (Cogeneration) โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) รวมถึง การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 
น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน�า้เย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัทฯ เริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 และปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) 
ตัง้อยู่ในเขตนคิมอุตสาหกรรมทางชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออก จงัหวดัระยองและชลบุร ีและโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ในจงัหวดัอัตตะปือ สปป. ลาว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 2,771 เมกะวัตต์ 
ก�าลังการผลิตไอน�า้ 1,116 ตันต่อชั่วโมง ก�าลังการผลิตน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และก�าลังการผลิตน�้าเย็น 
3,400 ตันความเย็น

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี

100%

อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี

โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง โกลว์ เอสพีพี 11 อีสเทิร์น ฟลูอิท ทรานสปอร์ตโกลว์ เอสพีพี 2

100%

55% 49%

ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ห้วยเหาะ ไทย
25%

โกลว์ ไอพีพี

95%

โกลว์ เอน็เนอร์จ ีเมยีนมา

100%

เก็คโค่-วัน

65%

โกลว์ ไอพีพี 3

100%

33.33%

โกลว์ เอสพีพี 3

100%

โกลว์

100% 100% 100% 15%

0.17% 99.83%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จีพีเอสซี(1)

โกลว์	พลังงาน
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การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 84.1 ของรายได้
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2563 และการผลิตและจ�าหน่ายไอน�้านับเป็นธุรกิจท่ีส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เช่นกัน โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2563 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเจ้าของและด�าเนินการในฐานการผลิตหลายแห่ง โดยรายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีดังต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 667.35 
เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าพลังน�้าห้วยเหาะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 102.22 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 429 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน พลังความร้อนร่วมและไอน�า้ (ระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ ไอน�้า 550 ตันต่อชั่วโมง และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 513 เมกะวัตต์ ไอน�้า 190 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน�้า 137 ตันต่อชั่วโมง และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

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

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

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน�า้ อ�าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 
มีดังนี้

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 2,200 ตันความเย็น

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

- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 23 เมกะวัตต์

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

• โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน โซล่าร์ ตัง้อยู่ในนคิมอุตสาหกรรมเอเชีย มีก�าลงัการผลติตดิตัง้ 1.55 เมกะวตัต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์
แบบ Photovoltaic

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาท่ีโรงงานสยามมิชลิน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว 
เอชเอ สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 867.24 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดผลึกรวม
ซิลิคอน

- โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาโรงงานของบริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 999 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดผลึกรวม
ซิลิคอน

- โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 2.87 เมกะวัตต์ โดยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 15 ซึ่งบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด 
ทรานสปอร์ต จ�ากัด ได้ก่อตั้งข้ึนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. รัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อีก 5 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด และบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบ
วางระเบียบและจัดให้มีการให้บริการระบบโครงสร้างเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางท่อแก่ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อย่างมีประสทิธภิาพและความปลอดภยัสงูสดุ รวมท้ังดแูลรบัผดิชอบการขยายงานในอนาคตให้เพยีงพอกบัความต้องการและอตัราการเจรญิ
เติบโตของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
ในจังหวัดระยอง

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 45,082 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิรวม 6,360 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 100,555 ล้านบาท

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

น�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized Water) และน�า้เย็น (Chilled Water) ให้แก่ลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้:

รายได้	(หน่วย:	ล้านบาท) 2562 2563 %	เปลีย่นแปลง

รายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	และรายได้ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงนิ

กระแสไฟฟ้า	

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,323.4 12,519.2 -6%

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 1,498.0 1,514.3 1%

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 10,951.3 10,340.5 -6%

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ(1) 874.2 664.4 -32%

จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)(2) 12,003.9 9,377.3 -28%

จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม(3) 16,332.1 15,628.0 -5%

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน (โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี) 463.6 387.0 -20%

รวม 42,123.0	 37,911.5 -11%
ไอน�้า 7,640.7 6,783.2 -13%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 419.0 387.4 -8%

รวม 50,182.7 45,082.1 -12%
รายได้อื่นๆ 1,821.2 813.6 -124%

รวมรายได้ 52,003.9 45,895.6 -13%

หมายเหตุ: (1) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
 (2) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดย โกลว์ พลังงานโซล่าร์ 
 (3) รวมรายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)
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ผลิตภัณฑ์และการผลิต 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า พร้อมทั้งผลิต

และจ�าหน่ายน�้าสะอาด น�า้ปราศจากแร่ธาตุ และน�า้เย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รองให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า

บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. กฟภ. และลูกค้าอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้าที่จ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าส่ง
แต่เพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer) จะถูกส่งเข้าสู่ระบบส่งหลักของ กฟผ. (EGAT’s National Transmission System) เพื่อ
จ�าหน่ายให้แก่ กฟภ. และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

