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โกลว์ประกาศผลประกอบการสาหรับไตรมาสสองของปี 2560 โดยมี Normalized Net Profit เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท
-

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาจากทัง้ ธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและธุรกิจไอพีพี
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้าของลูกค้าอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.531 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2559

ผลประกอบการสาหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 มีดังนี้:
- รายได้รวม 26,149 ล้านบาท
- EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จานวน 9,255 ล้านบาท
- กาไรสุทธิ จานวน 4,728 ล้านบาท และ
- Normalized Net Profit (NNP)1 จานวน 4,539 ล้านบาท
EBITDA สาหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 11 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดย
ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบารุงที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2560
ผลประกอบการสาหรับไตรมาสที่สองของปี 2560 มีดังนี้:
รายได้รวม 14,013 ล้านบาท
EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จานวน 5,483 ล้านบาท
กาไรสุทธิ จานวน 2,830 ล้านบาท และ
Normalized Net Profit (NNP)1 จานวน 2,827 ล้านบาท
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ผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสสอง ภายหลังการซ่อมบารุงตามแผนในไตรมาสแรก
นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “ผลการดาเนินงานในไตรมาสสองของปี 2560 ที่ออกมาดี
เยี่ยม เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอนาของลูกค้าอุตสาหกรรมที่สูงอย่างต่อเนื่อง และความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
ของหน่วยผลิตที่อยู่ในระดับสูง กาไรสาหรับกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นยังสะท้อนการปรับตัวสูงขึนของราคาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการปรับ
เพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม โดยผลประกอบการนีนับรวมรายการรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกิดขึนอย่างสม่าเสมอ
(Non-Recurring Other Incomes) เช่น สินไหมชดเชยรายได้ที่สูญหายไปจากการเคลมประกันภัยของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน”
เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 1.531 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย
ในปี 2559 โดยกาหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8
กันยายน 2560
นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลที่สูงขึนร้อยละ 5 จากปีที่แล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 รวมทังสิน 5.75 บาทต่อหุ้น
แบ่งเป็นเงินปันผลปกติจานวน 3.64 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษจานวน 2.11 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่าย
ในปี 2559 จานวน 1.458 บาทต่อหุ้นนัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินปันผลปกติของปี 2559 ซึ่งการเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องของการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลนี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท "

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน
กลุ่มบริษัทโกลว์ และ ENGIE Group ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (69.11%) เป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกาลังผลิต
ไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกาลังผลิตไอน้าทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง
กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอน้า และน้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.engie.com และสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th
เกี่ยวกับ ENGIE
ENGIE มีพันธกิจที่จะจัดการกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ที่มุ่งเน้น decarbonised decentralised และ digitised
ENGIE มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในพลังงานยุคใหม่ โดยให้ความสาคัญกับ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนในระดับต่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน และ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่
หลากหลาย ความพึงพอใจของลูกค้า นวัตกรรม และ ดิจิทัล คือหัวใจในการพัฒนาธุรกิจของ ENGIE
ENGIE มีการลงทุนใน 70 ประเทศ มีพนักงานทั่วโลกจานวน 150,000 คน มีรายได้สาหรับปี 2560 จานวน 66.6 พันล้านยูโร กลุ่มบริษัท ENGIE จดทะเบียน
หลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งปารีสและบรัสเซลล์ (ENGI) และได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ในการคานวณดัชนี ทั้งกลุ่มดัชนีทางการเงิน (CAC 40, BEL
20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) และกลุ่มดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (DJSI World, DJSI Europe
and Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance)
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