ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2560
โกลว์ประกาศผลประกอบการประจาปี 2559 ที่แข็งแกร่ง และเสนอเงินปันผลรวมที่ระดับ 5.75 บาทต่อหุ้นเพื่อการอนุมัติ
ของผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการประจาปี 2559 มีดังนี:้
- รายได้รวม 53,902 ล้านบาท
- EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จานวน 18,770 ล้านบาท
- กาไรสุทธิ จานวน 8,953 ล้านบาท และ
- Normalized Net Profit (NNP)1 จานวน 9,391 ล้านบาท
EBITDA และ NNP สาหรับปี 2559 ลดลงร้อยละ 7.9 และร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
ผลประกอบการสาหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2559 มีดังนี้:
- รายได้รวม 11,910 ล้านบาท
- EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จานวน 3,837 ล้าน
บาท
- กาไรสุทธิ จานวน 1,202 ล้านบาท และ
- Normalized Net Profit (NNP)1 จานวน 1,546 ล้านบาท
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ผลประกอบการประจาปี 2559 แข็งแกร่ง
นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “โกลว์ได้ประกาศผลประกอบการของปี 2559
ในระดับที่มีความแข็งแกร่ง โดย NNP อยู่ในระดับ 9.4 พันล้านบาท ลดลงประมาณ 4% จากปี 2558 (ซึ่ง ณ วันนี้ยังถือเป็นระดับที่
สูงสุดเท่าที่เคยมีมาของกลุ่มบริษัท) อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมรายการรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างสม่่า เสมอ (Non-Recurring
Other Incomes) ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยยะส่าคัญ 2 รายการ ออกจากผลประกอบการของปี 2558 แล้วนั้น NNP ของปี 2559 ถือว่า
สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย (ประมาณ 2.5%) ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าวควรต้องพิจารณาด้วยว่า GHECO-One มี
การปิดซ่อ มบ่ารุงตามแผนงานในปี 2558 ในด้านของกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่ น ดังที่ไ ด้รายงานมาอย่า งต่อเนื่อ งในปีที่ผ่านมา ผล
ประกอบการอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม อันเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้่าของลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง และก่าไรจากการด่าเนินการของไฟฟ้าและไอน้่าที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมก็ยังอยู่ในระดับที่ดี ในด้านของกลุ่มธุรกิจไอพี
พี มีประเด็นที่ควรค่านึงถึงเมื่อมองไปยังการด่าเนินการในปี 2560 นี้ คือการที่ GHECO-One ต้องมีการปิดซ่อมบ่ารุงตามแผนงานใน
ปีนี้ (ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการด่าเนิ นการในไตรมาสแรกของปี 2560) ทั้งนี้การซ่อมบ่ารุงตามแผนงานดังกล่าวได้เสร็จ
สิ้นตามก่าหนดการแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560”
เสนอเงินปันผลรวม 5.75 บาทต่อหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น
นายปจงวิช พงษ์ ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) กลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “คณะกรรมการได้อนุมัติเงินปั น
ผลรวมประจ่าปี 2559 ที่อัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเงินปันผลรวมของปี 2558 โดยจะได้มีการน่าเสนออัตราเงินปัน
ผลดังกล่ าวให้ผู้ถื อหุ้นพิจ ารณาอนุ มัติในการประชุ มสามัญประจ่าปี ซึ่งจะเกิ ดขึ้นในช่ วงปลายเดือนเมษายน 2560 นี้ เงินปั นผลรวม
ดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจ่านวน 1.458 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2559 และเงิน
ปันผลปลายปีจ่านวน 4.292 บาทต่อหุ้นซึ่งจะได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังได้รับการอนุมัติข้างต้น ในจ่านวนเงินปันผลรวมนี้สามารถ
แบ่งออกได้เป็นเงินปันผลปกติจ่านวน 3.644 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า) และเงินปันผลพิเศษจ่านวน 2.106 บาทต่อ
หุ้น อีกด้วย”

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน
บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกาลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้ น 3,207 เมกะวัตต์
(ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกาลังผลิตไอน้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง
กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอน้า และน้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง
ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.engie.com และสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์
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