บรษัิทฯ เป็นเจ้าของและด�าเนนิการโรงไฟฟ้าท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงหน่วยผลติและเครอืข่ายการจดัส่งไฟฟ้า โดยมีบรษัิทย่อยหลายแห่ง
ภายใต้กลุม่บรษัิทฯ เข้าท�าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยโรงไฟฟ้าของ บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จะผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลัก และจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมข้างเคียง ขณะท่ี บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพาร์ค รวมถึงโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาท่ีจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ีและนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ท้ังนี้ ไฟฟ้าท่ีจ�าหน่ายในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุจะจดัส่งผ่านระบบ
สายส่งไฟฟ้าโดยตรงส�าหรบัลกูค้า โดยไฟฟ้าท่ีจดัส่งให้ลกูค้าอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ในกจิการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เกีย่วข้อง
กับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์

ไอน�้า

บริษัทฯ จัดส่งไอน�้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย บมจ. โกลว์ พลังงาน บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 
และ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงเป็นหลัก ไอน�้า
ท่ีจ�าหน่ายจัดส่งในระดับความดันต่างๆ กัน จะถูกน�าไปใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการจัดส่งไอน�้ามีข้อจ�ากัดในเรื่อง 
ระยะทางการจัดส่ง ดังนั้น โรงงานของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับซื้อไอน�า้จะตั้งอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากโรงงานผลิตไอน�้าของ 
บริษัทฯ

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัทฯ จ�าหน่ายน�า้สะอาด (Clarified Water) และน�า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจการจ�าหน่ายน�า้เพื่อการอุตสาหกรรมไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่
จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ของบริษัทฯ เอง ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมส่วนท่ีเหลือจ�าหน่ายให้แก่
ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ 

น�้าเย็น

บริษัทฯ จ�าหน่ายน�้าเย็น (Chilled water) ให้แก่ลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เพ่ือใช้
ส�าหรับท�าความเย็นในกระบวนการผลิต ซ่ึงแตกต่างจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยท่ีอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คไม่มีความต้องการไอน�า้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยน�า้เย็นที่จ�าหน่ายนั้นผลิตจากไอน�้าที่
ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โดยผ่าน Absorption Chiller
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โรงงานผลิต 
ข้อมูลส�ำคญัเกีย่วกบัโรงงำนผลติไฟฟ้ำ ไอน�ำ้ และน�ำ้เพือ่กำรอตุสำหกรรมของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มรีำยละเอยีดดงัตำรำง

ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง 
(นิคมอุตสาหกรรม

หรือ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม)

ก�าลังการผลิตรวม(1)

ไฟฟ้า(2)

(เมกะวตัต์)
ไอน�้า(2) 

(ตัน/ชม.)
น�้าเย็น(2) 

(ตันความเย็น)
น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม(2) 
(ลูกบาศก์เมตร/ชม.)

วันเริ่มด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้า
น�้าสะอาด น�้า

ปราศจาก
แร่ธาตุ

โรงผลิตไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

โกลว์ ไอพีพี ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 677.35 - - - - มกรำคม 2546

เก็คโค่-วัน มำบตำพุด 429 - - - - กรกฎำคม 2555

โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ สปป. ลำว(3) 102.22 - - - - กันยำยน 2542

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 1 มำบตำพุด - 250 - 1,110 230 กรกฎำคม 2537

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 2 มำบตำพุด 281 300 - 900 280 เมษำยน 2539

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 4 มำบตำพุด 77 137 - 1,500 550 มกรำคม 2548

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 5 มำบตำพุด 328 160 - - - กันยำยน 2554

โกลว์ พลังงำน ซีเอฟบี 3 มำบตำพุด 85 79 - - - พฤศจิกำยน 2553

โกลว์ พลังงำน โซล่ำร์ เอเชีย 1.55 - - - - สิงหำคม 2555

โกลว์ พลังงำน แสงอำทิตย์
ติดตั้งบนหลังคำ โครงกำร 1

ดับบลิวเอชเอ สระบุรี 0.87 - - - - พฤศจิกำยน 2561

โกลว์ พลังงำน แสงอำทิตย์
ติดตั้งบนหลังคำ โครงกำร 2

อมตะซิตี้ 0.99 - - - - กุมภำพันธ์ 2562

โกลว์ เอสพีพี 2/ 
โกลว์ เอสพีพี 3 (ระยะที่ 3)

มำบตำพุด 513 190 - - 150 มีนำคม 2542

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 1 สยำมอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพำร์ค

120 - 2,200 300(4) 60(4) ตุลำคม 2543

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 2 สยำมอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพำร์ค

110 - 1,200 200(4) 12(4) ธันวำคม 2555

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 3 สยำมอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพำร์ค

23 - - - - ตุลำคม 2549

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 3
(ส่วนขยำย)

สยำมอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพำร์ค

19 - - - - เมษำยน 2558

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 2.87 - - - - พฤศจิกำยน 2562

