
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และ หนังสือช้ีชวน 
 

 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  
WHA Utilities and Power Public Company Limited 

 

เสนอขายหุ้นสามญัต่อผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และประชาชนทัว่ไป 
โดย บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 125,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท 
 

โดย H-International (SG) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เสนอขายหุน้สามญัเดมิจ านวนไมเ่กนิ 104,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท 

 

ให้แก่ 
(1) ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ ตามรายชือ่ที่
ปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560 และวนัรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ ณ วนัที ่7 มนีาคม 2560 จ านวนไมเ่กนิ 57,289,722 
หุน้ และ 

(2) ประชาชนทัว่ไป จ านวนไมเ่กนิ 172,210,278 หุน้ และหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามขอ้ (1) 
 

ระยะเวลาจองซ้ือ (วนัท่ี 22 มีนาคม – 3 เมษายน 2560) 
(1) ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิของ WHA ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ วนัที ่22 – 24 มนีาคม 2560 

(2.1)  ส าหรบัผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ วนัที ่22 – 28 มนีาคม  2560 
(2.2) ส าหรบันกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ วนัที ่30 - 31 มนีาคม และ 3 เมษายน 2560 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน: วนัที ่6 กนัยายน 2559 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั: วนัที ่20 มนีาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุนและ
ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวนฉบบัน้ี มไิดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แนะน าให้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่เสนอข าย หรอืมไิด้ประกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถ้วนและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ ชวนน้ีแต่อยา่งใด ทัง้น้ี การรบัรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีไ่ดซ้ือ้
หลกัทรพัยไ์ม่เกนิหน่ึงปีนับจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนนัน้มผีลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรพัยอ์ยูม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทั
หรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะรูว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความที่ควรจะต้องแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกนิสองปีนับจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูล การเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวน
ดงักลา่วมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนทีย่ ื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ไดท้ีศู่นยส์ารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวนัท าการ
ของส านกังาน ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรอืทาง http/www.sec.or.th 

ค าเตือน: การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 



29 มนีาคม 2560 
 
เรือ่ง ขอแจง้ราคาเสนอขายสดุทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ บรษิทั 

ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
เรยีน เลขาธกิาร 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
 

ตามทีบ่รษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้
ที่ออกใหม่จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนของบรษิทัฯ มผีลใช้บงัคบัในวนัที่ 20 มนีาคม 2560 โดยมชี่วงราคาเสนอขาย
เบื้องต้นที่ระหว่าง 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น บรษิทัฯ ขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรกในครัง้น้ี เป็นจ านวนไม่เกนิ 229,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
5.00 บาท ทีร่าคาหุน้ละ 26.25 บาท 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

____นายสมยศ อนนัตประยรู____ 

นายสมยศ อนนัตประยรู 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

_  _นางสาวจรพีร จารกุรสกุล    __ 

นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

____  _นายวเิศษ จงูวฒันา______ 

นายวเิศษ จงูวฒันา 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H-International (SG) Pte. Ltd. 

 

 

____นายสมยศ อนนัตประยรู____ 

นายสมยศ อนนัตประยรู 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

_  _นางสาวจรพีร จารกุรสกุล    __ 

นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

_ _นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์__ 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

_  __นายธนาเดช โอภาสยานนท_์___ 

นายธนาเดช โอภาสยานนท ์

ผูอ้ านวยการอาวโุสวาณิชธนกจิ 



                                                           บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สารบญั 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) ส่วนท่ี 1 หน้า 1 
 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  
 
 ส่วนท่ี 2.1 วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน ส่วนท่ี 2.1 หน้า 1 
 
 ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธรุกิจ 
 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2-1 หน้า 1 
 2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2-2 หน้า 1 
 3.  ปัจจยัความเสีย่ง สว่นที ่2.2-3 หน้า 1 
 4.  การวจิยัและพฒันา สว่นที ่2.2-4 หน้า 1 
 5.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2-5 หน้า 1 
 6.  โครงการในอนาคต สว่นที ่2.2-6 หน้า 1 
 7.  ขอ้พพิาททางกฎหมาย สว่นที ่2.2-7 หน้า 1 
 8.  ขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นที ่2.2-8 หน้า 1 
 
 ส่วนท่ี 2.3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 9. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที ่2.3-9 หน้า 1 
 10. โครงสรา้งการจดัการ สว่นที ่2.3-10 หน้า 1 
 11. การก ากบัดแูลกจิการ สว่นที ่2.3-11 หน้า 1 
 12. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที ่2.3-12 หน้า 1 
 13. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นที ่2.3-13 หน้า 1 
 14. รายการระหวา่งกนั สว่นที ่2.3-14 หน้า 1 
 
 ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 15. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั สว่นที ่2.4-15 หน้า 1 
 16. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ สว่นที ่2.4-16 หน้า 1 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ ส่วนท่ี 3 หน้า 1 
 1. รายละเอยีดหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  
 2. ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  
 3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  
 4. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง  
 5. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร  
 
ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 



                                                           บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทัฯ  
2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 
3. แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
4. งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
งบการเงนิรวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
งบการเงนิรวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

 



                                                           บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ค าศพัทแ์ละค าย่อท่ีส าคญั 

นอกจากจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในเอกสารฉบบัน้ี ใหค้ าต่อไปนี้มคีวามหมายดงัน้ี 

บรษิทัฯ หรอื WHAUP : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่บรษิทัฯ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

WHA  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่ดบับลวิเอชเอ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

HRD หรอื เหมราช : บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่เหมราชฯ : บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAWT : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั เหมราช วอเตอร ์จ ากดั) 

WHAEG : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั) 

WHAET : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั) 

Gheco-I : บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั 

HHT : บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั  

HHP : บรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั  (บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใน สปป.ลาว) 

GIPP : บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั 

GHW : บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

BGWHA-1 : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั   

(เดมิชื่อ บรษิทั บ่อวนิ คลนี เอนเนอจ ีจ ากดั) 

GJP NLL : บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

GTS 1 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั 

GTS 2 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั 

GTS 3 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั 

GTS 4 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั 

GVTP : บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 

Gulf Solar : บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั 

Gulf Solar BV : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั 

Gulf Solar TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั 

Gulf Solar TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั 

Gulf Solar KKS : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั 
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ESCE : บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  

CCE : บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

RCE : บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

WHA Gunkul 1 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั 

WHA Gunkul 2 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั 

WHA Gunkul 3 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั 

WHA Gunkul 4 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั 

WHA Gunkul 5 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั 

WHA Gunkul 6 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั 

WHA Gunkul 8 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั 

WHA Gunkul 9 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 9 จ ากดั 

WHA Gunkul 10 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั 

WHA Gunkul 16 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั 

WHA Gunkul 17 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั 

HCIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

HCIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 

HEIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) 

ESIE : นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

HESIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์  

HESIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 

HESIE 3  : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 3 

HESIE 4 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 4 

HR 36 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 

HRIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 

HSIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี

HLP1 : เหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 

ธุรกจิสาธารณูปโภค : ธุรกจิน ้า และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เช่น ธุรกจิท่อสง่ก๊าซ หรอืการ
บรหิารจดัการของเสยี 

ธุรกจิน ้า : การประกอบธุรกจิจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิาร
จดัการน ้าเสยี 
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ธุรกจิพลงังาน : การประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

COD : วนัเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ หรอื Commercial Operation Date 

SCOD : วันที่ก าหนดวันเริ่มด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Scheduled Commercial 
Operation Date 

MW : เมกะวตัต ์

TPH  : ตนัต่อชัว่โมง หรอื Ton per hour 

RT : ตนัความเยน็ หรอื Ton of Refrigeration 

IPP : ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ หรอื Independent Power Producer 

SPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer 

VSPP : ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก หรอื Very Small Power Producer 

กนอ. หรอื IEAT : การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

กกพ. : คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กพช. :  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

กฟผ. หรอื EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หรอื PEA : การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

กฟน. หรอื MEA : การไฟฟ้านครหลวง 

กปภ. หรอื PWA : การประปาสว่นภมูภิาค 

กปน. หรอื MWA : การประปานครหลวง 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บโีอไอ หรอื BOI : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

EBITDA : ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคดิอตัราการเตบิโตด้วยการใช้วธิคีดิแบบ 
Geometric Mean 

กลุม่โกลว ์ : บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่กลัฟ์ : บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่บ ีกรมิ เพาเวอร ์ : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่กนักุล : บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

 

ข้อมลูสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็น
เพียงข้อมลูสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(“บริษทัฯ”) ดงันัน้ ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จาก
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษทัฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือช้ีชวน

ท่ีบริษทัฯ ย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

 
สรปุข้อมลูของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) 

เพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 22 มีนาคม – 3 เมษายน 2560) 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย 
 
ผูเ้สนอขาย    : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
                                           H-International (SG) Pte. Ltd. 
 
ประเภทธรุกิจ : บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติ

และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) 
ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย : ไมเ่กนิ 229,500,000 หุน้ คดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อก

และเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายครัง้น้ี โดยแบ่งเป็น 
1. จ านวนไมเ่กนิ 57,289,722 หุน้เพือ่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ในอตัราสว่น 250 
หุน้สามญัของ บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ทัง้น้ีหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรขา้งตน้จะถกูน ามาจดัสรรเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป 

2. จ านวนไมเ่กนิ 172,210,278 หุน้ และหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิของ บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 
1. (ถา้ม)ี เพือ่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
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สดัส่วนการเสนอขายหุ้น :  
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ  
บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่                                                                      ไมเ่กนิ 57,289,722 หุน้   
เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์                                        ประมาณ 23,035,278 หุน้  
เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ                                                             ประมาณ 34,425,000 หุน้  
เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ                                      ประมาณ 114,750,000 หุน้  
รวมทัง้หมด                                                                                                                               229,500,000 หุ้น 
 
เง่ือนไขในการจดัจ าหน่าย :  รบัประกนัการจดัจ าหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) จ านวนไม่เกนิ 

229,500,000 หุน้  
 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 25.25 – 26.25 บาทต่อหุน้ 
มลูค่าการเสนอขาย  : 5,794,875,000 – 6,024,375,000 บาท 
การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า    ไมม่ ี      ม ี
มลูค่าท่ีตราไว้ (par) : 5.00 บาทต่อหุน้ 
มลูค่าตามราคาบญัชี (Book Value) : 11.59 บาทต่อหุน้ (ค านวณจากสว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ตามงบ
การเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เท่ากบั 7,419.48 ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 640 ลา้นหุน้) 
ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย : 
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครัง้น้ี ได้ท าโดยการส ารวจความต้องการซื้อ
หลกัทรพัย ์(Book Building) ซึ่งเป็นวธิกีารส ารวจปรมิาณความต้องการซื้อหุน้ของผูล้งทุนประเภทสถาบนัในแต่ละ
ระดบัราคา โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้น้ีทีเ่ท่ากบัหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท คดิเป็นอตัราสว่น
ราคาหุน้ต่อก าไรสทุธติ่อหุน้ (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96 – 20.75 เท่า โดยค านวณจากก าไรสทุธ ิ
(อา้งองิจากงบการเงนิเสมอืน) ของบรษิทัฯ ในชว่ง 4 ไตรมาสลา่สดุ ซึง่เท่ากบั 967,911,301 บาท (ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด 765,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมคี่าเท่ากบั 
1.27 บาทต่อหุน้  

ทัง้น้ีหากเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ P/E ของบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิเดยีวกนัในธุรกจิสาธารณูปโภคมี
ค่าเท่ากบั 15.24 เท่าและธุรกจิพลงังานมคี่าเท่ากบั 17.90 เท่า ซึง่หากคดิตามสดัสว่น EBITDA ของแต่ละธุรกจิของ
บรษิทัฯ จะไดค้า่เฉลีย่ P/E เท่ากบั 16.73 เท่า (ธุรกจิสาธารณูปโภคประมาณ 44% และธุรกจิพลงังานประมาณ 56% 
ตามผลประกอบการประจ าปี 2559 โดย EBITDA ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน เท่ากบั 783.11 ลา้นบาท 
และ 984.95 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ตารางสรุปในขอ้มูลที่ใช้ในการเปรยีบเทยีบเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธติ่อหุ้น (Price to Earnings 
Ratio: P/E) อา้งองิขอ้มลูในชว่งระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสดุนบัจากวนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 
2560 เพือ่แสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและครอบคลุมความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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บริษทั ตวัย่อ 
ราคาปิดตลาด 

(บาทต่อหุ้น)/1 
อตัราส่วน P/E 
เฉล่ีย (เท่า)/2 

ธรุกิจสาธารณูปโภค 

1. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 10.71 16.80 

2. บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค

ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
EASTW 12.16 13.68 

ค่าเฉล่ีย 15.24 

ธรุกิจพลงังาน 

1. บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW 82.23 16.37 

2. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 193.56 13.16 

3. บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) RATCH 50.98 20.76 

4. บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) 
GPSC 33.98 21.30 

ค่าเฉล่ีย 17.90 

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน/3 16.73 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ /1 ราคาปิดต่อหุน้เฉลีย่ 12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2560 

 /2 อตัราส่วน P/E เฉลีย่ 12 เดอืนยอ้นหลงั ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอตัราสว่น P/E ตัง้แต่ 16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 
มนีาคม 2560 โดยอตัราส่วน P/E ในแต่ละวนัค านวณจากราคาปิดต่อหุน้ของหุน้สามญั ณ วนัดงักล่าว คูณจ านวนหุ้น
สามญัช าระแลว้ ณ วนัดงักล่าว หารดว้ยก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ต่อหุน้ โดยใชก้ าไรทีต่รวจสอบหรอืสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัช ี12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสดุ ณ วนัดงักล่าว  
/3 คดิตามสดัส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกจิของบรษิทัฯ โดย EBITDA ของธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
44 และ EBITDA ของธุรกจิพลงังานคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 56 ตามผลประกอบการประจ าปี 2559 โดย EBITDA ธุรกจิ
สาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน เทา่กบั 783.11 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้นบาท ตามล าดบั 

อย่างไรกด็ ีผลการด าเนินงานดงักล่าวค านวณจากฐานะทางการเงนิในอดตี โดยทีย่งัมไิดพ้จิารณาถงึผลการ
ด าเนินงาน หรอืความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ในปัจจุบนัและในอนาคต และไมไ่ดเ้ป็นอตัราสว่นทีส่ามารถ
น ามาเปรยีบเทยีบกนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากเป็นการค านวณอตัราสว่นในชว่งเวลาทีต่่างกนั 
 
สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด silent period : จ านวน 114,750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
15.0 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี (ไมร่วม
จ านวนหุน้ของผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่และมสีทิธไิดก้ารจดัสรรหุน้ 
โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ขอ้ 6.6 วธิกีารจดัสรรหุน้ทีเ่สนอขาย) 
ตลาดรอง : SET  MAI 
หมวดธรุกิจ (sector):  พลงังานและสาธารณูปโภค 
เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :  Profit Test   Market Capitalization Test   Holding Company 
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วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน: 

 

ทัง้น้ี จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสดุทา้ยซึง่อาจจะน้อยกวา่จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสงูสดุตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนงัสอืชี้
ชวนฉบบัน้ี อาจท าให้บริษัทฯ ได้รบัเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้น้ีหลงัหกัค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งน้อยกว่าที่ประมาณการไวข้า้งต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการช าระคนืเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิ (ซึง่ขึน้อยูก่บัการเจรจากบัเจา้หนี้) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯ เชื่อวา่กรณีดงักล่าวจะไมส่ง่ผลกระทบต่อแผนการใช้
เงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เพือ่น าไปช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 2,500 ปี 2560 

2. เพือ่น าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนในโครงการในอนาคต 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ วทีพี ี
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 4 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 
– โรงไฟฟ้าขยะภายใตก้ารลงทุนของบรษิทั 

ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
และโครงการทีเ่กีย่วกบัธุรกจิสาธารณูปโภคหรอื
ธุรกจิพลงังานอื่นๆ 

520 ปี 2560 – 2562  

3. เพือ่น าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

39 - 161 ปี 2560 - 2562 

รวมทัง้ส้ิน 3,059 – 3,181    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ:  

บรษิทัฯ จะพจิารณาความสามารถในการจา่ยเงนิปันผลตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ซึง่รวมถงึ พ.ร.บ. บรษิทั
มหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดวา่บรษิทัมหาชนจ ากดัจะสามารถจา่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการได ้ในกรณีทีไ่ม่
มกีารขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะทางการ
เงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และ
การจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยมติคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจะต้อง
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น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั มี
อ านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้รบัทราบในการประชุม
ต่อไป 

ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวต้องไม่เกนิกว่าก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 

บรษิทัฯ มบีรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มจะเป็นไปตามสญัญาระหวา่งผู้
ถอืหุน้ และแตกต่างไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละสญัญา ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นที่แต่ละ
ฝ่ายถอืหุน้อยู่ ทัง้น้ี รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่ เตมิในส่วนที่ 
2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – 2.3 ธุรกจิพลงังาน) ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัของบรษิทั เกค็โค่- วนั 
จ ากดั ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ – 16.1.6 สว่นแบง่ก าไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทัฯ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “WHAUP”) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 30 
มถุินายน 2551 โดยเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัใน (1) 
ธุรกจิสาธารณูปโภค และ (2) ธุรกจิพลงังาน ซึ่งปัจจุบนั บรษิทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มกลัฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี.กรมิ  
เพาเวอร ์และกลุม่กนักุล 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัในธุรกจิดงัต่อไปนี้  

(1) ธุรกจิสาธารณูปโภค 

ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม  โดยบรษิทัฯ ไดร้บัสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ซึง่
เป็นพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในการประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ซึง่หมายถงึ ธุรกจิเกีย่วกบัการจดัหา 
และจ าหน่ายน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) น ้าเพื่อ
กระบวนการผลติ และ (2) น ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี และธุรกจิบรหิารจดัการน ้าเสยี ในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เป็นเวลา 50 ปี นับจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 
(ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้า ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีระยะเวลาสัญญา  25 ปี) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่ 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินการเขา้ลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกจิท่อส่งก๊าซ และธุรกจิ
ก าจดัขยะ ในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในกรณีที่กลุ่ม
เหมราชฯ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบธุรกจิดงักล่าว ทัง้น้ี ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีจ่ะไดต้กลงกนัต่อไป  
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(2) ธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้ที่ตัง้
อยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯเขา้ลงทุนเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
แลว้จ านวน 13 โครงการ ซึ่งมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็น
ก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 349.55 เมกะวตัต์ นอกจากน้ี ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบรษิัทฯ เข้าไปลงทุนจ านวน 6 โครงการ ซึ่งมกี าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม
ประมาณ 760.00 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์  

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่โกลว ์

เกค็โค-่วนั 
นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 
พลงังานความรอ้นใช้
ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ 

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660.00 MW 231.00 MW ส.ค.-55 

โกลว ์ไอพพี ี HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 
IPP 5.00% ไฟฟ้า 713.00 MW 35.65 MW ม.ค.-46 

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์ ประเทศ สปป. ลาว พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

HRIL 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW 

พ.ค.-56 ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคอส HLP1 พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ี HCIE พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ม.ิย.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1  HESIE พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2  ESIE พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค.-58 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กนักุล  

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 17  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
วงัน้อย 61 อยุธยา 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
COD 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย.-57 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% ไฟฟ้า 121.00 MW 30.26 MW พ.ย.-59 

รวม 
ไฟฟ้า 1,772.40 MW 349.55 MW 

  ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 
น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน ้า 20.00  TPH 5.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ค.-60 
ไอน ้า 42.00  TPH 10.50 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ย.-60 
ไอน ้า 36.00  TPH 9.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 HESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

พ.ย.-60 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 HESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

ม.ค.-61 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 HRIL 
พลงัความรอ้นรว่มโคเจน

เนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 120.00 MW 30.01 MW 

ม.ค.-62 
ไอน ้า 10.00  TPH 2.50 TPH 

รวม 
ไฟฟ้า 760.00 MW 190.07 MW 

  
ไอน ้า 158.00  TPH 39.50 TPH 

 
 
 
 
 

โครงสร้างบริษทัฯ 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการลงทุนดงัน้ี 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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  2/ HHT ซึ่งเป็นHolding Company ซึ่งมกีลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด และ HHP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ดงันัน้จงึสง่ผล

ใหก้ลุม่โกลวถ์อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะรวมรอ้ยละ 67.25 

  3/ GIPP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 4/ ESCE มกีลุม่โกลว ์และ Suez ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  5/ BGWHA-1 ม ีกลุม่บ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  6/ GJP และ Gulf Solar มกีลุม่กลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มบีรษิทั กลัฟ์ เอ็มพ ีจ ากดั ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.99 

ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 8/ WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มกีลุ่มกนักุล ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด 
 9/ กลุม่กลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 10/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ 

จ ากดั และ กลุม่ Mitsui 

 

โครงสร้างผูถื้อหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 และภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น หลงัการเสนอขายหุ้น(3) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่เหมราช     
 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)(1) 526,799,994 82.31 526,799,994 68.86 
 H-International (SG) Pte. Ltd.(2) 113,200,002 17.69 8,700,002 1.14 
 รวม 639,999,996 100.00 535,499,996 70.00 
2 นายสมยศ อนนัตประยรู 2 0.00 2(3) 0.00 
3 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 2 0.00 2(3) 0.00 
4 ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  57,289,722 7.49(4) 

5 ประชาชนทัว่ไป   172,210,278  22.51(4) 

  รวมทัง้หมด 640,000,000 100.00  765,000,000 100.00  
หมายเหตุ: 
(1) บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ขอเพิกถอนหลกัทรพัย์จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 เป็นตน้มา โดยปัจจุบนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 98.9 และผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.1 
ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งปัจจุบนัถอืหุน้โดย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 
ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 
มนีาคม 2559 ในสว่นที ่2.3.9 ขอ้ 9.2.1 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่  

(2) H-International (SG) Pte Ltd. เป็นบรษิทัเพือ่การลงทุน โดยจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 ถอืหุน้โดยบรษิทั 
เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 

(3) ไม่นับรวมส่วนที่บุคคลดงักล่าวอาจจองซื้อและได้รบัจดัสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคล
ดงักล่าวจะไดร้บัสทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี นายสมยศ อนันตประยรู ไดร้บัสทิธิประมาณ 
4,767,178 หุน้ นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ไดร้บัสทิธปิระมาณ 6,499,958 หุน้ และกลุม่นายสมยศ อนนัตประยรูและนางสาวจรพีร จารุกรสกุล ไดร้บัสทิธิ
โดยออ้มจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุน้  
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(4) ทัง้น้ีการแบ่งสดัสว่นระหว่างผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) และประชาชนทัว่ไป เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ
บรษิทัทีก่ าหนดใหม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทัง้สิน้แลว้ ไม่เกนิ 
57,289,722 หุน้ 

 
สดัส่วนรายได้ 

เน่ืองจากงบการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจ ากดัในการสะท้อนผลการด าเนินงานของกิจการในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์การปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทัใหญ่ และขอ้จ ากดัในการจดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานบญัช ีกลุ่มบรษิทัฯ จงึไดม้กีารจดัท าขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนเพื่อใหน้ักลงทุนมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของ
กลุ่มบรษิทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้และไม่เกดิความสบัสนต่อการสะทอ้นผลการด าเนินงานของโครงสรา้งบรษิทัฯ ใน
ปัจจุบนั  

โครงสรา้งรายไดต้ามขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปี 2557 – 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

  

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิสาธารณูปโภค           

-   การจ าหน่ายน ้าดบิ   311.64  9.80    282.67  9.86       251.21       9.33  

-   การผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  948.23    29.80    987.21     34.45    1,054.10     39.15  

-   การบรหิารจดัการน ้าเสยี   126.37  3.97    138.86  4.85       141.01       5.23  

-   รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า 62.64     1.97    143.56  5.01       153.95       5.72  

รวมรายได้ธรุกิจสาธารณูปโภค 1,448.88      45.54  1,552.30      54.17      1,600.27       59.43  

ธุรกจิพลงังาน           

-   บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 1,462.43     45.97  1,184.76     41.34    1,007.93     37.43  

-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั      64.60  2.03      12.91  0.45        29.42       1.09  

-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั      43.27  1.36      31.02  1.08         (0.73)     (0.03) 

-   กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก/1 1.78  0.06  5.83  0.20          6.60       0.25  

-   บรษิทัอื่นๆ/2    59.88  1.88    (21.86)    (0.75)      (58.27)     (2.16) 
รวมส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากธรุกิจ
พลงังาน 

1,631.96      51.30  1,212.66      42.32          984.95       36.58  

รายไดอ้ื่น/3  100.61      3.16   100.62      3.51       107.43       3.99  

รวมรายได้ ส่วนแบ่งก าไร และเงินปันผล 3,181.45    100.00  2,865.58    100.00      2,692.65     100.00  

หมายเหตุ : /1 กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก ประกอบดว้ย บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั และกลุม่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 1, 3, 6 และ 17 
/2 บรษิทัอืน่ ๆ รวมถงึเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
/3 รายไดอ้ืน่ คอื ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 โดยม ีนางสาวณฐัวด ีหอมรองบน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั  

สรปุปัจจยัความเส่ียงของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
1. ปัจจยัความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 

1.1 ธุรกจิน ้า 
(ก) รายได้หลกัของธุรกจิน ้ามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ของกลุ่มเหมราช  
(ข) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่เพยีงบางราย 
(ค) ความเสีย่งจากหน้าทีท่ีต่อ้งลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ 
(ง) ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิรายใหญ่ 

1.2 ธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากการลงทุนในกจิการซึง่บรษิทัฯ ไมม่อี านาจควบคุมกจิการ 

1.3 ทัง้ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการในอนาคต 
(ข) ความเสีย่งจากการสญูเสยีสทิธใินการไดร้บัยกเวน้ภาษแีละสทิธปิระโยชน์ทางภาษบีางประการ

หรอืการถูกเรยีกเกบ็ภาษปีระเภทใหม่จะเพิม่ภาระภาษแีละท าใหก้ าไรของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ลดลง 

2. ปัจจยัความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
2.1 ธุรกจิน ้า 

(ก) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเชา่สทิธสิิน้สดุลงก่อนครบก าหนด  
(ข) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญารว่มด าเนินงานระหวา่งผูพ้ฒันาเขตนิคมอุตสาหกรรมกบั กนอ. อาจ

สิน้สดุลง  
(ค) ความเสีย่งจากการสิน้สดุลงของความรว่มมอืกบักลุ่มเหมราชฯ และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
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(ง) ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไดไ้มเ่กนิกวา่อตัราคา่สาธารณูปโภคที ่กนอ. ก าหนด  

(จ) ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ า เพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยี 

(ฉ) ความเสีย่งจากอุบตัเิหตุรา้ยแรง ภยัแลง้ และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 
(ช) ความเสีย่งจากการปรบัเพิม่ขึน้ของตน้ทุนวตัถุดบิ   
(ซ) ความเสีย่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งอาจมไิดม้กีรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทุกประเภท

ซึง่ใชใ้นการประกอบธุรกจิน ้าในปัจจุบนั 
2.2 ธุรกจิพลงังาน 

(ก) ความเสีย่งจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิ  
(ข) ความเสีย่งจากการทีโ่รงไฟฟ้าของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ไมส่ามารถผลติหรอื

จา่ยไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 

2.3 ทัง้ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และกฎหมายทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่

อาจมผีลกระทบต่อแผนการขยายธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
(ข) ความเสีย่งจากปัจจยัการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั และ

ปัจจยัมหภาคอื่นๆ  
(ค) ความเสีย่งจากการคุม้ครองของวงเงนิประกนัภยัทีไ่มเ่พยีงพอต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้  
(ง) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี(Technology Change)  
(จ) ความเสีย่งจากการผดิสญัญาโดยกลุม่เหมราชฯ  

3. ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
3.1 ความเสีย่งจากการผดิเงือ่นไขของสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิ  
3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

4. ปัจจยัความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
4.1 ความเสีย่งจากการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ

บรษิทัฯ  
4.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
5. ปัจจยัความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 

5.1 ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อี านาจควบคุมการออกเสยีงลงมตใินการประชุมผูถ้อืหุน้  
5.2 ความเสีย่งจากการน าหุ้นสามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
5.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
5.4 ความเสีย่งจากบรษิทัฯ ไมม่ผีลการด าเนินงานแบบปรบัโครงสรา้งแลว้ในอดตี ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมี

ขอ้มลูดา้นการเงนิในรปูแบบงบการเงนิเสมอืน “ปรบัโครงสรา้งแลว้” ในการประเมนิ และการ
ตดัสนิใจเขา้ลงทุน  

5.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย 
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สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2557 
(ปรบัปรงุใหม่) 

31 ธนัวาคม 2558 

(ปรบัปรงุใหม่) 
31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยร์วม   1,903.89  11,592.66  18,652.10 

หนี้สนิรวม   1,094.76    1,492.48  11,232.62  

สว่นของเจา้ของรวม 809.13  10,100.18  7,419.48  

หมายเหตุ: ขอ้มลูงบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงตามงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ข้อมลูทางการเงินเสมือน 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร   1,448.88    1,552.30                1,600.27  

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารรวม (1,082.93) (1,068.25)               (1,061.24) 

ก าไรขัน้ตน้/1 303.31 340.49                 385.08  

สว่นแบง่รายไดจ้ากเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่มและการรว่มคา้ 

  1,571.97 1,212.66                 962.45  

ก าไรสทุธ ิ 1,562.29 1,220.69                 967.91  

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท/หุน้)/2   2.44   1.91 1.51 

หมายเหตุ: ขอ้มลูงบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แสดงตามขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน 
 1/ ก าไรขัน้ตน้ ค านวณจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีไ่มร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า หกั ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 
 2/ ก าไรสทุธติ่อหุน้ ค านวณโดยใชจ้ านวนหุน้ทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี้ ซึง่เทา่กบั 640 ลา้นหุน้ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
อตัราส่วนทางการเงิน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

อตัราตอบแทนต่อสว่นของเจา้ของ 13.05% 

อตัราตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 5.19% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ 1.51x 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของ 1.40x 

หมายเหตุ: อา้งองิขอ้มลูตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จากขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน และตวัเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงนิจากงบ
การเงนิตามมาตรฐานบญัช ีโดยไมไ่ดม้กีารค านวณส าหรบัปี 2557-2558 เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิ
เสมอืน และขอ้มลูงบแสดงฐานะทางการเงนิจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัชสี าหรบัปี 2557-2558 มไิดส้ะทอ้นโครงสรา้งทางการเงนิใน
ปัจจบุนัของบรษิทัฯ 
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สรปุผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(MD&A) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบ การผลิตและ

จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและ

เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลงังาน โดยลงทุนในธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ดว้ยการเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธก์บักลุ่มบริษทัพลงังานชัน้น า โดยการสรุปผลการด าเนินงานน้ีจะเป็นการ

วเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูทางการเงนิเสมอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ธุรกิจน ้า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและการให้บรกิารธุรกิจน ้าของบรษิทัฯ มกีาร

เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเท่ากบั 1,448.88 ลา้นบาท 1,552.30 ลา้นบาท และ 1,600.27 ลา้นบาท ในปี 2557 2558 และ 

2559 ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.14 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.09 ตามล าดบั แมว้า่ประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะ

ภยัแลง้ และเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวั ซึง่ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามระมดัระวงัในการใชน้ ้า โดยรายไดจ้ากการ

ขายและการใหบ้รกิารธุรกจิน ้าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม การบริหารจดัการน ้าเสีย และรายได้อื่นจากธุรกิจน ้า โดยรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่อ

อุตสาหกรรมและรายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยีของบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นการเตบิโต

จากทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้า เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้าของลูกคา้และจ านวนลูกคา้ที่เพิม่ขึน้ รวมถงึราคาขายน ้า

เพื่ออุตสาหกรรมและอตัราค่าบรหิารจดัการน ้าเสยีที่เพิม่ขึน้ ส าหรบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดบิปรบัตวัลดลง ซึ่งมี

สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดิบที่ลดลงจากการหยุดด าเนินการผลิตชัว่คราวของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าทีส่ าคญัคอื ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ ซึ่งเรยีกเกบ็จากลูกคา้ที่มี

ความตอ้งการใชน้ ้าเพิม่เกนิกว่าทีจ่ดัสรรให ้โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายไดค้่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ของ

บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  

 ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยตน้ทุนขาย

และการให้บรกิารของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,082.93 ล้านบาท 1,068.25 ล้านบาท และ 

1,061.24 ลา้นบาท ตามล าดบั สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ปรบัตวัขึน้จากรอ้ยละ 21.88 ในปี 2557 เป็นรอ้ย

ละ 24.17 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559  

ธุรกิจพลงังาน บริษัทฯ มุ่งเน้นทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel 

Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ใน

สว่นน้ีในรปูแบบของ สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้และเงนิปันผลรบั โดยบรษิทัฯ มสีว่นแบ่ง

ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้และเงนิปันผลรบัทีเ่กดิจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานในปี 2557 - 2559 

เท่ากบั 1,631.96 ลา้นบาท 1,212.66 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้นบาทตามล าดบั โดยส่วนแบ่งก าไรส่วนใหญ่เกดิจาก

ส่วนแบ่งก าไรที่บรษิทัฯ ได้รบัจากการลงทุนในบรษิทั เก็คโค่-วนั จ ากดั ซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั 1,462.43 ล้านบาท และ 

1,184.76 ลา้นบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 18.99 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการ

แปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign exchange translation) จ านวน 334.67 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลกระทบจาก

เงนิกูย้มืสกุลเงนิต่างประเทศ โดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้(Unrealized Loss from 

foreign exchange translation) จ านวน 356.97 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้ และไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด
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ของบรษิทัฯ ในขณะทีม่ผีลก าไรจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีร่บัรูแ้ลว้ (Realized Gain from foreign exchange 

translation) จ านวน 22.30 ลา้นบาท ในปี 2559 สว่นแบง่ก าไรทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการลงทุนในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

มจี านวน 1,007.93 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-

วนั จ ากดั ไดม้กีารหยดุซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติ

ไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิไฟฟ้า และก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการตัด

จ าหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหาย นอกจากน้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทั กลัฟ์ เจ

พ ีเอน็แอลแอล จ ากดั จ านวน 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) และมี

สว่นแบง่ขาดทุนจากโรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นชว่งก่อสรา้งและพฒันาจ านวน 7 โรง คดิเป็นจ านวน 62.66 ลา้นบาท 

 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิส าหรบัปี 2557- 2559 เท่ากบั 1,562.29 ลา้นบาท 1,220.69 ลา้นบาท และ 967.91 ลา้น

บาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และรอ้ยละ 35.95 ของรายไดร้วมและสว่น

แบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลกัของ

สนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ คอื (1) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(3) ค่าความนิยม 

(4) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (5) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ในขณะที่หน้ีสนิรวมของบรษิัทฯ เท่ากบั 

11,232.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.22 ของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ โดยหน้ีสินรวมของบริษัทฯส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า ส าหรบั สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 7,419.48 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.78 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม โดย

สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ และ ก าไรสะสม ทัง้น้ี อตัราหน้ีสนิรวมต่อ

สว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.51 เท่า และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.40 เท่า 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ (Facility Agreement) กบั

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”) ในวงเงนิ 12,999 ลา้นบาท ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของกลุ่ม

บรษิทัฯ  ซึ่ง SCB เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ ในการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกน้ี 

โดย ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ได้มกีารเบกิใช้เงนิกู้ดงักล่าวแล้วจ านวน 10,499 ล้านบาท ซึ่งเงนิกู้

ดงักล่าวมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0.53 ของจ านวนเงนิใหส้นิเชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 

นอกจากน้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนั และการขอให้ SCB ออก

หนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาร่วมด าเนินงานกบักลุ่มพลงังานเป็นจ านวนเงนิ 2,008 ล้านบาท ภายหลงั

จากนัน้ เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดม้ภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนัจ านวนประมาณ 560 

ล้านบาท อันเกิดจากการออก Standby Letter of Credit Facility  โดย SCB ตามที่ตกลงไว้ใน Common Term 

Agreement ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

นักลงทนุสมัพนัธ์ 
ผูต้ดิต่อ: นางการศศ ินานานุกลู 
ทีอ่ยู:่ เลขที ่9/241-242 อาคารยเูอม็ทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรงุเทพมหานคร 
Website: www.wha-up.com 

โทรศพัท:์ 02-719-9559 

(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรพัย)์ 
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ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  WHA Utilities and Power Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ : บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดิบ 

ผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน ้ าเสีย ให้แก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกจิพลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ    

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107559000401 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่9/241-242 อาคารยเูอม็ทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง  

  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : 02-719-9559 

โทรสาร : 02-717-2128 

Website : www.wha-up.com 

ทุนจดทะเบยีน : 3,825,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ : 3,200,000,000 บาท 
 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงค์ในการน าเงนิที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีหลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนประมาณ 3,059 – 3,181 ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เพือ่น าไปช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 2,500 ปี 2560 
2. เพือ่น าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนในโครงการในอนาคต 

– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ วทีพี ี
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 
– โรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 4 
– โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 
– โรงไฟฟ้าขยะภายใตก้ารลงทุนของบรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็

เนอรย์ี ่จ ากดั  
– และโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคหรือธุรกิจ

พลงังานอื่นๆ  

520 ปี 2560-2562 

3. เพือ่น าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงานของบรษิทัฯ 39-161 ปี 2560 - 2562 
รวมทัง้ส้ิน 3,059 – 3,181    
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ทัง้น้ี จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสุดทา้ยซึ่งอาจจะน้อยกวา่จ านวนหุน้ที่เสนอขายสงูสุดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในรา่งหนังสอืชี้ชวน
ฉบบัน้ี อาจท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีหลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งน้อย
กว่าที่ประมาณการไวข้า้งต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ (ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัเจ้าหน้ี) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯ เชื่อวา่กรณีดงักล่าวจะไมส่ง่ผลกระทบต่อแผนการใชเ้งนิของบรษิทัฯ อยา่งมี
นยัส าคญั 
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ส่วนท่ี 2.2 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 
โดยม ีบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เพือ่ประกอบธุรกจิ
หลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิาร
จดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิ
พลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกจิน ้า ซึ่งหมายถงึ ธุรกจิเกี่ยวกบั
การจดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าเพือ่กระบวนการผลติ และธุรกจิบรหิารจดัการน ้าเสยี ในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 และบรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินการ
เข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจก าจดัขยะในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทย (ตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ รายละเอยีดเพิม่เตมิใน
สว่นที ่2.2.9 ขอ้มลูส าคญัอืน่ – สรุปสาระส าคญัของสญัญา) นอกจากน้ี กลุม่เหมราช และกลุม่ดบับลวิเอชเอไดม้ขีอ้ตกลง
จะไม่ท าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ ส าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานในประเทศไทย และในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า 
เวยีดนาม (CLMV) โดยไมม่กี าหนดระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ 
รายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2.9 ขอ้มูลส าคญัอืน่ – สรุปสาระส าคญัของสญัญา) ส าหรบัธุรกิจสาธารณูปโภคนัน้ 
ปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ  ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เป็นหน่ึง
ในผูใ้หบ้รกิารระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดว้ยก าลงัการผลติ
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 281,376 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมคีวามสามารถในการบรหิาร
จดัการน ้าเสยีรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 117,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 62.47 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อ
ปี หรอืคิดเป็น 173,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และปรมิาณการบรหิารจดัการน ้าเสยีเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรม
ทัง้หมด 26.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี หรอืคดิเป็น 73,750 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั นอกจากน้ี   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยงัมนีโยบายในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม อาท ิท่อสง่ก๊าซ การบรหิาร
จดัการของเสยี ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ตกลงจะมอบสทิธใินการประกอบธุรกจิดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัฯ (ตามสญัญาพนัธมติร
ทางธุรกิจ รายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2.9 ขอ้มูลส าคญัอืน่ – สรุปสาระส าคญัของสญัญา) อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมี
นโยบายในการใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคกบักลุ่มลูกคา้ทีอ่ยูน่อกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอกีดว้ย อน่ึง บรษิทัฯ 
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004  