รวม 2,771 1,116 3,400 4,010 1,282

หมายเหตุ: (1) ก�ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ เดือนธันวำคม 2563
 (2) หน่วย: ไฟฟ้ำ = เมกะวัตต์ หรอื MW, ไอน�ำ้ = ตนัต่อช่ัวโมง หรอื T/h, น�ำ้เพือ่กำรอตุสำหกรรม = ลกูบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง หรอื cu.m./h และน�ำ้เย็น = ตนัควำมเย็น หรอื RT
 (3) จังหวัดอัตตะปือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
 (4) วัตถุดิบส�ำหรับท�ำน�้ำเย็น
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แม้ว่ำบริษัทต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้ำของโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง แต่กำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำทุกแห่งจะด�ำเนินกำร 
ภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเดียวกัน เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบติดตำมและประสำนงำนกำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง 
ให้สอดคล้องกันภำยใต้นโยบำยหลักเดียวกันของกลุ่มบริษัทฯ

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 

โรงไฟฟ้ำโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟำ้พลังควำมร้อนร่วมที่ใช้กำ๊ซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined Cycle 
Plant) ซ่ึงเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนมกรำคม 2546 โดยด�ำเนินกำรในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ซ่ึงท�ำกำรผลิต 
และจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งหมดให้แก่ กฟผ. มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟำ้ติดตั้ง 713 เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

โรงไฟฟ้ำเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นโรงไฟฟำ้ที่ใช้พลังงำนถำ่นหินเป็นเชื้อเพลิง ได้เริ่มด�ำเนินกำร
เชงิพำณชิย์ไปแล้วเม่ือเดอืนกรกฎำคม 2555 ด�ำเนนิกำรในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ ซึ่งผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั กฟผ. ภำยใต้
โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ของไทย โรงไฟฟำ้เก็คโค่-วัน มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 660 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำเก็คโค่-วัน  
ได้รับกำรออกแบบและด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำกล โดยใช้ถ่ำนหินบิทูมินัสซ่ึงเป็นถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพสูง มีปริมำณก�ำมะถันต�่ำ เป็น 
เช้ือเพลงิหลกัของโครงกำร โดยถ่ำนหินท่ีใช้น�ำเข้ำมำจำกประเทศอินโดนีเซีย ในกระบวนกำรผลติ ถ่ำนหนิจะถกูล�ำเลยีงจำกลำนกองถ่ำนหนิ
โดยใช้สำยพำนล�ำเลียงระบบปิด เพื่อน�ำไปเก็บพักไว้ช่ัวครำว ก่อนน�ำไปบดละเอียด ก่อนถูกฉีดเข้ำไปผสมกับอำกำศท่ีห้องเผำไหม้ของ 
หม้อน�้ำชนิด Pulverized coal-fired boiler (PC boiler) ท�ำหนำ้ที่ผลิตไอน�้ำให้มีอุณหภูมิ 566 องศำเซลเซียส และควำมดัน 242 บำร์  
เพื่อน�ำไปเข้ำสู่เครื่องผลิตไฟฟำ้แบบกังหันไอน�้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟำ้ต่อไป

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 

โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ เป็นโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดอัตตะปือ ทำงตอนใต้ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในวันท่ี 3 กันยำยน 2542 มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 152 เมกะวัตต์ โดยด�ำเนินกำรในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน 
รำยใหญ่ (IPP) ซึ่งท�ำกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 126 เมกะวัตต์ และรัฐวิสำหกิจไฟฟำ้ลำว (EDL) จ�ำนวน 2 เมกะวัตต์ 

โรงงานผลิตไอน�า้และน�้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 

โรงงำนผลิตไอน�้ำและน�้ำ โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 1 เป็นโรงงำนผลิตไอน�้ำที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired D 
Type Steam Generation Plant) และมีเครื่องผลิตน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมอีก 1 เครื่อง โดยเริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนกรกฎำคม 
2537 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด มีก�ำลังกำรผลิตไอน�้ำ 250 ตันต่อชั่วโมง น�้ำสะอำด (Clarified Water) 1,110 ลูกบำศก์เมตร
ต่อชั่วโมง และน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized Water) 230 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง เนื่องจำกโรงผลิตดังกล่ำวใช้เครื่องผลิตไอน�้ำ 
ซ่ึงมปีระสทิธภิำพด้อยกว่ำโรงผลติอืน่ๆ โกลว์ พลงังำน จงึไม่ได้ท�ำสญัญำจ�ำหน่ำยไอน�ำ้ระยะยำวส�ำหรบัไอน�ำ้ซ่ึงผลติได้จำกโรงผลติดงักล่ำว 
แต่จะน�ำไปจ�ำหน่ำยเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำในระยะสั้น ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องและในช่วงที่มีควำมต้องกำรส่วนเกิน และน�ำไป
ใช้เสริมระบบกำรผลิตโดยรวมให้มีเสถียรภำพยิ่งขึ้น โดยจ�ำหนำ่ยน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมซึ่งผลิตได้จำกโรงผลิตนี้ให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดเป็นหลัก

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน ระยะท่ี 2 เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired  
Cogeneration Plant) ซ่ึงได้เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนเมษำยน 2539 มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 281 เมกะวัตต์ และไอน�้ำ 300  
ตันต่อช่ัวโมง ไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จ�ำหน่ำยให้แก่ กฟผ. จ�ำนวน 120 เมกะวัตต์ และส่วนท่ีเหลือจ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และท�ำสัญญำจ�ำหน่ำยไอน�้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำ 
โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 2 แห่งนี้ยังมีโรงงำนบ�ำบัดน�้ำเสียที่สำมำรถผลิตน�้ำสะอำด (Clarified Water) จ�ำนวน 900 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
และน�้ำปรำศแร่ธำตุจ�ำนวน 280 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้ภำยในโรงงำนผลิตไอน�้ำและน�้ำ โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 1 และจ�ำหนำ่ย 
ให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดและนิคมอุตสำหกรรมใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน ระยะท่ี 4 เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired  
Cogeneration Plant) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนมกรำคม 2548 มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 
77 เมกะวัตต์ ไอน�้ำ 137 ตันต่อชั่วโมง น�้ำสะอำด 1,500 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุ 550 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
โดยจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และจ�ำหน่ำยไอน�้ำ น�้ำสะอำด และน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุให้แก่ลูกคำ้อุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุดและนิคมอุตสำหกรรมใกล้เคียง
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โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟำ้ โกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด โรงไฟฟำ้ 
แห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊ำซ (Gas Turbine) เครื่องผลิตไอน�้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และเครื่องกังหันไอน�้ำ (Steam 
Turbine) โดยสำมำรถผลิตไฟฟำ้ได้สูงสุด 328 เมกะวัตต์ ไฟฟำ้และไอน�้ำที่ผลิตจำกโรงไฟฟ้ำแห่งนี้จะจ�ำหนำ่ยไปตำมสำยส่งของ โกลว์ 
พลงังำน ท่ีมีอยู่เดมิ โรงไฟฟ้ำแห่งนี้นบัว่ำเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมและไอน�ำ้ท่ีมขีนำดใหญ่เมือ่เทียบกบัโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม
และไอน�้ำอื่นๆ ที่ โกลว์ พลังงำน มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจำกขนำดและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน ระยะที่ 5 ท�ำให้โรงไฟฟำ้
แห่งนี้ได้เดินเครื่องแบบ Base Load Unit ในขณะที่โรงไฟฟำ้พลังควำมร้อนร่วมและไอน�้ำที่มีขนำดเล็กอื่นๆ จะเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟำ้
จ�ำหน่ำยให้ กฟผ. และท�ำให้โหลดท่ีจ�ำหน่ำยให้บรรดำลูกค้ำอุตสำหกรรมมีควำมสมดุล โรงไฟฟ้ำแห่งนี้ได้เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 
ในเดือนกันยำยน 2554

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟำ้ที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน�้ำ (Circulating Fluidized Bed 
Boiler) และเครื่องกังหันไอน�้ำ (Steam Turbine) โดยเริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนพฤศจิกำยน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโกลว์ 
เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยโรงไฟฟำ้แห่งนี้ได้ถูกออกแบบมำให้มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 85 เมกะวัตต์ และก�ำลังกำรผลิต
ไอน�้ำ 79 ตันต่อชั่วโมง หรือ ก�ำลังกำรผลิตไฟฟำ้ทั้งสิ้น 115 เมกะวัตต์เทียบเท่ำ (เมื่อไม่มีกำรผลิตไอน�้ำ) โดยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน�้ำ 
ให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำน โซลำ่ร์ ที่ใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเอเชีย ได้เริ่มด�ำเนินงำนเชิงพำณิชย์แล้ว
เมื่อเดือนสิงหำคม 2555 โรงไฟฟำ้โกลว์ พลังงำน โซลำ่ร์ มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ กฟภ. 

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำนแสงอำทิตย์ติดตั้งบนหลังคำ โครงกำร 1 เป็นระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีได้ท�ำกำรติดตั้ง 
บนหลังคำที่จอดรถของโรงงำนสยำมมิชลิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 0.87 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ำโกลว์ พลังงำนแสงอำทิตย์ติดตั้งบนหลังคำ โครงกำร 2 ท�ำกำรติดตั้งบนหลังคำโรงงำนของบริษัท คอนติเนนทอล  
ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ซ่ึงตัง้อยู่ในนคิมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง ก�ำลงักำรผลติตดิตัง้ 0.99 เมกะวตัต์ เริ่มด�ำเนนิกำร
เชิงพำณิชย์ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2 / โกลว์ เอสพีพี 3 (ระยะที่ 3)

โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพพี ี2 และโกลว์ เอสพพี ี3 เป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำตแิละถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลงิ (Hybrid 
Natural Gas and Coal-Fired Combined Cycle Cogeneration Facility) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และเริ่มด�ำเนินกำร 
เชิงพำณิชย์ในเดือนมีนำคม 2542 โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 2 และโกลว์ เอสพีพี 3 นั้น โกลว์ พลังงำน ถือวำ่เป็นโรงไฟฟ้ำแห่งเดียวกัน  
แต่โรงไฟฟ้ำกังหันก๊ำซเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเป็นของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3

โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพพี ี2 และโกลว์ เอสพพี ี3 แบ่งออกเป็นสองส่วนคอื (1) บจ. โกลว์ เอสพพี ี2 โรงไฟฟ้ำกงัหนัก๊ำซ (Gas Turbine) 
ก�ำลังกำรผลิตประมำณ 35 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไอน�้ำ (Heat Steam Generating Unit) จ�ำนวน 2 เครื่อง และ (2) 
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ประกอบด้วยเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ้พลังควำมร้อนร่วมจำกกำ๊ซธรรมชำติและถำ่นหิน ก�ำลังกำรผลิต 
222 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง (Hybrid Cycle Unit) แต่ละเครื่องประกอบด้วยเครื่องกังหันไอน�้ำ (Steam Turbine) 1 เครื่อง เครื่องกังหัน
ก๊ำซ (Gas Turbine) ก�ำลังกำรผลิตประมำณ 35 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน�้ำ (Heat Recovery Unit) จ�ำนวน 2 เครื่อง 
และหม้อต้มน�้ำ (Circulating Fluidized Bed Boiler) 1 เครื่อง โรงไฟฟำ้โกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 513 
เมกะวัตต์ ไอน�้ำ 190 ตันต่อชั่วโมง และน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized Water) 150 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
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โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบใช้พลังงานร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (Hybrid 
Cycle Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ระบบกังหันก๊าซและกังหันไอน�้าในการผลิตไฟฟ้าและใช้หม้อต้มไอน�้าชนิด CFB  
(Circulating Fluidized Bed Boiler) เพื่อผลิตไอน�้า โดยมีข้อแตกต่างจากโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หลัก แต่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ใช้ทั้งถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ถึงแม้ว่าวงจรของกระบวนการ
ผลติท่ีโรงไฟฟ้านี้จะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าท่ัวไป แต่เครือ่งจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้นัน้เป็นเครือ่งจกัรอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลส�าหรบัอตุสาหกรรม 
ผลิตไฟฟ้าช้ันน�าท่ัวไป บริษัทฯ น�าเอาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบใช้พลังงานร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (Hybrid Facility) นี ้
มาใช้เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าและลดการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพพี ี2/โกลว์ เอสพพี ี3 จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตนคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ ส่วนไอน�า้และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรมท่ีผลติได้จากโรงงาน จะจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ
และนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas-Fired  
Cogeneration Plant) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2543 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine) 1 เครื่อง และ
เครื่องท�าน�้าเย็น (Absorption Chiller) 1 เครื่อง และเครื่องท�าน�้าเย็นส�ารอง (Electric Chiller) 1 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 2,200 ตันความเย็น ไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าและน�้าเย็น 
จะจ�าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คโดยผ่านเครือข่ายสายส่งและท่อน�้าเย็น
ของบริษัทฯ ตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ประกอบด้วย เครื่องกังหัน
ก๊าซ 2 เครื่อง เครื่องกังหันไอน�้า 1 เครื่อง ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึม และระบบท�าความเย็นด้วยไฟฟ้าส�าหรับเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า
และลดการใช้เชื้อเพลิงของกังหันก๊าซธรรมชาติ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และน�้าเย็น 1,200 ตันความเย็น โรงไฟฟ้าแห่งนี้ 
ขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และขายพลงังานส่วนท่ีเหลอื (ท้ังในรปูของไฟฟ้าและน�า้เยน็) ให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าและท่อน�า้เย็นตามล�าดับ

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engines) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 4 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 23 เมกะวัตต์ 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 4 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engines) ที่ใช ้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 2 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
19 เมกะวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้ติดตั้งและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2558

โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 

โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี (CCE) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย (Non-hazardous waste) เป็น 
เชื้อเพลิง มีก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต์ สามารถรองรับการก�าจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายได้ถึง 1 แสนตันต่อปี ในการ
จัดหาขยะอุตสาหกรรมนั้น โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาขยะอุตสาหกรรมกับบริษัทด้านการจัดเก็บ 
บ�าบัด และก�าจดัขยะของเสยี เพือ่ด�าเนนิการจดัหาขยะอุตสาหกรรมจากนคิมอตุสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัชลบุรแีละใกล้เคยีง โดยโรงไฟฟ้า
จะน�าขยะอุตสาหกรรมเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้า
แห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ�าหน่ายให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน 6.90 
เมกะวัตต์ ที่มีระยะเวลา 20 ปี ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (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 และได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
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พม่า