 ส าหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ ปัจจุบนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กบัผู้ประกอบการที่มคีวามรู้ความ
ช านาญต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel) และพลงังานทางเลอืก 
(Alternative Fuel) โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
โรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้รวมประมาณ 349.55 เมกะวตัต ์มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้
ของโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งรวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์ 
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 การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถแบง่กลุ่มของธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ธรุกิจสาธารณูปโภค 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มปีระสบการณ์และความช านาญในการบรหิารจดัการระบบน ้าแบบครบวงจร ตัง้แต่การ
จัดหา ขนส่ง จ าหน่ายน ้ าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ จ านวน 8 แหง่ดงัน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรม 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) อ. มาบตาพดุ  
จ.ระยอง 

98,400 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

48,000 -/1 
 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

54,000 10,000 
 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

6,000 

 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี อ.หนองแค  

จ.สระบุร ี

30,576 14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อ.บา้นคา่ย  
จ.ระยอง 

14,400 
 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

รวม 281,376 117,456 

หมายเหตุ 1/ บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 
รบับรหิารจดัการธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึง่มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีเทา่กบั 32,000 ลบ.
ม./วนั  

 
ส าหรบัปี 2559 ปรมิาณน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ รวมทุกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการด าเนินการจากกลุม่เหมราชฯ เป็น 45.81 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และ 26.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็น 127,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และ 73,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยเฉลี่ยตามล าดบัโดยใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก าลังการผลิตและความสามารถในการบ าบัดน ้ าเสียที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม และความตอ้งการบ าบดัน ้าเสยี ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิาร 
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(2) ธรุกิจพลงังาน 

 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกบัผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ไฟฟ้าทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามช านาญในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่โกลว์ 

เกค็โค-่วนั 
นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 

พลงังานความรอ้น
ใชถ้่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ 

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660.00 MW 231.00 MW ส.ค.- 55 

โกลว ์ไอพพี ี HCIE 
พลงัความรอ้นรว่ม
ทีใ่ช ้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชือ้เพลงิ 
IPP 5.00% ไฟฟ้า 713.00 MW 35.65 MW ม.ค.-46 

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์ ประเทศ สปป. ลาว พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW 

พ.ค.-56 ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคอส HPL1 
พลงังาน

แสงอาทติย ์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ี HCIE 
พลงังาน

แสงอาทติย ์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ม.ิย.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1  HESIE 
พลงังาน

แสงอาทติย ์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2  ESIE 
พลงังาน

แสงอาทติย ์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค.-58 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กนักุล  

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 17  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
วงัน้อย 61 อยุธยา 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย.-57 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

HCIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% ไฟฟ้า 121.00 MW 30.26 MW พ.ย.-59 

รวม 
ไฟฟ้า 1,772.40 MW 349.55 MW 

  ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 
น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน ้า 20.00  TPH 5.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ค.-60 
ไอน ้า 42.00  TPH 10.50 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ย.-60 
ไอน ้า 36.00  TPH 9.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

พ.ย.-60 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

ม.ค.-61 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 120.00 MW 30.01 MW 

ม.ค.-62 
ไอน ้า 10.00  TPH 2.50 TPH 

รวม 
ไฟฟ้า 760.00 MW 190.07 MW 

  
ไอน ้า 158.00  TPH 39.50 TPH 
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1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูน้ าในเอเชยี ดา้นธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อยา่งครบวงจร ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

พนัธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลงังานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ที่เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ 

2. การขยายกลุ่มลกูคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถงึการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่น เพือ่
เพิม่ประเภทของผลิตภณัฑ์และบรกิาร ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่นๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง รวมถงึสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีเพือ่ความกา้วหน้าในอาชพี
และสขุภาวะของพนกังาน 

4. การสรา้งและสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรม (Innovative Culture) ในองคก์ร 
5. การสรา้งคุณคา่ใหก้บัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล รวมทัง้กลยทุธ์

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัฯ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิไว ้โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิ
พลงังานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สภาพแวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ มแีผนทีก่ารขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 
รวมถงึการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เพือ่เพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหค้รบวงจรมากขึน้ 
 

กลยทุธใ์นการด าเนินงาน (Strategy) 

• การพฒันาการท าธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างรายได้ที่สม ่าเสมอและ
คาดการณ์ได ้เกดิผลก าไรสงูสดุ ชว่ยเพิม่คุณคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

• การใชค้วามเชีย่วชาญในการบรหิารงาน ทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่แวดลอ้ม กอปรกบัความสมัพนัธ์ที่ดกีบั
ลกูคา้ เพือ่ก่อใหเ้กดิการขยายโอกาสทางธุรกจิ 

• ใชท้รพัยากรบุคคล และสนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งโอกาสในการลงทุน
ทางธุรกจิ 

• ด าเนินกจิกรรมโครงการต่างๆ ดา้นการศกึษา พฒันาชุมชน และสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน สงัคม และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบขา้ง 
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1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั 

 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มถุินายน 2551 - บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2551 ภายใตช้ื่อบรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 645 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD  

กรกฏาคม 2551 - บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กบั 
HRD และบรษิทัยอ่ยของ HRD ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD จ านวน 4 โครงการ คอื 
HCIE, HEIE, ESIE, HESIE ซึ่งมีก าลังการผลิตน ้ า เพื่อ อุตสาหกรรมรวมทัง้สิ้น 
121,200 ลบ.ม./วนั 

- บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั ซึง่มทีุนจด
ทะเบยีน 100 ลา้นบาท และประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อกระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนี ใน HEIE ซึ่งมกี าลงัผลติน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี
43,200 ลบ.ม./วนั และระบบบรหิารจดัการน ้าเสยี 30,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2554 ภายใต้ชื่อบรษิัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิ
ไฟฟ้า โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

มถุินายน 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มโกลว ์เพือ่รว่มลงทุนในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 51.00 เพือ่ท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

มนีาคม 2555 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มกลัฟ์ เพื่อร่วมลงทุนในบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ในสดัสว่น
รอ้ยละ 25.01 เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HRIL โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 122.5 เมกกะวตัต ์ 

- บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการ
ผลติน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนีใน HEIE จาก 43,200 ลบ.ม./วนั เป็น 
86,400 ลบ.ม./วนั 

พฤศจกิายน 
2555 

- บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 12,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 30,000 ลบ.ม./วนั 

เมษายน 2556 - บรษิทัฯ ได้เพิม่ก าลงัการผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 48,000 ลบ.ม./วนั 

สงิหาคม 2557 - บรษิทัฯ ไดร้บัมอบหมายจาก HRD ใหผ้ลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมใน HCIE2 
โดยมกี าลงัการผลติ 6,000 ลบ.ม./วนั 

มกราคม 2558 - บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 30,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 54,000 ลบ.ม./วนั 
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 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

กุมภาพนัธ ์2558 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร์ เพื่อร่วมลงทุนโดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ในบรษิทั บ ี.
กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ทีจ่ะพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HCIE โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 121 เมกะวตัต ์ 

มนีาคม 2558 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้่วมทุนกบั
บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดัในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 5 โครงการ 
โดยถอืหุ้นรอ้ยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมกี าลงัการ
ผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 640 เมกะวตัต ์

มนีาคม 2559 - เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่า
สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี กบักลุ่ม
เหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบัน จ านวน 7 
โครงการ ได้แก่ HEIE HCIE HCIE2 HESIE HESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอายุ
สญัญา 50 ปีนบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา  

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร
จดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบนัจ านวน 7 
โครงการ  

พฤษภาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุ้น
ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ถอืหุ้นในบรษิทั
ต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บรษิทั เก็คโค่-วนั จ ากดั บรษิทั ห้วยเหาะไทย 
จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั) และบรษิทั โกลว ์ไอพพี ี
จ ากดั จากกลุม่เหมราชฯ 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,645 ลา้นบาทเป็น 3,200 ลา้นบาท เพื่อรบัโอนหุน้
ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

มถุินายน 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุ้น
ประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
หรอืโซลาร์รูฟทอ็ป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดบับลวิ
เอชเอ 

กรกฎาคม 2559 - บรษิทัฯ จดัตัง้ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าจาก
ขยะอุตสาหกรรม 

- เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 3/2559 ของบรษิทัฯ มี
มตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยใชช้ื่อวา่ บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูคา่
หุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมตัิให้บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 3,200 
ลา้นบาท เป็น 3,825 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 125 ลา้นหุน้ 
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 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป โดยไดจ้ดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 

- เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ (“ขอ้ตกลง
ห้ามค้าแข่ง”) กบัเหมราชฯ เพื่อก าหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อใหบ้รษิทัทัง้สอง ไม่ประกอบธุรกจิแข่งขนักนั โดยมกีารวางแนวทางการประกอบ
ธุรกจิเพือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

- ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจ (“ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตธุรกิจ”) กบัดบับลวิเอชเอ เพื่อก าหนดขอ้ตกลงไม่
ประกอบธุรกจิแข่งขนักนัโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลกัในประเทศไทย และ
ประเทศในกลุม่ CLMV 

สงิหาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั เขา้ร่วมทุนในบรษิทั อีสเทริ์นซีบอร์ด คลนี 
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั รอ้ยละ 33.33 โดย ESCE จะถอืหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั ชลบุร ีคลนี 
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขาย
ไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม 

- ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารขายหุน้ทัง้หมด
ของบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ใหก้บับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่
จ ากดั 

กนัยายน 2559 - บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ไดถู้กปรบัโครงสรา้งใหถ้อืหุน้โดยบรษิทั อสีเทริน์ซี
บอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

ตุลาคม 2559 - บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่ไดร้บัคดัเลอืกจากคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
(กกพ.) ในการรบัซือ้ไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรมในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ทัง้หมด 8.63 เมกะวตัต์ โดยบรษิทัจะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. จ านวน 6.9 เมกะ
วตัต ์ 

ธนัวาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้่วมทุนกบั
บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 1 โครงการ 
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ใน กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา
รวม 120 เมกะวตัต ์
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1.4  โครงสร้างการลงทนุของบริษทัฯ 

 ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการลงทุนดงัน้ี 

 
 
 
 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.2.1 หน้า 10 

หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  2/ HHT ซึ่งเป็นHolding Company ซึ่งมกีลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด และ HHP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ดงันัน้จงึสง่ผล
ใหก้ลุม่โกลวถ์อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะรวมรอ้ยละ 67.25 

  3/ GIPP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  4/ ESCE มกีลุม่โกลว ์และ Suez ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  5/ BGWHA-1 ม ีกลุม่บ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  6/ GJP และ Gulf Solar มกีลุม่กลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
 7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มบีรษิทั กลัฟ์ เอ็มพ ีจ ากดั ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.99 

ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  8/ WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มกีลุ่มกนักุล ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด 
 9/ กลุม่กลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 10/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ 

จ ากดั และ กลุม่ Mitsui 

1.5 การปรบัโครงสร้างของบริษทัฯ 

 ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและการเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ในครัง้น้ี กลุ่มดบับลิวเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ได้ด าเนินการปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ โดยน าธุรกิจ
สาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ทัง้หมดมาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 

 ในวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ  (“สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ”) รวมถงึสว่นที่
แก้ไขเพิม่เตมิ เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งโอกาสในการเตบิโตในธุรกจิหลกัของทัง้สองบรษิทั ซึ่งการเขา้ท าสญัญาพนัธมติร
ทางธุรกิจ มผีลท าให้บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร
จดัการน ้าเสยี (“สญัญาเช่าสทิธ”ิ) กบั กลุ่มเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 7 โครงการ ไดแ้ก่ 
HCIE HCIE2 HEIE HESIE HESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอายุสญัญา 50 ปีนับตัง้แต่วนัที่ลงนามในสญัญา โดย
สาระส าคญัของสญัญาทัง้หมดดงักล่าวขา้งต้นได้อธิบายไว้ใน “ส่วนที ่2.2.9 ขอ้มูลส าคญัอืน่ – สรุปสาระส าคญัของ
สญัญา” 

 ในเดอืน พฤษภาคม 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้
ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่างๆ ทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั) และบรษิทั 
โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั จากกลุม่เหมราชฯ รวมถงึไดร้บัโอนเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั จากกลุม่เหมราชฯ 

 ต่อมา ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอน
หุน้จ านวนรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประกอบดว้ย WHA Gunkul 1-6, 8-
10, 16, 17 จากกลุ่มดบับลวิเอชเอ 

 ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ (“ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่”) กบักลุ่ม   เหม
ราชฯ เพื่อก าหนดขอ้ตกลงและกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิเพื่อใหบ้รษิทัทัง้สองไมป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักนั โดยมกีาร
วางแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อลดความขดัแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวได้
อธบิายไวใ้น “สว่นที ่2.2.9 ขอ้มลูส าคญัอืน่ – สรุปสาระส าคญัของสญัญา” 

 ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ท าสญัญาก าหนดขอบเขตธุรกจิ (“สญัญาก าหนดขอบเขตธุรกจิ”) 
กบักลุ่มดบับลวิเอชเอ เพือ่ก าหนดขอ้ตกลงไมป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักนัโดยครอบคลุมการประกอบธุรกจิหลกัในประเทศ
ไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยสาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวได้อธบิายไวใ้น “ส่วนที ่2.2.9 ขอ้มูลส าคญัอืน่ – 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา” 
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สว่นที ่2.2.1 หน้า 11 

1.6 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) โดย
บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิ้น 640 ล้านหุ้น (รวมทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม) มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ โดยภายหลงั
จากทีบ่รษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัจ านวนรวมไมเ่กนิ 229.5 ลา้นหุน้ ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive right) และประชาชนทัว่ไปแลว้ หรอื
คดิเป็นการเสนอขายหุน้สามญัรวมต่อผูถ้อืหุน้ของ WHA และประชาชนทัว่ไปไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัที่
ออกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้น้ี  บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั 
(มหาชน)  ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะถอืหุ้นของบรษิทัฯ (รวมทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) ลดลงจากรอ้ยละ 99.99 เป็นรอ้ยละ 70 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดบับลวิเอชเอ และเหมราชฯ มขีอบเขตการด าเนินธุรกจิที่แยกกนัอย่างชดัเจน โดย
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปัจจุบนั คอื (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลงังาน โดยเข้าร่วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะทีธุ่รกจิหลกัของดบับลวิเอชเอ ในปัจจุบนั คอืการพฒันาอาคาร
คลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ใหเ้ช่า และใหบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูดจิทิลั และธุรกจิหลกัของ HRD ในปัจจุบนั คอื การ
พฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 เพือ่เป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแขง่ขนัทางธุรกจิและเพือ่รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทัง้ของ
บรษิทัฯ ของดบับลวิเอชเอ และของเหมราชฯ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาต่างๆ กบั ดบับลวิเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ  
โดยบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราชฯ  เพื่อสนับสนุนธุรกจิและสรา้งโอกาสทางธุรกจิให้แก่บรษิทัฯ 
และบรษิทัฯไดท้ าขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบัเหมราชฯ และไดท้ าสญัญาก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิกบัดบับลวิเอช
เอ เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิระหวา่งกนั ซึง่เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทางธุรกจิระหว่าง
บรษิทัฯ กลุ่มดบับลวิเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ  โดยสาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้น “สว่นที ่2.2.9 สรุป
สาระส าคญัของสญัญา” 

 

1.7 ความสมัพนัธก์บัท่ีปรึกษาทางการเงิน  

 เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ (Facility Agreement)
กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”) ในวงเงนิ 12,999 ลา้นบาท ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของกลุม่
บรษิทัฯ  ซึ่ง SCB เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ ในการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกน้ี 
โดย ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารเบกิถอนเงนิกู้ดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 10,499 ลา้นบาท ซึ่ง
เงนิกู้ดงักล่าวมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.53 ของจ านวนเงนิให้สนิเชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงนิ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559  

 นอกจากน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนั และการขอให ้SCB ออก
หนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาร่วมด าเนินงานกบักลุ่มพลงังานเป็นจ านวนเงนิ 2,008 ล้านบาท ภายหลงั
จากนัน้ เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดม้ภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนัจ านวนประมาณ 560 
ล้านบาท อันเกิดจากการออก Standby Letter of Credit Facility โดย SCB ตามที่ตกลงไว้ใน Common Term 
Agreement ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

2.1 โครงสร้างรายได้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากธุรกจิสาธารณูปโภค และรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุน
ในธุรกจิพลงังาน ในรปูแบบสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (“สว่นแบง่ก าไรฯ”) และเงนิ
ปันผลตามงบการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2557 2558 และ 2559 ดงัน้ี 

  

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิสาธารณูปโภค           

-   การจ าหน่ายน ้าดบิ   311.64       9.80    282.67       9.86       251.21       9.33  

-   การผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม   948.23     29.80   987.21     34.45    1,054.10     39.15  

-   การบรหิารจดัการน ้าเสยี   126.37       3.97    138.86       4.85       141.01       5.23  

-   รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า     62.64     1.97    143.56       5.01       153.95       5.72  

รวมรายได้ธรุกิจสาธารณูปโภค 1,448.88      45.54  1,552.30      54.17      1,600.27       59.43  

ธุรกจิพลงังาน           

-   บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 1,462.43     45.97  1,184.76     41.34    1,007.93     37.43  

-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั      64.60       2.03      12.91       0.45        29.42       1.09  

-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั      43.27       1.36      31.02       1.08         (0.73)     (0.03) 

-   กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก/1       1.78       0.06       5.83       0.20          6.60       0.25  

-   บรษิทัอื่นๆ/2    59.88       1.88    (21.86)    (0.75)      (58.27)     (2.16) 
รวมส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากธรุกิจ
พลงังาน 

1,631.96      51.30  1,212.66      42.32          984.95       36.58  

รายไดอ้ื่น/3  100.61      3.16   100.62      3.51       107.43       3.99  

รวมรายได้ ส่วนแบ่งก าไรฯและเงินปันผล 3,181.45    100.00  2,865.58    100.00      2,692.65     100.00  

หมายเหตุ : 1/ กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืกประกอบดว้ย บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั และกลุม่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 1, 3, 6 และ 17 
2/ บรษิทัอืน่ ๆ รวมเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
3/ รายไดอ้ืน่ คอื ดอกเบีย้รบั จากเงนิใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภค 1,552.30 ลา้นบาท และ 1,600.27 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.17 และรอ้ยละ 59.43 ของรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรฯ รวมในปี 2558 และปี 2559 และบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากธุรกจิพลงังาน 1,212.66 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.32 และรอ้ยละ 36.58 ของรายไดแ้ละสว่นแบง่ก าไรรวมในปี 2558 และปี 2559 

ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามช านาญในธุรกจิสาธารณูปโภค ประกอบกบัความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิเน่ืองจากการเป็น
พนัธมติรกบักลุม่เหมราชฯ ท าใหปั้จจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นหนึ่งในผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ โดยมสีว่นแบง่ทางตลาดของการใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ลกูคา้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม
ในประเทศไทยในสดัสว่นทีส่งู หากพจิารณาจากพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหบ้รกิารและจะเขา้
ใหบ้รกิารประมาณ 45,269 ไร่ จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศที่เปิดด าเนินการประมาณ 150,000 ไร่ หรอืคดิ
เป็นประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ โดยนิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ใหบ้รกิารทีม่อีตัราการใชน้ ้าต่อไร่ทีส่งูสุด ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) (HEIE) เน่ืองจากมี
ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มกีารใช้น ้าในอตัราที่สูง เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคม ีเหล็ก  และอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากน้ี 
ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิขอบรษิทัฯ สบืเน่ืองจากการเขา้มาแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหมเ่ป็นไปไดย้าก เพราะการ
ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคครบวงจรต้องใช้เงินลงทุนที่สูง และเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
ค่อนขา้งมาก อกีทัง้การไดร้บัสทิธใินการประกอบธุรกจิจากหน่วยงานรฐัและเอกชน มขีอบเขตและขอ้จ ากดัสงู และตอ้ง
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มขีนาดธุรกิจที่ใหญ่เพยีงพอ เพื่อที่จะเกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ด้วยเหตุผลดงักล่าว ท าให้
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิสาธารณูปโภคในประเทศไทยมเีพยีงน้อยราย 

ส าหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้เขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ กบัผูด้ าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าชัน้น า เช่น กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบี.กรมิ เพาเวอร ์และกลุ่มกนักุล โดย ณ 

วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริม่ด าเนินการเชิง

พาณิชยแ์ลว้รวม 349.55 เมกะวตัต์ และมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการ

ก่อสรา้งรวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์ 

2.2 ธรุกิจสาธารณูปโภค 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงัต่อไปนี้ 
 

1. การจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบ (Raw Water) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในพืน้ที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม
เหมราชฯ โดยบรษิทัฯ น าเสนอน ้าดบิเพื่อเป็นทางเลอืกในการใชน้ ้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่ม
ลูกคา้หลกัทีใ่ชบ้รกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ กลุ่มอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) เป็นตน้ 

2. การผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
โดยน ้าเพื่ออุตสาหกรรมที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ าหน่ายในปัจจุบนั สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั 
ไดแ้ก่ 
(1) น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) มลีกัษณะเป็นน ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งท าให้สะอาดโดยผ่าน
กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตทัว่ไป กลุ่มลูกค้าส าหรบัน ้าประเภทน้ี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
(2) น ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) เป็นน ้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอน การ
กรอง และการเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปรมิาณและความเขม้ขน้ที่ต ่ากว่าน ้าเพื่อกระบวนการผลติ) โดย
ปรมิาณคลอรนีดงักล่าวจะแทบหมดไปเมื่อท าการจา่ยน ้า Clarified Water ไปสูล่กูคา้ โดยผลติภณัฑน้ี์สามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจากสารคลอรนีอาจเขา้ไปกดักรอ่นเครือ่งจกัรของลกูคา้ในกลุม่อุตสาหกรรมเหล่าน้ีได ้

3. การบริหารจดัการน ้าเสีย (Wastewater Treatment) 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจดัการน ้าเสยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน ้ าที่บ าบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ หรือน าไปใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลติต่อไป  
 



  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.2.2 หน้า 3 

โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่มเหมราชฯ โดยมทีัง้ในรปูแบบของการเช่า
สทิธใินการด าเนินงานสาธารณูปโภค และการใหบ้รกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคในพืน้ที่ของกลุม่เหมราชฯ โดยการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ท่ีตัง้ 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ/1 ท่ีดินให้
เช่า 

ท่ีดิน 
สาธารณูปโภค 

บริษทัฯ 
และ 

บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา
โครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)      

โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
✓

/2  ✓
/2  มกีรรมสทิธิ ์

 ✓
/3  ✓

/3 เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง)      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 25 ปี/4 

โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ รบับรหิารจดัการ 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรี      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ✓

/5 
✓

/5 /6  ✓
/5 ✓

/6 เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓ ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 2      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ✓  ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
เหมราช โลจิสติกส ์พารค์ 1      
โรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ รบับรหิารจดัการ 
อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยี ✓

/7   ✓ รบับรหิารจดัการ 
1/ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการด าเนินธุรกจิจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชเป็นเวลา 50 ปี นับตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 
2559 (ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์) 
2/ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม (ประเภทน ้าเพือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี) จ านวน 2 โรง โดย
มกี าลงัการผลติรวมเทา่กบั 86,400 ลบ.ม./วนั  
3/ บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเทา่กบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
4/ บรษิัทฯ ได้เช่าสทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) และน ้าเพื่อกระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนี (Clarified Water) จากบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
5/ บรษิทัฯ มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ชา่ มกี าลงัการผลติเทา่กบั 24,000 ลบ.ม./วนั และทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค 
มกี าลงัการผลติเทา่กบั 18,000 ลบ.ม./วนั 
6/ บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเทา่กบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
7/ อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยีส าหรบัเหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 ตัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ชา่หรอืพืน้ทีข่าย (Sellable Area) ของลกูคา้แต่ละราย  
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
2.2.2.1 กลยทุธท์างการตลาด 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภค โดยมกีลยุทธท์างการตลาดทีส่ าคญัดงัน้ี 
1 กลยทุธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช โดยในสญัญาดงักล่าว เหมราชตกลงให้บรษิทัฯ เช่าสทิธิ
ในการผลติและจดัจ าหน่ายน ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวในพื้นทีอุ่ตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ ซึง่ประกอบดว้ย (1) การ
จดัหาน ้าดบิ (2) การผลติและจดัจ าหน่ายน ้าเพื่อกระบวนการผลติ) และ (3) การใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี (โปรด
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น – 8.2.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ) 
โดยกลุ่มเหมราชฯ ถอืได้ว่าเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ที่มพีื้นที่และฐานลูกค้าเป็นอนัดบัต้นของ
ประเทศไทย บรษิทัฯ จงึมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คงและเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของแผนการขยาย
นิคมอุตสาหกรรมปัจจุบนัของกลุ่มเหมราชฯ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มเหมราชฯ นอกจากน้ี
ลกูคา้หลกัของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ยงัเป็นธุรกจิประเภทยานยนต ์และปิโตรเคม ีซึง่เป็นธุรกจิ
ที่มกีารใชน้ ้าเพื่ออุตสาหกรรมและการบ าบดัน ้าเสยีมาก ดงันัน้ กลยุทธ์น้ีจะท าให้ บรษิทัฯ สามารถวางแผน
ธุรกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ  
บรษิทัฯ มแีผนจะขยายพื้นที่ในการให้บรกิารสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยงัโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พฒันาของกลุ่มเหมราชฯ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริ์นซบีอร์ด 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีส
เทริน์ซบีอรด์ 4 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 ซึ่งโครงการเหล่าน้ีไดผ้่านการอนุญาตจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยแลว้  
 

2 กลยทุธเ์ชิงรกุในการเข้าท าธรุกิจในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมอ่ืน หรือพืน้ท่ีนอกเขตอตุสาหกรรม  

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการเตบิโตของความตอ้งการใชน้ ้าทัง้น ้าดบิ น ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน ้า
เสยีในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากพื้นที่อุตสาหกรรมของพนัธมิตรปัจจุบัน 
ประกอบกบัความต้องการผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการน ้าแบบครบวงจร บรษิทัฯ จงึมี
แผนทีจ่ะเขา้เป็นพนัธมติรทางธุรกจิในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ โดยมุง่เน้นการใชจุ้ดเดน่ในเรือ่งความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ในการท าธุรกจิสาธารณูปโภค ความสามารถในการบรหิารต้นทุน และความเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในการขยายธุรกจิสว่นน้ีต่อไป 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ไปยงัพืน้ทีน่อกพืน้ที่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น องค์การบรหิารส่วนต าบล เทศบาลนคร 
เทศบาลเมอืง หรอืเทศบาลต าบล ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการใชน้ ้าเตบิโตสงูขึน้ตามความเจรญิของชุมชนรอบ
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม โดยเป็นผลมาจากการพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมซึง่สง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในบรเิวณ
โดยรอบเพิม่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะ
น าเสนอรูปแบบผลติภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการอุตสาหกรรม และไม่เกี่ยวขอ้งกบัการอุตสาหกรรม 
อาท ิน ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภค เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าในพืน้ทีด่งักล่าวได้  
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3 กลยทุธเ์ชิงรกุในการให้บริการเฉพาะส าหรบัโรงงานรายโรง (On-premise Service) 

ปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมมคีวามตอ้งการทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชเ้พื่อการบรหิารจดัการน ้ามากขึน้ 
เช่น การน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ (Recycled Water) น ้าปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water) ระบบผลติ
น ้าจากทะเล (Desalination System) เพื่อเป็นทางเลอืกในการใช้น ้า และเตรยีมการรบัมอืกบัภยัแล้งที่อาจ
เกดิขึน้ ซึ่งบรษิทัฯ จะใช้ความรูแ้ละความช านาญในการให้บรกิารแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจะตอบสนอง
ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละรายมากขึ้น โดยบรษิัทฯ มีแผนในการให้บริการกบัโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง โดยอาจเป็นผลติภณัฑ์น ้าทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั หรอืผลติภณัฑน์ ้าประเภท
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนน้ีของลูกคา้ ซึ่งในการใหบ้รกิารขา้งตน้ บรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารได้
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการศกึษาโครงการ การออกแบบก่อสรา้ง การลงทุน รวมถงึการบรหิารจดัการผลติ และจดัส่ง
ผลติภณัฑ ์
 

4 กลยทุธใ์นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความต้องการส าหรบัฐานลกูค้าปัจจบุนั

และสร้างฐานลกูค้าใหม่  

บรษิทัฯ สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญในการให้บรกิารสาธารณูปโภคที่มอียู่ ในการปรบัใชส้ าหรบับรกิาร
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้การเพิ่มชนิดหรือประเภทของน ้าส าหรบัผู้ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรอืประเภทของน ้าส าหรบัผูใ้ช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การอุปโภคบรโิภค บรษิทัฯ จงึมี
แผนในการขยายประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทีก่วา้งมากขึน้ 
 

5 กลยทุธใ์นการขยายการบริการไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มแีผนงานในการขยายธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดไปยงัตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีม่กีารเตบิโตของจ านวนประชากรสงู มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู 

และมคีวามตอ้งการสาธารณูปโภคจ านวนมาก ซึง่ประเทศในกลุ่ม CLMV ถอืเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ และน่า

ลงทุน อกีทัง้เป็นกลุม่ประเทศทีบ่รษิทัฯ มขีอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบักลุ่มเหมราชฯ และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขต

ประกอบธุรกจิกบักลุ่มดบับลวิเอชเอ 

 

2.2.2.2 การจดัจ าหน่ายและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
การจดัจ าหน่าย 
บรษิทัฯ จดัส่งน ้าดบิ และน ้าเพื่ออุตสาหกรรมที่ไดจ้ากการผลติจากโรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ผ่านทางท่อน ้าที่ได้วางไว ้ไปยงัลูกค้าที่ต้องการใช้แต่ละราย โดยอาจมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อควบคุมแรงดนัให้เพยีงพอต่อการส่งน ้าไปยงัสถานที่ประกอบการของลูกค้า และมกีารติดตัง้
มาตรวดัเพือ่ตรวจสอบปรมิาณการใชน้ ้าของลกูคา้ในแต่ละเดอืน  
ส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าเสยีนัน้ บรษิทัฯ รบัน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมของลกูคา้ ผ่านทางท่อล าเลยีง
น ้าเสยี เพื่อน าเขา้มาในระบบน ้าเสยีของบรษิทัฯ เพื่อผ่านกระบวนการบ าบดัจนสามารถปล่อยสูแ่หล่งน ้าตาม
ธรรมชาตไิด ้  
โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ จดัส่งน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และรบับรหิารจดัการน ้าเสยีให้แก่ลูกค้าจ านวน
ประมาณ 1,000 รายใน 8 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ 
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ชอ่งทางในการใหบ้รกิาร 
1. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เดมิของบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะส ารวจความตอ้งการของ

ลูกค้า เพื่อสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลกัษณะผลติภณัฑ์ที่
น าเสนอไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1.1 ผลติภณัฑ์ปัจจุบนัที่บรษิทัฯ ให้บรกิารในปรมิาณที่เพิม่ขึ้น จากความต้องการใช้น ้าที่เพิม่ขึน้ของ

ลูกค้า หรอืความต้องการบ าบดัน ้าเสยีที่เพิม่ขึน้ โดยอาจเป็นผลมาจากการขยายกจิการ หรอืการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนินงาน 

1.2 ผลติภณัฑ์รูปแบบอื่นๆ บรษิทัฯ มแีผนที่จะน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารสาธารณูปโภคตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ น ้าทีม่คีุณภาพสงู เช่น น ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) น ้าที่
ผ่านการก าจดัไอออน (Deionized Water) และ น ้าจากกระบวนการ Reverse Osmosis เพื่อที่จะ
เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคทีค่รบวงจร (Total Solution) 

2. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลกูคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ กลุม่ผูป้ระกอบการรายใหมใ่นพืน้ที่อุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าเสนอผลิตภัณฑ์ ทัง้
ผลติภณัฑปั์จจุบนั และผลติภณัฑร์ปูแบบอื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ ใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่
พรอ้มกบัการเสนอขายทีด่นิของกลุ่มเหมราชฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนที่จะน าเสนอผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหก้บัลกูคา้ในพืน้ทีน่อกเขตอุตสาหกรรม  

ลกูคา้หลกั 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ 10 รายแรก คดิเป็น รอ้ยละ 57.6 รอ้ยละ 53.3 และรอ้ยละ 
55.7 ของปรมิาณการใหบ้รกิารธุรกจิสาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากธุรกิจ
สาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลีูกคา้ทีม่ ีสดัสว่นรายได้สงูเกนิกว่า
รอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภค จ านวน 5 รายในปี 2557 จ านวน 4 รายในปี 2558 และจ านวน 4 รายใน
ปี 2559 ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละโรงไฟฟ้า 

 
ทัง้น้ี ลกูคา้แต่ละราย มพีฤตกิรรมการใชน้ ้าทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัประเภทอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรม

แต่ละประเภท มคีวามต้องการใช้น ้าในกระบวนการผลติที่แตกต่างกนั โดยธุรกจิโรงไฟฟ้า และธุรกจิปิโตรเคม ีจะมี
ปรมิาณการใชน้ ้าเฉลีย่ทีส่งูกวา่กลุม่อุตสาหกรรมอื่นๆ     

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น ้าเฉล่ีย  
(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวนั) 

ธุรกจิโรงไฟฟ้า 80-120 
ธุรกจิปิโตรเคม ี 40-60 
อื่นๆ/1 4-7 

หมายเหตุ : 1/ อืน่ๆ ประกอบดว้ย ธุรกจิยานยนต ์ธุรกจิอุปโภคบรโิภค ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
ทีม่า:  บรษิทัฯ 
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ปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้จากธุรกจิสาธารณูปโภคทัง้หมดมาจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ โดยโครงสรา้งรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ าแนก
ตามกลุม่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมเสมอืนปี 2557 2558 และ 2559 มรีายละเอยีดดงัน้ี  

อุตสาหกรรม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิปิโตรเคม ี 556.07 40.1 588.44 41.8 616.55 42.6 
ธุรกจิพลงังาน 304.97 22.0 282.81 20.1 246.97 17.1 
ธุรกจิยานยนต ์ 173.13 12.5 184.26 13.1 188.73 13.1 
ธุรกจิเหลก็ 119.59 8.6 117.69 8.4 139.49 9.6 
ธุรกจิอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 72.64 5.2 65.29 4.6 72.13 5.0 
ธุรกจิอุปโภคบรโิภค 55.26 4.0 61.63 4.4 64.45 4.5 
ธุรกจิวสัดุกอ่สรา้ง 45.22 3.3 44.36 3.1 40.97 2.8 
อื่นๆ1/ 59.36 4.3 64.26 4.6 77.03 5.3 
รวม 1,386.24 100.0 1,408.74 100.0 1,446.32 100.0 

หมายเหตุ:  * รายไดท้ีแ่สดงในตารางไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการขอใชน้ ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 
1/ อื่นๆ ประกอบดว้ย กลุม่โลจสิตกิส ์กลุม่ Industrial Service เป็นตน้ 

  

นอกจากน้ี โครงสรา้งรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สามารถจ าแนกไดต้ามเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมเสมอืนปี 2557 2558 และ 2559 โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

ทีต่ัง้ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 114.00 8.2 84.81 6.0 64.90 4.5 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 
(มาบตาพุด) 

811.89 58.6 842.24 59.8 883.52 61.1 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง)/1 

198.83 14.3 201.28 14.3 200.02 13.8 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
ราชสระบุร ี

118.78 8.6 123.02 8.7 126.18 8.7 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
ราชระยอง 

65.60 4.7 74.02 5.3 69.09 4.8 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซี
บอรด์ 

77.14 5.6 82.93 5.9 99.93 6.9 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 - 0.0 0.43 0.0 1.15 0.1 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซี
บอรด์ 2 

- 0.0 - 0.0 1.53 0.1 

รวม 1,386.24 100.0 1,408.74 100.0 1,446.32 100.0 
หมายเหตุ: * รายไดท้ีแ่สดงในตารางไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการขอใชน้ ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 
 1/ รายไดจ้ากนิคมอุตสาหกรรมดงักลา่วมาจากรายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเทา่นัน้ 

 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัได้รบัรายได้จากการบรหิารจดัการธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 

(ระยอง) และการบรหิารจดัการธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในเหมราช โลจสิตกิส ์
พารค์ 1 อกีดว้ย  
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2.2.2.3 การก าหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดราคาในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคจากตน้ทุนการใหบ้รกิาร บวกอตัราก าไร
ส่วนเพิม่ (profit margin) ส าหรบัธุรกิจสาธารณูปโภค โดยบรษิัทฯ จะพจิารณาถึงราคาในการให้บรกิารที่
สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจมี
การพจิารณาราคาใหเ้หมาะสมแก่ลกูคา้เป็นรายกรณีไป ในกรณีทีม่ปีรมิาณการใชส้าธารณูปโภคในอตัราที่สูง 
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจดัหาน ้าดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายนัน้ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการ
ทบทวนการปรบัราคาในการใหบ้รกิารทุกปี โดยราคาดงักล่าวจะเป็นราคาที่เทยีบไดก้บัราคาตลาด ณ เวลา
ดงักล่าว และ ส าหรบัพืน้ทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรม บรษิทัฯ จะตอ้งขอความเหน็ชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ในการปรบัราคา โดยผ่านทางผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นผู้ขอความ
เหน็ชอบกบั กนอ. ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าในประเทศไทย 
ประเทศไทย ถอืวา่เป็นหน่ึงในประเทศผูบ้รโิภคทีใ่ชน้ ้ามากทีสุ่ดในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ แบ่งตาม

วตัถุประสงค์การใชน้ ้าออกได้เป็น  2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ (1) การบรโิภคภาคครวัเรอืน ไดแ้ก่ การใชน้ ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภคและการท่องเทีย่ว และ (2) การบรโิภคภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้น้ี อา้งองิจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน ้า ซึ่งจดัท าโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า คาดว่าปรมิาณการใช้น ้าภาคครวัเรอืนจะเพิม่ขึ้นจากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 1.9 ต่อปี และคาดว่าปรมิาณการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้จากปี 2557 ถงึปี 2570 ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 4.6 ต่อปี โดยพืน้ทีห่ลกัทีม่กีารเตบิโตของการใชน้ ้ามากไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีม่ ีโรงงานและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 
อาท ิกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถงึพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกซึ่งเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
ส าหรบัภาคอื่น ๆ อุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลติเพือ่ใชใ้นทอ้งถิน่  
 

ปริมาณการใช้น ้าในประเทศไทย แบ่งตามจดุประสงคใ์นการใช้ 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

 
ทีม่า : แผนยุทธศาสตร ์การบรหิารจดัการน ้า ปี 2558 - 2569 โดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า 
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ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าภาคครวัเรือน 

 ความตอ้งการใช้น ้าในภาคครวัเรอืน ครอบคลุมถงึการใชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคและการท่องเทีย่ว โดยความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค เป็นความต้องการใช้น ้าในชวีติประจ าวนั อาท ิเพื่อดื่ม เพื่อซกัล้าง โดยความ
ต้องการน ้าเพื่อจุดประสงค์ดงักล่าวจะแปรตามปัจจยัต่างๆ โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก  (1) การขยายตวัของจ านวน
ประชากรในประเทศ โดยในตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 2558 จ านวนประชากรในประเทศไทยเพิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 
0.3 ต่อปี และ (2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากน้ี ความต้องการใช้น ้าเพื่อการ
ท่องเที่ยวจะปรบัตัวสูงขึ้นเช่นกัน จากการขยายตัวของภาคบริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นได้จากจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วทีส่งูขึน้ในตัง้แต่ปี 2552 ถงึปี 2558 ทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 11.3 ต่อปี  

 
 

จ านวนประชากรในประเทศไทย 

 
ทีม่า : World Bank 

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
 

 
ทีม่า : กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
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ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าภาคอตุสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ อนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยบ่งชี้ได้จากดชัน้ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product หรอื GDP) ที่มแีนวโน้มดขีึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์ทางการเมอืงที่คลี่คลายมากขึ้น 
นอกจากน้ีเศรษฐกจิโลกปรบัตวัขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นคู่คา้ทีส่ าคญัของประเทศไทย 
ท าใหภ้าคการสง่ออกของประเทศไทยดขีึน้ นอกจากน้ี รฐับาลไดป้ระกาศนโยบายพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมรปูแบบเขต
เศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone) เพื่อดงึดดูนกัลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (ASEAN Economic Zone)  อกีทัง้รฐับาลยงัมนีโยบายทีจ่ะพฒันา Eastern Economic Corridor เพื่อสง่เสรมิ
การลงทุนในพืน้ที่ชายฝัง่ภาคตะวนัออก ซึ่งมรีายไดค้ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.0 ของผลติภณัฑ์มวลรวมทัง้หมดของ
ประเทศ และเพื่อพฒันาระบบโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงั โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นจุดศนูยก์ลางส าหรบัการ
ขนสง่ทางเรอื เพือ่เชื่อต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภมูภิาคอาเซยีน เชน่ ทา่เรอืน ้าลกึทวาย ประเทศเมยีนมาร ์ทา่เรอืสหีนุ
วลิล ์ประเทศกมัพชูา และทา่เรอืหวุงเต่า ประเทศเวยีดนาม  

ทัง้น้ี ธนาคารแหง่ประเทศไทย คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศไทย จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 3.2 ในปี 2559 
(ขอ้มลู ณ เดอืนมนีาคม 2559) 

ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอยู่ เป็นเขตทีม่คีวาม
เตบิโตของเศรษฐกจิสงูกวา่การเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จงึมกีารเตบิโตของตวัเลข
ทัง้ส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในประเทศ และส าหรบัการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมอีตัราการ
เตบิโตในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมาเฉลีย่รอ้ยละ 6.4 ต่อปี เมือ่เทยีบกบัอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของทัง้ประเทศในชว่งเวลาเดยีวกนั
ทีร่อ้ยละ 3.8 ต่อปี 
 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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นอกจากน้ี เน่ืองจากเศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตวัหลงัจากที่สถานการณ์ทางการเมอืงกลบัมาสู่ภาวะปกต ิ
ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศฟ้ืนตวัขึ้นเช่นกนั โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2558 มมีูลค่า
ประมาณ 7,087 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปี 2557 รอ้ยละ 90.5   
 

มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 
(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ปัจจุบนั การยื่นแบบค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ทัง้
ในเชงิจ านวนโครงการ และในเชงิมลูค่า เริม่กลบัมาเป็นปกต ิหลงัจากการชะลอตวั เน่ืองจากภาวะทางการเมอืงในช่วง
ปี 2556 – 2557 โดยโครงการที่ยื่นค าขอ ในช่วงปี 2558 มมีูลค่าทัง้หมดประมาณ 809.3 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2557 คดิเป็นรอ้ยละ 11.0  

ทัง้น้ี ค าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการ ที่เป็นโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดั
ระยองและชลบุร ีโดยคดิเป็นประมาณร้อยละ 28.8 ของจ านวนค าขอทัง้หมด และประมาณร้อยละ 46.1 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมดในปี 2557 เน่ืองจากเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยานยนต์ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

 
การอนุมติัค าขอการส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทย 

ค าขอท่ีได้รบัการอนุมติั 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนโครงการ 1,649 2,260 2,014 1,662 2,237 
มลูคา่ค าขอ (พนัลา้นบาท) 447.4 983.6 1,026.4 729.4 809.3 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
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แหล่งท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รบัอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน 
 จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ(โครงการ) มลูคา่โครงการ (พนัลา้นบาท) 
 

  
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

  
 เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบอุตสาหกรรม ท าให้มีความต้องการเข้ามาตัง้โรงงานในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัความตอ้งการดงักล่าว โดยในชว่ง 7 ปีทีผ่า่นมา พืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ต่อปี โดยพืน้ทีส่ว่นมากอยูใ่นเขตภาคตะวนัออก เน่ืองจากใกลก้บับรเิวณท่าเรอื
ส าคญัในประเทศไทย อาท ิทา่เรอืมาบตาพดุ ทา่เรอืแหลมฉบงั 
 

พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมรวมในประเทศไทย 

(หน่วย: ไร)่  

 
ทีม่า: รายงานประจ าปีของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 
ทัง้น้ี ลกูคา้แต่ละราย มพีฤตกิรรมการใชน้ ้าทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัประเภทอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรม

แต่ละประเภท มคีวามตอ้งการใชน้ ้าในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ี พฤตกิรรมการใชน้ ้าของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมกีารเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจ โดยปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมใหค้วามส าคญักบัการบรหิาร
จดัการน ้า เพือ่เป็นมาตรการในการรองรบัวกิฤตภิยัแลง้ทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะโรงงานที่
ตัง้อยูน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรมและพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง กล่าวคอืการบรหิารจดัการน ้าอาจยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
ซึง่เป็นโอกาสของบรษิทัฯ ในการน าเสนอรปูแบบการใหบ้รกิารทีต่อบสนองความตอ้งการดงักลา่ว เชน่ การน าน ้า
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กลบัมาใชใ้หม ่(Recycled Water) และการน าเสนอรปูแบบการผลติน ้าจากแหลง่น ้าธรรมชาตอิื่นๆ เชน่ น ้าทะเล 
(Desalination) ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพอกีดว้ย  

ทัง้น้ี จากการส ารวจผู้ประกอบการในนิคมฯ ยงัพบว่า ผูป้ระกอบการเองมคีวามสนใจทีจ่ะหาบรษิทัฯ ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในดา้นน ้าเขา้มาด าเนินการบรหิารจดัการอย่างครบวงจรใหก้บัโรงงานโดยตรงเพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นโอกาสใน
การเข้าไปด าเนินการในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ตัวอย่างเช่น การผลิตน ้ าที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ น ้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water) เป็นตน้ 

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าในเขตพืน้ท่ีของเหมราช 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รบัสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน ้าในเขตพื้นที่ของเหมราช โดยบริษัทฯ 
คาดการณ์วา่อตัราการใชน้ ้าทัง้ 3 ประเภทหลกัอนัไดแ้ก่ น ้าดบิ น ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่รวมถงึน ้าเพื่อกระบวนการผลติ 
และน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากสารคลอรนี และบรกิารบ าบดัน ้าเสยี ในเขตพืน้ที่ของเหมราชจะเพิม่ขึน้ โดยมี
ปัจจยัจาก (1) ปรมิาณการผลติในโรงงานในเขตพื้นที่ดงักล่าวเพิม่ขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
เศรษฐกจิ (2) จ านวนโรงงานเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า ซึง่ความ
ตอ้งการการใชน้ ้าสงู  เน่ืองดว้ยปัจจยัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ พบวา่ในช่วงปี 2553 ถงึปี 2559 ปรมิาณการใชน้ ้าและ
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีเพิม่ขึน้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5.2 ต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตขึน้อกีจากการปรมิาณการใชน้ ้าที่
เพิม่สงูขึน้ และขยายตวัของเขตพืน้ที่ของเหมราช โดยการเตบิโตของปรมิาณการใชน้ ้าเพื่ออุตสาหกรรมและปรมิาณ
การบ าบดัน ้าเสยี ซึง่มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 10.7 และรอ้ยละ 7.8 ต่อปี ตามล าดบั ตามปรมิาณความตอ้งการใช้
น ้าของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และการขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีปรมิาณการใชน้ ้าดบิของลูกคา้ลดลง เน่ืองจาก
บรษิทัฯ มนีโยบายในการน าเสนอผลติภณัฑน์ ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้   

 

ปริมาณการใช้น ้าในเขตพืน้ท่ีของเหมราช 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

 
ทีม่า: บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
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ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าในต่างประเทศ 
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ท าธุรกจิในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง่ไดแ้ก่ กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว (“สปป.ลาว”) เมยีนมาร ์และเวยีดนาม โดยประเทศในกลุ่มดงักล่าวมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมสูง 
เมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในกลุม่อาเซยีน (Association of Southeast Asian Nations) และมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงเตบิโต
ในระยะสัน้ถงึกลาง โดยในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม CLMV มอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมอยู่ที่รอ้ยละ 7.0 
ต่อปี ในขณะที่อตัราการเตบิโตดงักล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซยีนในปี 2558 อยู่ที่รอ้ยละ 4.4 ต่อปี และคาดว่าในปี 
2560 อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม จะอยู่ที่รอ้ยละ 
7.1 รอ้ยละ 7.0 รอ้ยละ 8.3 และรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 

 
อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมต่อปี (GDP Growth) 

 
ทีม่า : Asian Development Outlook 2016 จดัท าโดย Asian Development Bank (ADB) 

 
นอกจากน้ี จากการศกึษาเบื้องต้น พบว่าประเทศในกลุ่มดงักล่าวยงัมอีตัราการใช้น ้าต่อคนต่อวนัที่ต ่ากว่า

ประเทศไทย ซึง่มอีตัราการใชน้ ้าอยู่ทีป่ระมาณ 250 ลติรต่อคนต่อวนั อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากทัง้ 4 ประเทศ ยงัอยูใ่นช่วง
เติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราการใช้น ้าต่อคนต่อวนัมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น  นอกจากน้ี จากการส ารวจของ
องคก์ารอนามยัโลก พบวา่การเขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดของประเทศในกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะประเทศกมัพชูา สปป.ลาว 
ยงัค่อนขา้งต ่า โดยทัง้ 2 ประเทศ มอีตัราการเขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดต ่ากว่ารอ้ยละ 65 ในขณะที่ ประเทศเมยีนมาร์มี
อตัราการเขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดอยูท่ีร่อ้ยละ 65 ถงึรอ้ยละ 83 แสดงถงึโอกาสในการท าธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภคใน
ประเทศดงักล่าว    

ปริมาณการใช้น ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคของกลุ่มประเทศ CLMV 
(หน่วย: ลติรต่อคนต่อวนั) 

 
ทีม่า : SCB Economic Intelligence Center Analysis 
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การเข้าถึงน ้าสะอาดของประชาชนในประเทศต่างๆ 

 

ทีม่า : องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
 
นอกจากน้ี การใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศดงักล่าวคาดว่าจะเติบโตขึ้น สบืเน่ืองมาจากการ

ขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศเมยีนมารแ์ละเวยีดนาม ซึ่งก าลงัเปิดเขตเศรษฐกจิใหม่ ท าให้
เศรษฐกจิเตบิโตอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี เวยีดนามยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรทัว่ไป (GSP) จากสหภาพ
ยโุรป และญีปุ่่ น ซึง่เป็นประเทศคูค่า้ทีส่ าคญัอกีดว้ย 

 
มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 

หน่วย:  
ล้านเหรียญสหรฐั 

2553 2554 2555 2556 2557 

กมัพชูา 782.6 891.7 1,557.1 1,274.9 1,726.5 
สปป. ลาว 332.6 466.8 294.4 426.7 913.2 
เมยีนมาร ์ 2,248.8 2,058.2 1,354.2 2,620.9 946.2 
เวยีดนาม 8,000.0 7,519.0 8,368.0 8,900.0 9,200.1 
รวม 11,363.9 10,935.8 11,573.7 13,222.5 12,786.1 

ทีม่า : ASEAN FDI Database 
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.2.3.1 โรงงานผลิตน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม และโรงงานบ าบดัน ้าเสีย 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มโีรงงานผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมจ านวน 16 โรง และโรงงานบ าบดัน ้าเสยี
จ านวน 12 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 8 แห่ง โดย
มกี าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสงูสดุรวม 281,376 ลบ.ม. ต่อวนั และมคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยี
สงูสดุรวม 117,456 ลบ.ม. ต่อวนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตารางสรปุก าลงัการผลิตน ้าเพ่ืออตุสาหกรรมและความสามารถในการบ าบดัน ้าเสีย 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพ่ือ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) อ. มาบตาพดุ  

จ.ระยอง 

98,400/2 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

48,000/3 -/4 

 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

54,000 10,000 
 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

6,000 
 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี อ.หนองแค  

จ.สระบุร ี

30,576 
 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อ.บา้นคา่ย  

จ.ระยอง 

14,400 

 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

รวม  281,376 117,456  

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลิตน ้าและโรงงานบ าบดัน ้าเสยีในตารางขา้งต้นส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่มเหมราชฯ โดยเมื่อวนัที่ 30 
มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่มเหมราช ท าให้บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินการใช้
ทรพัยส์นิดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ท าสญัญา 

 2/ โรงงานผลติน ้าเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จ านวน 2 โรงใน HEIE เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์
จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยโรงงานผลติน ้าดงักล่าวได้รบัการยกเวน้ภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “สทิธปิระโยชน์ในการลงทุน”) 

 3/  ส าหรบั ESIE เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึง่จะสิน้สุด
ลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/  บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 
รบับรหิารจดัการธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึง่มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีเทา่กบั 32,000 ลบ.
ม./วนั  
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ส าหรบัการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  ESIE นัน้ เน่ืองจาก ESIE 
เป็นโครงการทีเ่หมราช ร่วมทุนกบับรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2537 และเน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงทาง
ธุรกจิ ทีไ่ดม้กีารเจรจาและตกลงกนัระหวา่งกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้สองแลว้ จงึไมม่กีารแกไ้ขขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ทีม่อียูแ่ต่
แรก 

นอกจากการจดัหาน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยีแล้ว ปัจจุบนั 
บรษิัทฯ ยงัรบับรหิารจดัการธุรกิจสาธารณูปโภคอีกด้วย โดยบรษิัทฯ รบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยี ในนิคม
อุตสาหกรรม ESIE ซึง่มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวนั นอกจากน้ี บรษิทัฯ รบับรหิาร
จดัการธุรกจิสาธารณูปโภคใน HLP1 ไดแ้ก่ การรบับรหิารการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่มคีวามสามารถ
ในการผลติทัง้หมด 120 ลบ.ม. ต่อวนั และการรบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยี โดยการบรหิารจดัการใน 2 พืน้ทีน่ัน้ 
บรษิทัฯ จะไดร้บัคา่บรหิารจดัการโดยคดิจากหลกัคา่ใชจ้า่ยทางตรงบวกอตัราก าไร (cost-plus) 

 
ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคของบริษทัฯ 

(หน่วย : ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

 
ที่ผ่านมา ปรมิาณน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกพืน้ที่อุตสาหกรรมที่บรษิทัฯ ไดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินการจาก

กลุ่มเหมราชฯ เป็น 38.58 ล้านลูกบาศก์เมตร 41.50 ล้านลูกบาศเมตร 42.71 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 45.81 ล้าน
ลกูบาศกเ์มตร ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2556 ถงึปี 2559 
เท่ากบัรอ้ยละ 5.89 ต่อปี  

นอกจากน้ี ปริมาณการบ าบดัน ้าเสยีของบริษัทฯ รวมทุกพื้นที่อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ได้เช่าสทิธิในการ
ด าเนินการจากกลุ่มเหมราชฯ เป็น 23.20 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 25.41 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 26.21 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และ 
26.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2556 
ถงึ 2559 เท่ากบัรอ้ยละ 4.60 ต่อปี  

อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ มปีรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ เท่ากบั 21.75 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 21.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 18.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 16.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2556 2557 
2558 และ 2559 ตามล าดบั โดยปรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ าหน่าย
น ้าเพือ่อุตสาหกรรมมากขึน้ 
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บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ
การขยายตวัของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารอยู่ปัจจุบนั โดยหากความตอ้งการของลูกคา้เพิม่ขึน้ หรอืพืน้ที่
อุตสาหกรรมมกีารขยายตวัจนถึงระดบัที่บรษิัทฯ ได้ก าหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของขนาดก าลงัการผลิตหรอื
ความสามารถในการรองรับน ้ าของระบบประปาซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ กนอ. บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่ม
ความสามารถในการให้บรกิาร โดยอาจเป็นการเพิม่ก าลงัการผลิตในโรงงานเดิม หรอืการตัง้โรงงานใหม่ตามการ
ขยายตวัของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม เพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

2.2.3.2 การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
(1) น ้าดิบ 

น ้าดบิถอืเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยสามารถจดัหาน ้าดบิไดจ้าก 3 แหลง่ ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“อสีต์วอเตอร์”) ซึ่งบรษิทัที่
ไดร้บัสมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่ใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง 
และฉะเชงิเทรา 

(2) กรมชลประทาน โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ รบัซื้อน ้าดบิจากกรมชลประทานผ่าน บรษิทั เหมราช สระบุร ี
ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหมราชฯอย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจดัซือ้น ้าดบิกบักรมชลประทานโดยตรง 

(3) กลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ น ้าจากบ่อน ้าธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเหมราชจดัท าขึ้นเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน ้ าของผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่  และมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การระบายน ้าและป้องกนัปัญหาน ้าทว่มภายในนิคมอุตสาหกรรม 

โดยการใชน้ ้าดบิของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มแีหลง่น ้าดบิดงัต่อไปนี้  

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบอตุสาหกรรม 

แหล่งน ้าดิบ 

อีสตว์อเตอร ์ กรมชลประทาน กลุ่มเหมราชฯ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) ✓   

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ ✓   

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 ✓   

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี  ✓  

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 ✓  ✓ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็นตวักลางในการจดัซื้อน ้าดบิในกรณีที่
การจดัซือ้ดงักล่าวมผีลประโยชน์รว่มกนั 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายการจดัซื้อน ้าดบิคดิเป็นรอ้ยละ 60.05 และรอ้ยละ 63.48 ของต้นทุน
วตัถุดบิทัง้หมดส าหรบัปี 2558 และปี 2559  
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สดัสว่นปรมิาณน ้าดบิทีบ่รษิทัฯ จดัซือ้จากแหลง่ต่างๆ ในชว่งปี 2557 – 2559 ดงัต่อไปนี้ 

แหล่งน ้าดิบ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 

อสีตว์อเตอร ์ 53.13 80.83 50.33 80.30 51.75 80.77 

กรมชลประทาน  6.81 10.36 6.19 9.87 6.45 10.07 

แหลง่น ้าธรรมชาตขิองกลุม่เหมราชฯ 5.79 8.81 6.16 9.83 5.87 9.16 

รวม 65.73 100.00 62.68 100.00 64.07 100.00 

(2) ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนหลกัในการจ าหน่ายน ้าดิบ ผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสียของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
โรงไฟฟ้าเอกชน ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใช้จ่ายไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 7.02 และ รอ้ยละ 6.15 
ของตน้ทุนทัง้หมดส าหรบัปี 2558 และปี 2559 