กัมพูชา

ลาว

ประเทศไทย

มาเลเซีย

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

ระยอง

 

สระบุรี

 
 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ	สระบุรี
โรงไฟฟาโกลว พลังงานแสงอาทิตย 
ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 1

ส นักงาน หญ่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
 โรงไฟฟาโกลว พลังงานแสงอาทิตย
 ติดตั้งบนหลังคา โครงการ 2 

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

เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

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

โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ	ชลบุรี	1
 โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี 
 โรงไฟฟาชลบุรี คลีน เอ็นเนอรยี่

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงานผลิตของบริษัทฯ
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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) 668,080,226 45.67%

3. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 231,200 0.02%

4. UBS AG สาขาสิงคโปร์ 190,000 0.01%

5. อื่นๆ 2,083,836 0.14%

1,462,865,035 100.00%

หลักทรัพย์อื่นๆ
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ :

หุ้นกู้ จ�านวน 
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ/ ก�าหนดการไถ่ถอน อันดับ
ความน่าเชื่อถือ
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-

โครงสร้างการถือหุ้น
และคณะกรรมการ
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการจ�านวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(1) ประธานกรรมการ 23 เมษายน 2562

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(2) กรรมการ
รองประธานกรรมการ

5 มิถุนายน 2563 
(ต่อวาระ)

3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ(3) กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 ธันวาคม 2563

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์(4) กรรมการ 4 ตุลาคม 2562

5. นายจักร บุญ-หลง(5) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

5 มิถุนายน 2563 
(ต่อวาระ)

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย(6) กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 เมษายน 2562

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ(7) กรรมการอิสระ 23 เมษายน 2562

8. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์(8) กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

14 มีนาคม 2562

9. นางบุบผา อมรเกียรติขจร(9) กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

5 มิถุนายน 2563 
(ต่อวาระ)

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ(10) กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5 มิถุนายน 2563 
(ต่อวาระ)

หมายเหตุ: (1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 โดย 
มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 (2) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 (3) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 (4) นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 (5) นายจักร บุญ-หลง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 5 มถินุายน 2563 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 (6) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 23 เมษายน 2562 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 (7) ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (8) พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 (9) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 5 มถินุายน 2563 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 (10) รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตนัตวิสัดาการ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2563 เมือ่วนัท่ี 
5 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
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รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ลาออก 
โดยมีผลวันที่ 28 มกราคม 2563

2. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ลาออก 
โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองคนในสี่คนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล นายวรวัฒน์ พิทยศิริ หรือ นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจักร บุญ-หลง กรรมการตรวจสอบ

3. นางบุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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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�ากับดูแลกิจการ 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - มีนาคม 2562
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
 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) 
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเตอริง จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ
 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ
 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ากัด
2555-2557
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
2555-2556
• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ
 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด 
ต�าแหน่งอื่นๆ
2554 - 2558
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร 

การพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
• Certificate of Management Development Program,  

North Western University U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 3/2016)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  

รุ่นที่ 2 ส�านักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  

(TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

อายุ 68 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 23 เมษายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
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2554 - 2557
• กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2557
• ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
2553 - 2557
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2557
• ประธานกรรมการ
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2550 - 2557
• กรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• กรรมการ
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการ
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-2562
• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

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

(มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณา
 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
2555 - 2557
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ไทยออยส์ จ�ากัด (มหาชน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเท็กซัส  

เอแอนด์ไอ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่น 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director Program (FND)  

รุ่น 30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 82/2006 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 

รุ่น 2 สถาบันวิทยาการการค้า 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 11 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program 

“Enchancing Competitiveness” สถาบัน International Institute 
for Management Development (IMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

อายุ 66 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 5 มิถุนายน 2563
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ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด 
2557 - 2561
• ประธานกรรมการ
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด 
ต�าแหน่งอื่นๆ
2561 - 2563
• กรรมการ
 การยาสูบแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
• ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
กันยายน 2561- 30 พฤศจิกายน 2563
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
กันยายน 2561 - พฤศจิกายน 2563
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 - กันยายน 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 158/ 2555 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบัน
พระปกเกล้า

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program (Class of 
2009), The Wharton School of the University of  
Pennsylvania, USA

• หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC)  
รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association

• หลักสูตร Senior Executive Program (Class of 2012) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 

อายุ 54 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 1 ธันวาคม 2563
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ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มีนาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563
• กรรมการ 
 บริษัท อัลฟ่า คอม จ�ากัด
กุมภาพันธ์ 2563 - พฤศจิกายน 2563
• ประธานกรรมการ
 บริษัท พีทีที เรส จ�ากัด
ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563
• ประธานกรรมการ
 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ากัด
พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
• กรรมการ
 บริษัท อินโนสเปรซ (ประเทศไทย) จ�ากัด
มิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562
• กรรมการ
 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จ�ากัด
พฤษภาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561
• กรรมการ
 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด
กรกฎาคม 2558 - มีนาคม 2559
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นๆ
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 บริษัท อัลฟ่า คอม จ�ากัด 
กุมภาพันธ์ 2562 - พฤศจิกายน 2563
• กรรมการบริหาร 
 สถาบันวิทยสิริเมธี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัท 