(3) สารเคมี 
สารเคมหีลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี ประกอบดว้ย 
Poly Aluminum Chloride โพลีเมอร์ ปูนขาว และคลอรนี โดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจดัซื้อจากผู้จดั
จ าหน่ายในประเทศหลายราย บรษิทัฯ มนีโยบายการจดัซื้อ โดยจะพจิารณาจากผูจ้ดัจ าหน่ายที่มคีวาม
เหมาะสมในดา้นราคา คุณภาพ ความสามารถในการจดัสง่ และบรกิาร  
ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใช้จ่ายการจดัซื้อสารเคมคีดิเป็นร้อยละ 2.35 และร้อยละ 2.44 ของ
ตน้ทุนทัง้หมดส าหรบัปี 2558 และปี 2559 

(4) การซ่อมบ ารงุ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการซ่อมบ ารุงระบบผลติ ระบบสง่น ้า และอุปกรณ์
การผลติหรอืการบ าบดัน ้าเสยีต่างๆ อย่างไรกต็าม หากระบบผลติและส่งน ้าต่างๆ เกดิความเสยีหายที่
ต้องมกีารซ่อมแซมอย่างมีนัยส าคญั บรษิัทฯ อาจว่าจ้างผู้ซ่อมแซมภายนอกตามลกัษณะของงานที่
ซ่อมแซม โดยค านึงถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมดว้ย 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารงุคดิเป็นรอ้ยละ 3.15 และรอ้ยละ 3.74 ของตน้ทุน
ส าหรบัปี 2558 และปี 2559 
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2.2.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้า และการบริหารจดัการน ้าเสีย 
1. กระบวนการผลิตน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) อนัไดแ้ก่ น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process 

Water) และน ้าเพือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิจดัสง่น ้าดบิมายงัจุดรบัน ้าดบิ และบรษิทัฯ สง่น ้าดบิผา่นทอ่สง่น ้ามายงัโรง
ผลติน ้าของบรษิทัฯ โดยน ้าดบิที่บรษิทัฯ ใชใ้นการผลติ มาจาก (1) ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิ ซึ่ง
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ อสีต์วอเตอร ์และกรมชลประทาน (2) แหล่งน ้าในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเอง โดย
บรษิทัฯ จะมรีะบบมเิตอรใ์นการวดัปรมิาณน ้าจากแต่ละแหลง่ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใสน่ ้าดบิพรอ้มเตมิสารเคม ีเช่น Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร ์ปูนขาว และคลอรนี ที่
ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถงัตกตะกอน หลงัจากที่น ้าตกตะกอนแล้ว น ้าที่ปราศจาก
ตะกอนจะไดร้บัการล าเลยีงไปสูถ่งักรองทราย 

 ส าหรบัตะกอน จะมกีระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดงักล่าวจะล าเลียงไปยงัโรงรีด
ตะกอน เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญด าเนินการฝังกลบต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการกรองน ้าดว้ยทราย เพื่อเป็นการกรองตะกอนทีล่ะเอยีดออกอกีครัง้หน่ึง โดยน ้าทีผ่่าน
การกรองทรายจะมคีวามขุน่ต ่า ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะเปลีย่นทรายทีใ่ชเ้ป็นตวักรองทุกๆ 3-4 ปี 

ขัน้ตอนท่ี 4 เตมิสารคลอรนีไปในน ้า เพือ่เป็นการฆา่เชื้อโรค เน่ืองจากสารคลอรนีควบคุมงา่ย สามารถฆา่
เชื้อโรคได้เกือบทุกชนิด และช่วยก าจดักลิ่น สี อย่างไรก็ด ีลูกค้าของบรษิัทฯ บางรายไม่
ต้องการน ้าที่มสีารคลอรนี เน่ืองจากจะกดักร่อนเครื่องจกัรในโรงงานของลูกคา้ บรษิทัฯ จงึ
น าเสนอผลติภณัฑ์น ้าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรนี (Clarified Water) ใหก้บัลูกคา้ราย
ดงักล่าว 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเกบ็น ้าทีผ่า่นกระบวนการแลว้ในบอ่หรอืถงัปนู เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัการสง่ใหล้กูคา้ ซึง่
เมือ่ลกูคา้มคีวามตอ้งการใชน้ ้า ระบบจะล าเลยีงน ้าผา่นทอ่ไปยงัลกูคา้รายต่างๆ 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มบีรกิารจดัหาน ้าดิบใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ วางท่อน ้าดบิและตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
จากแหลง่น ้าดบิหรอืจากทอ่จา่ยน ้าหลกัของผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิ ไปยงัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการใชน้ ้าดบิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตมิสารเคมใีหน้ ้า
ตกตะกอน 

กรองน ้าดว้ย
ทราย 

เตมิสารคลอรนี
เพือ่ฆา่เชือ้โรค 

ล าเลยีงสูบ่่อพกั 
เตรยีมจดัสง่ 

รบัน ้าดบิจากท่อ
สง่น ้าดบิ 
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2. กระบวนการบริหารจดัการน ้าเสีย 

 

 

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ เป็นการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ คอืการใช้สารจุลนิทรยี์ในการก าจดั
สิง่เจอืปนในน ้าเสยีทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 1  ปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน ้าเสยีทีเ่ขา้มารบัการบ าบดั ซึง่การบ าบดัน ้าเสียแต่
ละวธิ ีจะตอ้งการน ้าทีม่คีา่ pH ทีต่่างกนั  

ขัน้ตอนท่ี 2  กระบวนการเตมิอากาศ เพื่อช่วยใหจุ้ลนิทรยีใ์นน ้าสามารถก าจดัของเสยีในน ้าไดด้ขีึน้ และ
เพือ่ใหน้ ้าตกตะกอน  

ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการเติมสารคลอรีน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ส าหรบัตะกอนจาก
กระบวนการบ าบดัน ้าเสยี บรษิทัฯ จะรดีตะกอนดงักล่าวในโรงรดีตะกอนของบรษิทัฯ และให้
ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญด าเนินการฝังกลบต่อไป 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มวีธิใีนการด าเนินการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 4 วธิ ีซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการทีค่ลา้ยกบักระบวนการ
ทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ แต่อาจมกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขตพืน้ที ่และกลุม่ลกูคา้
ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ บรษิทัฯ มเีทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ 4 วธิ ีไดแ้ก่ (1) Rotation Biological Contractor 
(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื การเตมิอากาศ
และใชจุ้ลนิทรยีก์ าจดัของเสยีในน ้า ยกเวน้การบ าบดัน ้าเสยีแบบ Wet Land โดยบรษิทัฯ จะออกแบบระบบใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะพืน้ทีแ่ต่ละแหง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรบัคา่ pH เตมิอากาศ 
จุลนิทรยี์

ก าจดัของเสยี 
เตมิสารเคม ี

ปลอ่ยสูแ่หล่ง
น ้าธรรมชาต ิ
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2.2.3.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร ับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนส าหรับโรงผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม จากส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (บโีอไอ) ดงัน้ี 

 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชตะวนัออก  

(มาบตาพดุ) 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราช อีสเทิรน์ 

ซีบอรด์ (โรงงานท่ี 2) 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราช อีสเทิรน์ 
ซีบอรด์ แห่งท่ี 2 

บตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่ 1929(2)/ร./2550 58-1831-0-00-1-0 60-0238 ลว. 
ผลติภณัฑ ์ น ้าเพือ่อุตสาหกรรม  

(43,200 ลบ.ม./วนั) 
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม  
(24,000 ลบ.ม./วนั)  

น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
(12,000 ลบ.ม./วนั) 

วนัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 27 สงิหาคม 2550 ยงัไมเ่ริม่ด าเนินงาน 20 ธนัวาคม 2559 
1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล

ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน เป็น
ระยะเวลา 8 ปี (ระยะเวลาสิน้สดุสทิธิ
ประโยชน์) 

/ 
(21 กุมภาพนัธ ์2556) 
สทิธปิระโยชน์สิน้สดุแลว้ 

/ 
 

/ 
 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 1 (ระยะเวลาสิน้สุด
สทิธปิระโยชน์) 

/ 
(21 กุมภาพนัธ ์2561) 

/ 
 

/ 
 

3. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลจาก
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิซึง่ไดร้บัตาม
ขอ้ 1 ไปรวมค านวณภาษเีงนิไดต้ลอด
ระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บั
การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

/ 
 

/ 
 

/ 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า 
และคา่ประปา 2เทา่ของคา่ใชจ้า่ย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

/ 
 

/ 
 

/ 

5. ไดร้บัใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอื
ก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 
25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือจากการ
หกัคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

/ 
 

/ 
 

/ 
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2.2.3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยีนัน้ บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบั
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน ้าที่ผ่านกระบวนการบ าบดั โดยบรษิทัฯ ได้
ปฎบิตัติามกฎระเบยีบ และขัน้ตอนการปฎบิตังิานอย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ มกีารด าเนินการเพื่อควบคุมและจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) ตะกอน บรษิทัฯ มกีารจดัการตะกอน โดยวา่จา้งผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการก าจดั และไดร้บั
อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่เป็นผูน้ าตะกอนไปฝังกลบต่อไป 

2) น ้าทีผ่่านกระบวนการบ าบดั บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าธรรมชาต ิซึง่น ้า
จะตอ้งมคีุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ี กลุม่เหมราชฯ ยงัมกีารลงทุน
ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพือ่ตรวจสอบคุณภาพน ้าอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  ระบบ Online Monitoring (ระบบ 
EMC2) เพื่อให้วศิวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการน ้าเสยีได้ 
(โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “วจิยัพฒันา”)  

นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ร ับการรับรองจาก ISO 14000:2004 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ กป็ฎบิตัติามอยา่งเครง่ครดั และ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืการฟ้องรอ้งเกีย่วกบั
การสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืปรบัจากหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายทีบ่รษิทัฯ  
ตอ้งปฎบิตัแิต่อยา่งใด 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ ี- 
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2.3 ธรุกิจพลงังาน 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้ทีต่ ัง้อยู่
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าที่กลุ่มบรษิทัฯ เขา้ลงทุนเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้จ านวน 
13 โครงการ ซึ่งมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตาม
สดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 349.55 เมกะวตัต ์นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง
ที่กลุ่มบรษิทัฯ เขา้ไปลงทุนจ านวน 6 โครงการ ซึ่งมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 760.00 เมกะวตัต์ 
หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์ 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่โกลว ์

เกค็โค-่วนั 
นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 
พลงังานความรอ้นใช้
ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ 

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660.00 MW 231.00 MW ส.ค.-55 

โกลว ์ไอพพี ี HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 
IPP 5.00% ไฟฟ้า 713.00 MW 35.65 MW ม.ค.-46 

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์ ประเทศ สปป. ลาว พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

HRIL 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW 

พ.ค.-56 ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคอส HLP1 พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ี HCIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ม.ิย.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1  HESIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค.-57 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2  ESIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค.-58 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่กนักุล  

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 17  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์วงั

น้อย 61 อยุธยา 
พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซลา่รร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย.-57 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% ไฟฟ้า 121.00 MW 30.26 MW พ.ย.-59 

รวม 
ไฟฟ้า 1,772.40 MW 349.55 MW 

  ไอน ้า 3.00  TPH 0.75 TPH 
น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน ้า 20.00  TPH 5.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ค.-60 
ไอน ้า 42.00  TPH 10.50 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ย.-60 
ไอน ้า 36.00  TPH 9.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 HESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

พ.ย.-60 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 HESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

ม.ค.-61 
ไอน ้า 25.00  TPH 6.25 TPH 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 HRIL 
พลงัความรอ้นรว่มโค
เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 120.00 MW 30.01 MW 

ม.ค.-62 
ไอน ้า 10.00  TPH 2.50 TPH 

รวม 
ไฟฟ้า 760.00 MW 190.07 MW 

  
ไอน ้า 158.00  TPH 39.50 TPH 
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โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทนุท่ีเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

1. บริษทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง มขีนาดก าลงัการผลติ 660 เมกะวตัต ์ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใตร้ปูแบบของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2555 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั (ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะ
ทีบ่รษิทัในกลุม่โกลว ์เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ผลติไฟฟ้าจากการเผาถ่านหนิ ท าใหเ้กดิพลงังานความรอ้นทีน่ าไปใชใ้นการผลติไอน ้า
เพือ่ขบักงัหนัไอน ้าซึง่หมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า โดยถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นถ่านหนิบทิมูนิสัซึง่มคีา่ความรอ้นสงูและมี
สว่นประกอบของสารซลัเฟอรท์ีต่ ่า  

การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จ าหน่ายไฟฟ้าตามก าลงัการผลติตามสญัญาจ านวน 660 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ กฟผ. ภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มอีาย ุ25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่จา่ยไฟฟ้าซึง่สญัญาจะสิน้สดุลงในปี 2580 โดยมกีารผลติ
ไฟฟ้าสง่เขา้ระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ ตามอตัราคา่ไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ย 1) คา่
ความพรอ้มจา่ยไฟฟ้า (Availability Payment) ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยคงทีใ่นการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้าและผลตอบแทนการลงทุน และ 2) คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 
ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ คา่เชือ้เพลงิในการผลติ คา่ขนสง่เชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยผนัแปรทีเ่กดิจากการ
เดนิเครือ่งและซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้า  

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนัไดล้งนามสญัญาเพือ่จดัหาและขนสง่ถ่านหนิ (Coal Supply and Transport Agreements) 
กบับรษิทัคู่สญัญาขนาดใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียเพื่อท าการจดัหาและขนส่งถ่านหนิชนิดบทิูมนิัสจาก
ประเทศอนิโดนีเซยีใหก้บัโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เพื่อเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ตามกระบวนการทีก่ าหนด
ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่ขณะนี้ระยะเวลาของสญัญาจดัหาและขนสง่ถ่านหนิดงักล่าวอยูท่ี ่5.5 ปี  

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั รบัผดิชอบในการเดนิเครือ่งและซ่อม
บ ารงุโรงไฟฟ้าประจ าวนัดว้ยตนเอง  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 คน โดยกลุ่มโกลว์มีสทิธิในการเสนอชื่อ
กรรมการจ านวน 5 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อกรรมการไดจ้ านวน 3 คน  

– บรษิทัเกค็โค่-วนั จ ากดั จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นทีแ่ต่ละฝ่ายถอืหุน้อยู ่ โดยจะเป็น
การจ่ายจากเงนิสดพรอ้มจ่ายส าหรบัผูถ้อืหุน้ (Cash Available to Shareholders) โดยจะมกีารจ่าย
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ในจ านวนสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้โดยไมข่ดัแยง้กบัขอ้ตกลงทางการเงนิอื่น หรอืขอ้ตกลงกบัคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน ของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

โครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้
จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้ารวมกนัไม่เกนิเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี 
นับจากวนัที่เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า และโครงการเกค็โค่-วนัยงัคงไดร้บัลดหย่อนภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 
ปี  

เน่ืองจาก บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั อยูร่ะหวา่งด าเนินการฟ้องรอ้งเพื่อเรยีกคนืภาษอีากรสทุธทิีบ่รษิทั เกค็โค่-
วนั จ ากดั ได้จ่ายช าระให้แก่กรมสรรพากรแล้วในปี 2556 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่บรษิทัฯ และขอ้พพิาทดงักล่าวยงัไม่ถงึที่สิน้สุด ดงันัน้ ภายใต้ขอ้ตกลงของสญัญาโอนกจิการ
ทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบับรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั บรษิทัฯ และกลุ่มเหมราชฯ ตกลงว่าหากบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
ไดร้บัเงนิจากการชนะขอ้พพิาททางภาษอีากรสุทธอินัเป็นทีสุ่ดจากกรมสรรพากร บรษิทัฯ ตกลงช าระเงนิขอ้
พพิาทดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มเหมราชฯ รอ้ยละ 35 ในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั (ก่อนการโอน
กจิการทัง้หมด) ใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ และใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของราคาค่าตอบแทนการโอนกจิการทัง้หมดตาม
สญัญาทีบ่รษิทัฯ ตอ้งช าระเพิม่เตมิใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ อย่างไรกด็ ีกรณีที่บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั มไิดช้นะ
ขอ้พพิาทดงักล่าว บรษิทัฯ จะมไิดร้บัผลกระทบต่อกระแสเงนิสดใดๆ 

 

2. บริษทั โกลว ์ไอพีพี จ ากดั 

โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลุบร ี(HCIE) 
จงัหวดัชลบุร ีมขีนาดก าลงัการผลติ 713 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รูปแบบของ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ด าเนินการ
ผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2546  

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ใน
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุม่โกลว ์
ถอืหุน้ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

เน่ืองจากสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 5 บริษัทฯ จึงมิได้ส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการใน
โครงการโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Gas-fired Combined 
Cycle Power Plant) กระบวนการผลติไฟฟ้าประกอบดว้ยการเผาไหมข้องก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ 
(Gas turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า สว่นไอเสยีจากกงัหนัก๊าซถกูน าไปถ่ายเท
ความรอ้นใหก้บัน ้า ท าใหน้ ้าเดอืดกลายเป็นไอเพือ่ขบักงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิด
ไฟฟ้าเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้กีต่อหนึ่ง  
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การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีจ าหน่ายไฟฟ้าตามก าลงัการผลติตามสญัญาจ านวน 713 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ กฟผ. ภายใต้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่เริม่จ่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. มสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการสัง่
เดนิเครื่องโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีใหผ้ลติไฟฟ้าสง่เขา้ระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดไว ้โดย
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั จะไดร้บัคา่ไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอตัราคา่ไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ย 1) คา่ความพรอ้ม
จา่ยไฟฟ้า (Availability Payment) ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยคงทีใ่นการด าเนินการและ
ซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าและอตัราผลตอบแทนการลงทุน และ 2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งโดย
หลกัการจะครอบคลุมถึง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต ค่าขนส่งเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผนัแปรที่เกิดจากการ
เดนิเครื่องและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า นอกจากน้ียงัไดร้บัค่าตอบแทนจาก กฟผ. เป็นเงนิเพิม่ค่าระบบส่งไฟฟ้า 
(Added Facility Charge) ซึ่งเป็นการชดเชยที่ได้ลงทุนไปก่อนให้กบักฟผ. เพื่อก่อสรา้งอุปกรณ์ในระบบส่ง
ไฟฟ้าและตน้ทุนอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อเขา้กบัระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าโดยมกีารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาตกิบัปตท. แบบระยะยาว 25 ปี นอกจากนัน้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) มขีอ้ตกลงระยะยาวในการขายน ้าดบิ (Raw water) ใหก้บัโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีอกีดว้ย  

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า โกลว ์ไอพพี ีรบัผดิชอบในการเดนิเครือ่งและซ่อม
บ ารงุดว้ยโรงไฟฟ้าประจ าวนัดว้ยตนเอง  

 สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
(The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  
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3. บริษทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 
มกี าลงัการผลติ 152 เมกะวตัต ์ ตัง้อยูใ่นแขวงอตัตะปือ ทางตอนใตข้อง สปป.ลาว โดยไดร้บัสมัปทานจาก
รฐับาล สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรปูแบบ Build-Operate-Transfer  ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยไ์ปเมือ่เดอืนกนัยายน 2542 โดยมคีวามสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. จ านวน 126 เมกะ
วตัต ์ โดยปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟผ. ในแต่ละปีจะขึน้อยูก่บัปรมิาณน ้าทีม่ใีนแต่ละปี โดยบรษิทั ไฟฟ้า
หว้ยเหาะ จ ากดั จะจดัท าประมาณการไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีเป็นรายเดอืนใหก้ฟผ. และ Electricite du Laos 
(EDL) จ านวน 2 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ทางออ้มโดยถอืหุน้ผา่น บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่
ถอืหุน้ใน บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดัในสดัสว่นรอ้ยละ 25) ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุม่โกลวถ์อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดัในสว่นทีเ่หลอื ดงันัน้จงึท าใหก้ารถอืหุน้
โดยรวมของบรษิทัฯ ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จงึคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ทีอ่อกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ส าหรบักลุ่มโกลวม์กีารถอืหุน้ผา่น บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
รวมทัง้หมดคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.25 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และ EDL-Generation Public 
Company Limited (EDL-Gen) ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้าหว้ยเหาะ จ าหน่ายไฟฟ้าตามก าลงัการผลติตามสญัญาจ านวน  126 เมกะวตัต์ ใหแ้ก่ กฟผ. 
ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 30 ปี นับจากวนัที่เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดย กฟผ.จะ
ช าระค่าพลงังานไฟฟ้าเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ตามจรงิ ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วย 
(กโิลวตัต์ชัว่โมง) ของพลงังานไฟฟ้าสุทธทิี่ส่งใหก้ฟผ. และค่าพลงังานไฟฟ้าที่ถอืว่าผลติไดโ้ดยค านวณจาก
กโิลวตัต์ชัว่โมงของพลงังานไฟฟ้าสุทธทิี่ถอืว่าผลิตไดซ้ึ่งจะมกีารจ่ายกต็่อเมื่อ กฟผ. ไม่รบัซื้อปรมิาณไฟฟ้า
ตามประมาณการที่บรษิัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าที่ถือว่าผลิตได้
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลงัน ้าหว้ยเหาะยงัจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 2 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ EDL ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าทีม่อีายสุญัญาตรงกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ทัง้น้ี การเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไมม่ตีน้ทุน
เชือ้เพลงิทีม่คีวามส าคญั 

วตัถุดบิทีส่ าคญั 

น ้าเป็นวตัถุดบิส าคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า โดยน ้าทีไ่ดม้านัน้มาจากแหล่งธรรมชาตแิละไมม่ี
ตน้ทุนจากการซือ้ขายหรอืจดัหา อยา่งไรกต็ามปรมิาณน ้าในแต่ละชว่งของปีอาจมคีวามไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศและปรมิาณน ้าฝนตามฤดกูาล  

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั รบัผดิชอบการเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะประจ าวนัดว้ยตนเอง 
ประกอบกบัมกีารวา่จา้ง กฟผ. ใหม้กีารบ ารงุรกัษาตามขอบเขตงานทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  
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สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบักลุ่มโกลวเ์พือ่ก าหนดขอ้ตกลงในการจดัการงานใน บรษิทั หว้ย
เหาะไทย จ ากดั โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงใน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ในขณะทีก่ลุ่ม
โกลวถ์อืหุน้ทางตรงใน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

โดยสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน โดยกลุม่โกลวม์สีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จ านวน 2 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ านวน 3 คน  

– บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถอืหุน้อยู่ โดยจะมกีารจ่ายในจ านวน
สงูสุดทีเ่ป็นไปไดต้ามกฎหมาย โดยค านึงถงึงบประมาณประจ าปีและการจดัการทางภาษเีพื่อใหไ้ด้
ประโยชน์สงูสดุ 

ส าหรบัสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ไดก้ าหนดใหม้กีรรมการจ านวน 9 คน โดยทาง
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจ านวน 3 คน ซึง่มาจากกลุม่โกลวจ์ านวน 1 คน และ 
กลุม่บรษิทัฯ จ านวน 2 คน  

 

4. บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ากดั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ซึง่ตัง้อยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ปัจจุบนัมกี าลงัผลติ
ไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 122.5 เมกะวตัต์ จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุ 25 ปี จากวันเริ่มด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556  
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ยงัไดท้ าสญัญาเพือ่จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้าเยน็ใหก้บัลูกคา้
อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL)  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 
(ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัในกลุ่มกลัฟ์ เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอ็นแอลแอล เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความรอ้นร่วม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลงิ (Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลติประกอบดว้ยการเผา
ไหมข้องก๊าซธรรมชาติเพื่อขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้า สว่นไอ
เสยีจากกงัหนัก๊าซถูกน าไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน ้าเพื่อผลติไอน ้า โดยไอน ้าสว่นหน่ึง ถูกน าไปใชใ้นการขบั
กงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ บางสว่นจะถกูสง่ไปยงัผูร้บั
ซือ้ผา่นทอ่น าสง่ไอน ้าและบางสว่นจะถกูน าไปใชใ้นกระบวนการผลติน ้าเยน็ดว้ยเครือ่งท าความเยน็แบบดดูซมึ 
(Absorption Chiller) ส าหรบัสง่ใหผู้ร้บัซือ้เพือ่น าไปใชใ้นการปรบัอากาศ  
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การจดัจ าหน่าย 

โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัตภ์ายใตส้ญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ตามรูปแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้ ปัจจุบนัโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล ยงัมสีญัญาเพือ่จ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 32.5 เมกะวตัต ์ไอน ้า 3 ตนัต่อชัว่โมง  และน ้าเยน็ 3,200 ตนัความ
เยน็ ใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชจงัหวดัระยอง  (HRIL) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าโดยมกีารเขา้ท า
สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกบัปตท. อายุสญัญา 25 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ใชก๊้าซธรรมชาตเิพื่อการคา้ในเดอืน
พฤษภาคม 2556 ในขณะที่มขีอ้ตกลงซื้อขายน ้าเพื่อกระบวนการผลิต (Process water) กบับรษิทั บรษิัท 
ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการท าสญัญาระยะยาว โดยไม่มรีะยะเวลา
สิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั รบัผดิชอบในการเดนิเครื่องและซ่อมบ ารุงดว้ยโรงไฟฟ้าประจ าวนัดว้ย
ตนเอง  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยกลุ่มกลัฟ์มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จ านวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ านวน 2 คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้
ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิาร ประกอบด้วยผู้จดัการทัว่ไปซึ่งได้รบัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงใหก้ลุม่กลัฟ์เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  

– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร โดยที่การจ่ายเงนิปันผลน้ีจะต้องจ่ายส่วนที่เป็นเงนิสดส่วนเกิน 
(Available Excess Cash) 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเตม็จ านวนส าหรบั
ก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าไม่เกนิเงนิลงทุน (ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) เป็นเวลา 
8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแมว้า่ระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีตม็จ านวน
ดงักล่าวจะครบก าหนดลงแล้ว จะยงัคงไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไร
สทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 
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5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ลัฟ์ โซล่าร ์

บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
(Solar Rooftop) ภายใตร้ปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จ านวน 4 โครงการ มกี าลงัการ
ผลติไฟฟ้ารวม 0.6 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบง่เป็นรายบรษิทัดงัน้ี 
1. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.25 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในเหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 

(HLP1) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนธนัวาคม 2557 
2. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ บวี ีจ ากดั มกี าลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี

(HCIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2557 
3. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อสี

เทริน์ซบีอรด์ (HESIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2557 
4. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.09 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อสีเทริ์นซี

บอรด์ (ESIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2558 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่ม
กลัฟ์ ถอืหุน้ใน บรษิทักลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กลัฟ์ โซล่าร์ ได้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรบัผู้ผลติขนาดเล็กมาก (VSPP) 
กบักฟภ. จ านวน 4 ฉบบั โดยปรมิาณรบัซื้อไฟฟ้าสญัญารวม 0.6 เมกะวตัต์ อายุสญัญา 25 ปี โดยสญัญา
ดงักล่าวเป็นการซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานวา่ดว้ยการ
รบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาซึ่งเป็นอตัรารบัซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff 
(FiT) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

แสงอาทติยเ์ป็นวตัถุดบิส าคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยแสงอาทติยท์ีไ่ดม้านัน้
มาจากแหล่งธรรมชาตแิละไมม่ตีน้ทุน อยา่งไรกต็ามปรมิาณและความเขม้ของแสงอาทติยใ์นแต่ละชว่งอาจมี
ความไมแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ดว้ยความแมน่ย าได ้ เพราะขึน้กบัฤดกูาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ชว่งเวลา 

การด าเนินงานและบ ารงุรกัษา 

บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ จ ากดั ท าการจดัจา้งบรษิทัทีม่คีวามช านาญรบัผดิชอบการด าเนินงานและบ ารงุรกัษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ลัฟ์ โซล่าร ์ภายใตส้ญัญาระยะยาว 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยกลุ่มกลัฟ์มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จ านวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ านวน 2 คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้
ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิาร ประกอบด้วยผู้จดัการทัว่ไปซึ่งได้รบัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงใหก้ลุม่กลัฟ์เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  
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– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีก่ารจ่ายเงนิปันผลน้ีจะตอ้งจ่ายในจ านวนทีม่ากทีส่ดุทีเ่ป็นไป
ได้จากเงนิสดส่วนเกิน (Available Excess Cash) ที่ไม่มขีดัต่อขอ้ก าหนดของสญัญาการกู้เงนิอื่น 
(ถา้ม)ี หรอืกฎหมายใด ๆ 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ บวี ีจ ากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั และ 
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเตม็จ านวนส าหรบั
ก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ
โรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแม้ว่าระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจ านวนดงักล่าวจะครบก าหนดลงแล้ว จะยงัคงได้รบั
ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไป
อกีเป็นเวลา 5 ปี 
 

6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์บับลิวเอชเอ กนักลุ 

กลุม่บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบทีต่ดิตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) ภายใตร้ปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จ านวน 4 โครงการ มี
ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 3.3 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. จ านวน 2.3 เมกะวตัต ์และ กฟน. 
จ านวน 1.0 เมกะวตัต ์โดยแบ่งเป็นรายบรษิทัดงัน้ี 

1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั มกี าลงัผลติตดิตัง้ 1.0 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์วงัน้อย 61 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยใ์นเดอืนกรกฎาคม 2557 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั มกี าลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั มกี าลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ  เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั มกี าลงัผลติตดิตัง้ 0.64 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลิว
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ  เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในกลุ่ม
บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่
กลุ่มกนักุล ถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมด 

การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดบับลวิเอชเอ กนักุล ได้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรบัผู้ผลติขนาดเลก็มาก 
(VSPP) กบั กฟภ. จ านวน 3 ฉบบั และ กฟน. จ านวน 1 ฉบบั โดยปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสญัญารวม 3.30 เมกะ
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วัตต์ อายุส ัญญา 25 ปี โดย สัญญาดังกล่าวเป็นการซื้อขายไฟฟ้า เป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบ
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานวา่ดว้ยการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บน
หลงัคาซึง่เป็นอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

แสงอาทติยเ์ป็นวตัถุดบิส าคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยแสงอาทติยท์ีไ่ดม้านัน้
มาจากแหล่งธรรมชาตแิละไมม่ตีน้ทุน อยา่งไรกต็ามปรมิาณและความเขม้ของแสงอาทติยใ์นแต่ละชว่งอาจมี
ความไมแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ดว้ยความแมน่ย าได ้ เพราะขึน้กบัฤดกูาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ชว่งเวลา 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน โดยกลุ่มกนักุลมสีทิธใินการเสนอชื่อ
บุคคลจ านวน 1 คน และบริษัทฯ มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จ านวน 3 คน แต่หากมีการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสดัสว่นการถอืหุน้ของ
ทัง้สองกลุ่ม 

– การเสนอชื่อผูบ้รหิารขึน้อยู่กบัคู่สญัญาจะตกลงกนั โดยใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการมอี านาจหน้าทีใ่น
การพจิารณาแต่งตัง้ 

– บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและหลกัหกัส ารองตาม
กฎหมาย โดยให้จ่ายเป็นรายปี อย่างไรก็ดีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกจิ เชน่ พจิารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพือ่จา่ยช าระคนื
เงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทั 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์บับลวิเอชเอ กนักุลทัง้ 4 บรษิทั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้

นิตบิุคคลเตม็จ านวนส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่มี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแม้ว่าระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจ านวนดงักล่าวจะครบ

ก าหนดลงแลว้ จะยงัคงไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการ

ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 
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7. บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(ดบับลิวเอชเอ) 1จ ากดั  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดั เป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี(HCIE) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิ
ในรูปแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ซึ่งก าลงั
ผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 121 เมกะวตัต ์จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต ์ภายใตส้ญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้าบี.กรมิ เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1ยงัได้ท าสญัญาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกค้า
อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่น HCIE  

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด ในขณะที่กลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร์ ถือหุ้นในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดั คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความร้อนร่วม ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเ ป็นเชื้อเพลิง  (Gas- fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant)  กระบวนการผลิต
ประกอบดว้ยการเผาไหมข้องก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเพื่อ
ผลติไฟฟ้า สว่นไอเสยีจากกงัหนัก๊าซถูกน าไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน ้าเพื่อผลติไอน ้า โดยไอน ้าสว่นหน่ึง ถูก
น าไปใช้ในการขบักงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) และหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้าเพิม่เติม และ
บางสว่นจะถกูสง่ไปยงัผูร้บัซือ้ผา่นทอ่น าสง่ไอน ้า 

การจดัจ าหน่าย 

โรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใตส้ญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า ตามรปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิ
เอชเอ) 1ยงัมคีวามสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลอื ใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช ชลบุร ี(HCIE) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าโดยมี
การเขา้ท าสญัญาซื้อขายกบัปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่มขีอ้ตกลงซื้อขายน ้าดบิ (Raw water) กบั
บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการท าสญัญาระยะยาว โดยไม่มี
ระยะเวลาสิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดั เป็นผู้รบัผดิชอบในการเดนิเครื่องและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
ประจ าวนัดว้ยตนเอง  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 
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– คณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 10 คน โดยกลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร์มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจ านวน 7 คน และบรษิทัฯ มี
สทิธใินการเสนอชื่อบุคคลได้จ านวน 3 คน ตราบใดที่บรษิทัฯ ยงัถอืหุ้นในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิารของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ประกอบดว้ยผูจ้ดัการทัว่ไปซึ่งไดร้บัการ
เสนอชื่อโดย กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ ซึ่งผู้จ ัดการทัว่ไปน้ีจะท างานภายใต้การบังคับบัญชาของ
คณะกรรมการบรษิทั 

– บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จ ากดัจะจดัสรรผลก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอื
หุน้ หลงัจากการกนัส ารองบางสว่นส าหรบักองทุนส ารองตามกฎหมายไมต่ ่ากวา่ 1 ใน 12 ของ ก าไร
จนกระทัง่กองทุนส ารองมมีลูคา่เทา่กบั 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัแลว้  

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จ ากัด ได้ร ับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลเตม็จ านวนส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้ารวมกนัไม่เกนิเงนิลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและเงนิทุนหมนุเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  
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โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทนุท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีร่วมลงทนุกบับริษทั กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั  

กลุม่บรษิทัฯ และบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ี จ ากดั รว่มเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตติามรปูแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm จ านวน 6 โครงการ ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั โรงไฟฟ้า กลัฟ์ วทีพี ีตัง้อยูท่ีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE) 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติไอ
น ้าตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2560  
ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 230.6 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 

2. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ 
และก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา 42 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืน
กรกฎาคม 2560  
ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิ่มทุนอกีประมาณ 290.5 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 

3. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 130 เมกะวตัต ์และก าลงั
การผลติไอน ้าตามสญัญา 36 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกนัยายน 
2560  
ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 309.7 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 

4. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(HESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติ
ไอน ้าตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนพฤศจกิายน 
2560  
ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560  บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 338.0 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 

5. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(HESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติ
ไอน ้าตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2561  



  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.2.2 หน้า 38 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 331.5 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 

6. บรษิทั กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ตัง้อยู่ที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 120 เมกะวตัต์ และก าลงัการ
ผลติไอน ้าตามสญัญา  10 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนมกราคม 
2562  
ทัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 357.7 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ
ประมาณ 25 ลา้นบาท 
 

ทัง้น้ีบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ใน 
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตดิงักล่าวคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ไดล้งทุนในสดัสว่นคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าทัง้ 6 โรงขา้งตน้เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความรอ้นรว่ม ทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
(Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลติประกอบดว้ยการเผาไหมข้อง
ก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติไฟฟ้า สว่นไอเสยีจาก
กงัหนัก๊าซถกูน าไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน ้าเพือ่ผลติไอน ้า โดยไอน ้าสว่นหน่ึง ถกูน าไปใชใ้นการขบักงัหนัไอ
น ้า (Steam Turbine) และหมนุเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ และบางสว่นจะถูกสง่ไปยงัผูร้บัซื้อ
ผา่นทอ่น าสง่ไอน ้า  

การจดัจ าหน่าย 

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงัก๊าซธรรมชาติที่ร่วมลงทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั น้ี เป็นโรงไฟฟ้าที่จ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี ตามรูปแบบของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้ ยงัมสีญัญาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า ใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) และ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่ าคญั 

กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ทีร่ว่มลงทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั น้ี ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซื้อขายกับปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่มีข้อตกลงซื้อขายน ้ าเพื่อ
กระบวนการผลติ (Process water) กบับรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นการท าสญัญาระยะยาว โดยไมม่รีะยะเวลาสิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารุง 

โครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการรบัผดิชอบการเดนิเครือ่งและซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้าประจ าวนัดว้ยตนเอง  
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สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้แต่ละบรษิทั 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทัของทัง้ 6 บรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ี
จ ากดั มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจ านวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ านวน 2 
คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิารของทัง้ 5 บรษิทั ประกอบด้วยผู้จดัการทัว่ไปซึ่งได้รบัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
บรษิทั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงใหบ้รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  

– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร โดยที่การจ่ายเงนิปันผลน้ีจะต้องจ่ายส่วนที่เป็นเงนิสดส่วนเกิน 
(Available Excess Cash) 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั  
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั และบรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั  ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบัยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลเตม็จ านวนส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าไมเ่กนิเงนิลงทุน (ไมร่วมค่า
ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแมว้่า
ระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเต็มจ านวนดงักล่าวจะครบก าหนดลงแล้ว จะยงัคงได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 
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2.3.2 นโยบายประกอบธรุกิจพลงังาน 

(1) การลงทนุร่วมกบับริษทัชัน้น าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์ (Conventional 
Fuel Power Plant) 

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดร้ว่มมบีทบาทเป็นพนัธมติรทางธุรกจิในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) โดยเป็นการลงทุนในลักษณะ Strategic 
Partnership ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าที่ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ และทัง้ที่
ตัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
ทัง้ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนการลงทุน และความต่อเน่ืองของกระแสเงนิสด ซึ่งทางบริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ะลงทุนในสว่นน้ีต่อไปในอนาคต โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 20 เป็นตน้ไป 
โดยอาจเป็นการเขา้รว่มลงทุนตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ หรอืการเขา้ซือ้กจิการของโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 
ซึง่รวมถงึทีต่ ัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช และทีต่ ัง้อยูน่อกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช 

(2) เข้าเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทพลงังานทางเลือก (Alternative 
Fuel Power Plant) 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการวางแผนพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกชนิดต่างๆ 
โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และก าลงัศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกอื่นๆ เช่น พลงังานลม และพลงังานขยะ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเขา้ร่วมยื่น
ขอ้เสนอเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. หรอื กฟน. เมื่อมกีารเปิดกระบวนการประมูลคดัเลอืก 
นอกจากนัน้บรษิทัฯยงัมแีผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าหรอืน ้าเยน็ใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ยเชน่ลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่คีวามสนใจอกีดว้ย 
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2.3.3 กลยทุธใ์นการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
1. กลยทุธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