ในเครือ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2563
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

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, New York, 

USA
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• หลักสูตร Authentic You, Authentic Leader
• หลักสูตร Coaching for Leaders
• หลักสูตร Leadership Development Program 3 (LDP 3)
• หลักสูตร Brain รุ่นที่ 4, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

อายุ 54 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 4 ตุลาคม 2562
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ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
มกราคม 2561 - กันยายน 2561
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกับรหิารจดัการ 

และขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์องค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560
• ผู้อ�านวยการ โครงการ EVEREST 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2558
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2557
• รกัษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานแผนธรุกจิองค์กร 
 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
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด 
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท ไฟฟ้า น�า้ลิก 1 จ�ากัด
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน 
• ประธานกรรมการ
 บริษัท เก็คโค่ - วัน จ�ากัด
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอเปอเรทติ้ง จ�ากัด
• กรรมการ
 บริษัท เอ็น. พี. เอส. สตาร์กรุ๊ป จ�ากัด
• กรรมการ
 บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ�ากัด
• กรรมการ
 บริษัท พี. พี. โซล่า จ�ากัด
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
เมษายน 2561 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับ

กิจการที่ดี
 บริษัท สยามแมคโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
 ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(องค์กรมหาชน)
ต�าแหน่งอื่นๆ
2560 - กันยายน 2561
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2558
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
• หลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 29
• Director Certificate Program, IOD
• Risk Management Program for Corporate Leaders, IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

5. นายจักร บุญ-หลง

อายุ 63 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 5 มิถุนายน 2563
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
	 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

	 บริษัท	อินเตอร์ลิงค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการ
นโยบายความเสี่ยง

	 บริษัท	เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน 
•	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	/	กรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

	 บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)
2557 - 2562
•	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 ธนาคารเอเอ็นแซด(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	บางกอกกล๊าส	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นๆ
2560 - 2562
•	 ที่ปรึกษาส�าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง
	 ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ	
	 ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน
•	 กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
	 กระทรวงการคลัง
2556 - ปัจจุบัน
•	 คณะกรรมการพิจารณา	SET	Award	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(บัญชีทฤษฎี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 Ethical	Leadership	(IOD)	2018
•	 IOD	(Singapore)	2017	Flagship	Conference	“The	Sustain-
ability	Imperative”,	Singapore	Institute	of	Directors	(SID)

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

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

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

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

•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(รุ่นที	่1)	สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	1	สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน

•	หลักสูตรผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยมิชิแกน	สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย

อายุ 66 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 23	เมษายน	2562
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2556 - 2562 
• กรรมการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2556 - 2560
• คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์
 ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2554 - 2562
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2554 - 2560
• กรรมการจรรยาบรรณ
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน
• ต�าแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศกลาง
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
7 พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการ  

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นๆ
ปัจจุบัน
• สมาชิก
 ราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่ 13
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ที่ปรึกษา
 ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

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) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 

ส�านักงานศาลยุติธรรม 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4  

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

อายุ 66 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 23 เมษายน 2562
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2558
• ประธาน
 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
2557 - 2558
• รองประธาน
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2549 - 2557 
• กรรมการ
 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 โรงแรมรอยัลออร์คิด ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
• คณะกรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• กรรมการ 
 สถาบันผูท้รงคณุวฒุ ิสถาบันพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง
ต�าแหน่งอื่นๆ
2558 - 2559
• ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
 ส�านักนายกรัฐมนตรี 
2553 - 2558 
• รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

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  

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

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นที่ 42/2018
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2019
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market  

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2019
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)  

รุ่นที่ 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 8 

สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 34  

วิทยาลัยการปกครอง
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 3  
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  
รุ่นที่ 3 ส�านักงานศาลปกครอง

8. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ 

อายุ 64 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 14 มีนาคม 2562
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• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  
(TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

• หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 50 โรงเรียนสืบสวน
สอบสวน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

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

• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)  
รุ่นที่ 2 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 
(มหานคร รุ่นที่ 1) วิทยาลัยพัฒนามหานคร

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1  
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร) รุ่นที่ 1 ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (AseanEx) รุ่นที่ 2  
โดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนส�านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) 
รุ่นที่ 1 สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย 

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture : “The Dawn of 
a New Energy Era & The Transition to High Noon”

• การสัมมนา Independent Director Forum 1/2019 หัวข้อ  
“Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM”

• การสัมมนา Thailand ‘s 10th National Conference 2019 : 
Collective Action against Corruption Innovation in the Fight 
against Corruption”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทโกลว์
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 กลุ่มบริษัทโกลว์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหาร 

การเงิน) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์)  

(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันศศินทร์  

Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University, ปี 2546

9. นางบุบผา อมรเกียรติขจร

อายุ 62 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 5 มิถุนายน 2563
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• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง,  
ปี 2551

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

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

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

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 21/2558, ปี 2558

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 10/2560, ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

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
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2557
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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
2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
 คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ
2561 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แห่งชาติ
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

อายุ 61 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 5 มิถุนายน 2563
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2559 - ปัจจุบัน
• คณะท�างานตลาดคาร์บอน
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการรางวัล TTF Award 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2559
• กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: “กลุ่มบริษัทโกลว์” 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 อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
และ 3) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(AC)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
(NRC)

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
(AGM)

ประชุม 
5 ครัง้

ประชมุ
4 ครัง้

ประชมุ
3 ครัง้

ประชุม 
1 ครั้ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(1) ประธานกรรมการ 5/5 - - 1/1

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(2) รองประธานกรรมการ 5/5 - - 1/1

3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ(3) กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

N/A - N/A N/A

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์(4) กรรมการ 5/5 - - 1/1

5. นายจักร บุญ-หลง(5) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

5/5 4/4 - 1/1

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย(6) กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5 4/4 - 1/1

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ(7) กรรมการอิสระ 5/5 - - 1/1

8. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

5/5 - 3/3 1/1

9. นางบุบผา อมรเกียรติขจร(9) กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ

5/5 4/4 - 1/1

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยนัต์ ตนัตวิสัดาการ(10) กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

5/5 - 1/1 0/1
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ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(AC)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
(NRC)

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
(AGM)

ประชุม 
5 ครัง้

ประชมุ
4 ครัง้

ประชมุ
3 ครัง้

ประชุม 
1 ครั้ง

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

N/A N/A N/A N/A

2. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

5/5 - 3/3 1/1

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่ง / ออกจากต�าแหน่งระหว่างปี 2563
 (1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 23 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 (2) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 5 มถินุายน 2563 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 (3) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 (4) นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 (5) นายจักร บุญ-หลง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 5 มถินุายน 2563 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 (6) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 23 เมษายน 2562 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 (7) ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

 (8) พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 (9) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 5 มถินุายน 2563 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 (10) รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตนัตวิสัดาการ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2563 เมือ่วนัท่ี  
5 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบ้ีย
ประชุมส�าหรับประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร โดยค�านึงถึงผลก�าไรของบริษัทฯ การเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนรายปี  
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม  
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ 489,500 112,200 ไม่มี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 489,500 112,200 ไม่มี

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงก�าไรของบริษัทฯ จ�านวนปัจจัยเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนรายปี  
(ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม  
(ต่อครั้ง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 165,000 44,000 ไม่มี

กรรมการ 110,000 37,400 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 55,000 30,800 ไม่มี

กรรมการ 55,000 22,000 ไม่มี

โดยบรษัิทฯ จะชดเชยภาษีเงนิได้ไม่เกนิร้อยละสบิ (10%) ของเงนิท่ีได้รบัจากบรษัิทฯ ให้แก่กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร กรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทุกท่านดงัท่ีเคยปฏบัิตมิาในปีก่อน
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี 

ค่าตอบแทนรวม คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา 

ค่าตอบแทน

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 900,297.00 - - 900,297.00

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 953,941.00 - - 953,941.00

3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ - - - -

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 680,358.00 - - 680,358.00

5. นายจักร บุญ-หลง 1,050,500.00 184,800.00 - 1,235,300.00

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 900,297.00 157,647.00 - 1,057,944.00

7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1,050,500.00 - - 1,050,500.00

8. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ 953,941.00 - 105,751.00 1,059,692.00

9. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 881,522.00 37,400.00 - 918,922.00

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ 952,600.00 - 22,000.00 974,600.00

11. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 489,500.00 165,000.00 55,000.00 709,500.00

12. นายชวลิต ทิพพาวนิช 900,297.00 - 80,014.00 980,311.00

รวมทั้งสิ้น 9,713,753.00 544,847.00 262,765.00 10,521,365.00 
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เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษัิท โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิท) 
และบรษัิทย่อย (กลุม่กจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด�าเนนิงานรวม และ 
ผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควร 
ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการบัญชีท่ีส�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอ่ืน ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของ 
ผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่กจิการและ
บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบัญชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กจิการและบรษัิทใน
การด�าเนนิงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่กจิการและบรษัิท หรอืหยุดด�าเนนิงาน หรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีช่วยผูบ้รหิารในการก�ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่กจิการและบรษัิท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถอืว่ามีสาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละ
รายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิเย่ียงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของข้าพเจ้ารวมถงึ

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบัญชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบั
การสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอื 
การแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่กจิการและบรษัิท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่กจิการและบรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมสีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ีเกีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุ
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรือไม่
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีส�าคญัซ่ึงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน
ไว้ ประเดน็ท่ีมนียัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมนียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและ
ได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากดั

อมรรตัน์ เพ่ิมพนูวัฒนาสขุ

ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4599
กรงุเทพมหานคร

9 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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