จากการที่กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัโอนธุรกิจพลงังานทัง้หมดจากกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และยงัไดม้กีารท าขอ้ตกลงในสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และ

ข้อตกลงไม่ค้าแข่ง กับเหมราช รวมถึงการท าสญัญาการก าหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจ (Non-

Competition) กบัทางดบับลวิเอชเอ วา่จะไมป่ระกอบธุรกจิพลงังานใดๆ ในประเทศไทย ไมว่า่จะทางตรงหรอื

ทางออ้ม และไมว่า่จะดว้ยตวัเองหรอืรว่มกบัผูอ้ื่น อนัอาจเป็นการแขง่ขนักบัทางบรษิทัฯ โดยหากกรณีที่กลุ่ม

เหมราชฯ จะด าเนินการเขา้ไปลงทุนซือ้กจิการในนิคมอุตสาหกรรมอื่นในประเทศไทย และไดร้บัสทิธลิงทุนใน

ธุรกจิพลงังานจะมกีารน ามาเสนอต่อเพื่อใหท้างกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้ว่มลงทุนในโครงการนัน้ ๆ พจิารณาก่อน

มคีวามประสงค์ที่จะเขา้ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวหรอืไม่ และหากเป็นโครงการอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มบรษิทั

ไดร้บัขอ้เสนอมา จะมกีารน ามาเสนอต่อเพือ่ใหท้างบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการลงทุนดงักล่าวต่อไป  

2. กลยทุธใ์นการลงทนุร่วมกบับริษทัชัน้น าทางด้านพลงังานในธรุกิจโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรกบักลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการจัดตัง้
โรงไฟฟ้า เน่ืองจากช่วยลดปัญหาในเรื่องของการดูแลสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างดเีพราะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มี
การควบคุมก ากบัดูแลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทัง้ในเรื่องการจดัตัง้โรงงานและในเรื่องการ
ดแูลสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  การรว่มทุนกบับรษิทัฯ ในเขตอุตสาหกรรมเหมราชยงัมฐีานลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่ี
สว่นส าคญัในการเพิม่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในรปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเลก็ หรอื SPP เน่ืองจากสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมไดโ้ดยตรง ซึ่งลูกค้า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเน่ืองจากกระแสไฟที่ผลิตได้และจ าหน่ายโดยโรงไฟฟ้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมกัมเีสถยีรภาพที่น่าพงึพอใจ และมรีาคาที่ต ่ากว่า นอกจากนัน้ยงัสามารถจ าหน่ายไอน ้า ซึ่งมี
ความส าคญัส าหรบักระบวนการผลติของลกูคา้อุตสาหกรรมหลายรายอกีดว้ย  
นอกจากน้ีโครงการโรงไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มีการใช้น ้ าอุตสาหกรรมจ านวนมากเป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการผลติ ท าให้เกดิผลเกื้อกูลต่อธุรกจิน ้าอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ ซึ่งความต้องการการใช้น ้าของ
ธุรกจิประเภทน้ียงัมคีวามมัน่คงต่อเน่ืองจากการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ามกัจะมสีญัญาด าเนินงานระยะยาวกว่า 
25 ปีขึน้ไปเสมอซึ่งมสีว่นใหก้ระแสเงนิสดของธุรกจิน ้าเพื่ออุตสาหกรรมมคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้  ยกตวัอย่าง
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั จ านวน 6 โครงการ ซึง่ตัง้อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ จะเริม่ทยอยด าเนินการผลติเชงิพาณิชยต์ัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป จะมผีลท า
ใหป้รมิาณการขายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้เชน่กนั 

3. กลยทุธใ์นการเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

เน่ืองจากบรษิทัในกลุ่ม บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ 
จ ากดั (มหาชน)  มพีืน้ที่หลงัคาของคลงัสนิคา้ และพืน้ที่หลงัคาของอาคารลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมกว่า  2 
ลา้นตารางเมตร ซึ่งสามารถน ามาใชร้่วมกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ด ้ประกอบกบันโยบาย
ของทางรฐับาลที่สนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทน้ีมากขึ้น ทางบรษิัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการ
เตบิโตทางธุรกจิไฟฟ้าในสว่นน้ีต่อไปในอนาคต 
นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลอืกอื่นๆ โดยเริม่จากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ซึ่งบรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม
ทุนกบักลุ่มโกลว์และ Suez ได้รบัคดัเลอืกให้ขายไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบรษิทัจะจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. จ านวน 6.90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี อน่ึง เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทั 
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ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรมดงักล่าว อย่างไรก็ด ีณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 กฟภ. ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ครบถว้นของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าสญัญาดงักล่าว ก่อนทีจ่ะสง่มอบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ฉบบัลงนามใหก้บับรษิทัต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาสที ่
4 ของปี 2562 

2.3.4  ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ถูกก ากับดูแลการด าเนินงานโดย 
กระทรวงพลงังาน (กน.) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
(กพช.) เพื่อพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื แต่เดมิการผลติไฟฟ้าของประเทศ
ไทยมกีารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลติไฟฟ้าแต่เพยีงผู้เดียว ต่อมาเน่ืองจากแนวโน้มความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามเีพิม่ขึ้นจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิม่ขึ้นของจ านวนประชาชน รฐับาลจึงได้มกีาร
สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการผลติไฟฟ้ามากขึน้เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
เพื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รฐับาลไดม้นีโยบายเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใน
การผลติไฟฟ้าและเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประมลูการสรา้งโรงไฟฟ้าได ้ท าใหต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ไดม้ผีูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ 
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) เขา้มามบีทบาทใน
การผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบนัเน่ืองจากมกีารสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการ
ผลิตไฟฟ้า จึงได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้ามามีบทบาทเพิ่มใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ 

 โครงสร้างอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 

ผูผ้ลติไฟฟ้าราย
เลก็มาก 

กฟผ. 
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กฟผ. 

กฟน. กฟภ. 

ผูใ้ชป้ลายทาง ลกูคา้โดยตรง 

การผลติ 

การสง่ 

การจ าหน่าย 

ผูใ้ชป้ลายทาง 
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ระบบผลติไฟฟ้า 

 ผูผ้ลติไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จ าหน่ายไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดที่
ผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้านให้แก่รฐัวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อ
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย ลกูคา้ธุรกจิ ลกูคา้อุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซยี โดยผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ ( IPP) จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ.เท่านัน้ 
ในขณะที่ไฟฟ้าบางส่วนที่ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง (ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลงังาน) 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  

กฟผ. ผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของกฟผ. ซึ่งเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ตัง้อยู่ทุกภูมภิาคของประเทศ 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 53 แหง่ โดยปัจจุบนัมกี าลงัการผลติรวมประมาณ 16,376.13 เมกะวตัต ์ 

(2) ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระหรอื IPP (Independent Power Producer)  

ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระเป็นผูผ้ลติเอกชนทีพ่ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมี
ก าลงัผลติไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบไม่ต ่ากว่า 90 เมกะวตัต์ โดยมกีฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดภายใต้สญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า IPP มกี าลงัการผลติรวมประมาณ 14,766.70 เมกะวตัต ์

(3) ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็หรอื SPP (Small Power Producer) 

 ผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็กเป็นผู้ผลติเอกชนที่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที่ภาครฐัรบัซื้อไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. 
ตัง้แต่ 10 เมกะวตัต์ แต่ไม่เกนิ 90 เมกะวตัต์ต่อสญัญา โดยมเีงื่อนไขว่าต้องใช้ระบบ Cogeneration หรอืใช้พลงังาน
หมุนเวยีน เช่น พลงังานแสงอาทติย ์พลงัลม พลงัน ้าขนาดเลก็ พลงังานจากกากหรอืเศษวสัดุจากการเกษตร เป็นต้น 
โดยสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ม ี2 ลกัษณะ คอื สญัญาซื้อขายประเภท Firm มอีายุสญัญา 5 ปีขึน้ไป โดยกฟผ. จะจ่ายค่า 
Capacity Payment และ Energy Payment ในขณะทีส่ญัญาซือ้ขายประเภท Non-firm มอีายุสญัญาไมเ่กนิ 5 ปี โดยจะ
ได้รบัเฉพาะค่า Energy Payment เท่านัน้ โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า SPP มกี าลงัการผลติรวมประมาณ 5,625.02 เมกะ
วตัต ์

(4) ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากหรอื VSPP (Very Small Power Producer) 

ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก จะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรอื กฟภ. ไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา 
โดยมเีงื่อนไขว่าต้องใชร้ะบบ Cogeneration หรอืใชพ้ลงังานหมุนเวยีน โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า VSPP มกี าลงัการผลติ
รวมประมาณ 3,104.96 เมกะวตัต ์

(5) การน าเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศ  

กฟผ. มกีารน าเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเภท ได้แก่ สปป.ลาว และ มาเลเซีย เป็นต้น โดยปัจจุบนัการ
น าเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศ มกี าลงัการผลติรวม 3,877.60 เมกะวตัต์ โดยแบ่งเป็นการน าเขา้จาก สปป,ลาว 
จ านวน 3,577.60 เมกะวตัต ์และ มาเลเซยี จ านวน 300 เมกะวตัต ์
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ระบบสง่ไฟฟ้า 

กฟผ. ด าเนินการจดัส่งไฟฟ้าที่ผลติจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รบัซื้อจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบสง่
ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่มโีครงขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ ทีร่ะดบัแรงดนั 500 กโิลวตัต ์230 กโิลวตัต ์115 กโิลวตัต ์และ 69 
กโิลวตัต์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีร่บัซื้อโดยตรง นอกจากน้ี กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบสง่ไฟฟ้าแรงดนั 115 กโิลวตัต ์และ 22 กโิลโวลต ์และ
มาเลเซยีดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (HVDC) 300 กโิลโวลต ์

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ท าหน้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูบ้รโิภคในประเทศ โดย กฟน. รบัผดิชอบการจ าหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ ขณะที ่กฟภ. จะท าการจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อยและลกูคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่เขตบรกิารของ กฟน. และไฟฟ้าบางสว่น 
กฟผ. ท าการจ าหน่ายตรงใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางราย นอกจากน้ีผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนบางรายมเีครอืขา่ยไฟฟ้าของ
ตนเองทีส่ง่ไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมโดยตรง  

ก าลงัผลิตรวมของประเทศและความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

จากการส ารวจของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พบว่าความต้องการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลจากการขยายตวัเศรษฐกจิและการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรเป็นหลกั โดย กฟผ. จะตอ้งจดั
ให้มกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมสูงกว่าจ านวนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเสมอ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คอื 
ปรมิาณไฟฟ้าทีผู่บ้รโิภคใชร้วมกนัทัง้ระบบสงูสุด ณ วนัใดวนัหน่ึงของแต่ละปี เพื่อรกัษาเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าใน
ประเทศใหม้คีวามมัน่คง ซึ่งความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสุดเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อนโยบายการผลติและรบัซื้อไฟฟ้าเพิม่ของ
ประเทศ ส าหรบัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสุงสุดในรอบปี 2559 ส าหรบัหกเดอืนแรกล่าสุดอยู่ทีว่นัที ่11 พฤษภาคม 
2559 เวลา 22.28 น. ที ่29,619 เมกะวตัต ์เพิม่ขึน้หากเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 2,273 เมกะวตัต ์เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
8.31 จากสถติยิอ้นหลงัพบวา่ ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุในประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก 16,681 เมกะวตัตใ์นปี 2545 เป็น 
29,619 เมกะวตัตใ์นปี 2559 คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) รอ้ยละ 4.19 ต่อปี ในขณะทีก่ าลงัการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้
จาก 23,755 เมกะวตัต์ในปี 2545 เป็น 43,623 เมกะวตัต์ ในปี 2558 คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ย (CAGR) รอ้ยละ 4.79 
ต่อปี 

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ และก าลงัผลิตติดตัง้ทัง้ระบบ 

ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและแผนพฒันาก าลงักรผลติไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) 
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 โดยการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยมผีูใ้ชป้ลายทางแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ประเภทหลกัไดแ้ก่ ภาคครวัเรอืน ภาค
กจิการขนาดเลก็ ภาคธุรกจิ และภาคอุตสาหกรรม โดยผูใ้ชป้ลายทางทีม่สีดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุคอื ภาคอุตสาหกรรม 
คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศ รองลงมาคอืการใชไ้ฟฟ้าในภาคครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 23 ภาคธุรกจิ 
รอ้ยละ 19 และกจิการขนาดเลก็ รอ้ยละ 11  

การใช้ไฟฟ้าในแต่ละสาขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า:รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย 2558 โดยส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การใชไ้ฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2545 ถงึปี 2550 หลงัจากนัน้ช่วงปี 2551 ถงึปี 
2552 มแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลงประกอบกบัภาวะความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศไทย ต่อมาในปี 2553 ถึงปี 2557 การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลับมาเพิ่มอีกครัง้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมอาหาร  

การใช้ไฟฟ้าในสาขาอตุสาหกรรม 

 
ทีม่า:รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย 2558 โดยส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน ไดจ้ดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 
2579  (“PDP 2015”) ซึ่งไดม้กีารพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่สอดคลอ้งกนัอตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ (GDP) ปี 2557 – 2579 เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 3.94 โดย PDP 2015 น้ีไดค้าดการณ์ถงึความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่
จะเพิม่ขึน้จาก 29,051 เมกะวตัตใ์นปี 2558 เป็น 49,655 เมกะวตัตใ์นปี 2579   

ประมาณการความต้องการไฟฟ้าสงูสดุและก าลงัการผลิตติดตัง้ 

ทีม่า:แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015) 

โดยรฐับาลไดม้กีารสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเพิม่มากขึน้จากปัจจุบนัรอ้ยละ 8 เป็นรอ้ยละ 
20 ของปรมิาณความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวมของประเทศในปี พ.ศ. 2579 คดิเป็นก าลงัผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีนรวม 19,634.4 เมกะวตัต ์รายละเอยีดของประมาณการสดัสว่นแหลง่พลงังานในแผน PDP 2015  มดีง้น้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง 
ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 

ซือ้ไฟฟ้าพลงัน ้าจากต่างประเทศ 7 10 – 15  15 – 20  

ถ่านหนิ (รวมถงึลกิไนต)์ 20 20 – 25  20 – 25  

พลงังานหมนุเวยีน (รวมพลงัน ้า) 8 10 – 20  15 – 20  

ก๊าซธรรมชาต ิ 64 45 – 50  30 – 40  

นิวเคลยีร ์ - - 0 – 5  

ดเีซล – น ้ามนัเตา 1 - - 

ทีม่า:แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015) 

นอกจากน้ี ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (“AEDP”) ประมาณการก าลงัการตดิตัง้ (เม
กะวตัต)์ ของโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) ทัง้ประเทศ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
ปี แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน ้า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

2559 3,390 66 70 100 337 1,842 - 5,805 

2564 3,816 118 80 141 411 2,956 24 7,546 

2569 4,237 224 115 264 491 3,687 259 9,277 

2574 4,741 401 137 311 552 4,347 363 10,852 

2579 5,262 1,069 168 321 600 5,050 630 13,100 

ทีม่า:แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015) 
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ประมาณการความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ ประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้
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2.4     ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
บรษิทัฯ เชื่อวา่ บรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภครายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพืน้ที่
นิคมอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ  ให้บริการ
สาธารณูปโภคด้วยโรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบ าบดัน ้าเสยีซึ่งก าลงัผลติรวม 281,376 ลบ.ม.ต่อวนั 
และ 117,456 ลบ.ม.ต่อวนั ตามล าดบั โดยให้บรกิารแก่พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 8 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ (3) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (4) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (5) นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช ชลบุร ี(6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 (7) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี(8) เขตประกอบ
อุตสาหกรรมเหมราชระยอง รวมพืน้ทีก่ว่า 24,000 ไร่ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคแก่ลกูคา้
อุตสาหกรรมจ านวนประมาณ 1,000 ราย โดยในปี 2559 มปีรมิาณการใชน้ ้าดบิรวม 16.7 ลา้น ลบ.ม. น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมรวม 45.8 ลา้น ลบ.ม. และบ าบดัน ้าเสยีรวม 26.6 ลา้น ลบ.ม. (ไมน่บัรวมปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยี
ใน ESIE) 

2. บริษทัฯ ด าเนินธรุกิจอยู่ในธรุกิจและท าเลท่ีตัง้ท่ีมีการเติบโตสงูอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัโดยใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ซึ่งเป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงู
อย่างต่อเน่ือง โดยปรมิาณการใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 6.4 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ขณะที่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 4.19 ต่อปีในช่วงปี 2545 ถงึ 
2559 

ปัจจุบนั การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ทัง้ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานตัง้อยู่ในภาค
ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นพื้นที่ที่มกีารลงทุนใน
อุตสาหกรรมสงูทีส่ดุในประเทศไทย โดยมมีลูค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมกวา่รอ้ยละ 46.1 ของมลูค่าการลงทุน
ทัง้หมดในประเทศไทย (ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน) และพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอตัราการ
เติบโตร้อยละ 2.7 ต่อปีในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี ภาคตะวนัออกยงัเป็นพื้นที่ที่มผีลิตภณัฑ์มวลรวม 
(GDP) และอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP growth) สูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีในปี 2557 
ผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) เท่ากบั 2,333.2 พนัลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP 
growth) กวา่รอ้ยละ 6.4 โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา รายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 
6.4 ต่อปี 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้น้ี บรษิทัฯ เชื่อว่าการด าเนินธุรกจิในภาคตะวนัออกของประเทศไทยนัน้ จะ
ท าใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสในการเตบิโตทัง้ทางธุรกจิและผลประกอบการในอนาคตได ้
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3. บริษทัฯได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลิวเอชเอ 

บรษิทัฯ ไดร้บัการสนับสนุนทางธุรกจิอย่างต่อเน่ืองจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลวิเอชเอ ซึ่งเป็นผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มี
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมจ านวน 8 แหง่ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด และเป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าสว่น
ใหญ่ทีบ่รษิทัฯ เขา้รว่มทุน 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อสนับสนุนธุรกจิแก่บรษิทัฯ 
บรษิทัฯ ยงัไดส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหม
ราชฯ ในประเทศไทย นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้ท าข้อตกลงไม่ค้าแข่งกบักลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงก าหนด
ขอบเขตการประกอบธุรกจิกบักลุ่มดบับลวิเอชเอ เพือ่ก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มดบับลวิ
เอชเออยา่งชดัเจน โดยกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลวิเอชเอ จะไมท่ าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ ในธุรกจิน ้า และ
ธุรกิจพลงังานในประเทศไทยและในกมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนด
ระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงไมค่า้แขง่) นอกจากนี้ และบรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินการลงทุนจากกลุ่มเหมราชฯ ส าหรบั
ธุรกจิท่อส่งก๊าซและธุรกจิบรหิารจดัการของเสยีในพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 โดยกลุ่มเหมราชฯ มอีตัราการเตบิโตของพืน้ที่อุตสาหกรรมขาย
เฉลีย่สะสม (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปีในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา 

ดงันัน้ บรษิทัฯ เชื่อว่าบรษิทัฯ มโีอกาสไดป้ระโยชน์จากการเป็นพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ 
และกลุ่มดบับลวิเอชเอ โดยหากกลุ่มเหมราชฯ มกีารขยายการลงทุนในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเพิม่ขึน้ หรอืมกีารเขา้
ซือ้พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ ยอ่มสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสไดส้ทิธใินการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเพิม่มากขึน้ และ
มโีอกาสในการเขา้ร่วมทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมโีอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุม่เหมราชฯ 
อกีดว้ย 

4. บริษทัฯ มีความสมัพนัธท่ี์แขง็แกร่งกบับริษทัชัน้น าทางด้านธรุกิจพลงังาน 

บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ที่แขง็แกร่งกบัผูเ้ชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิไฟฟ้าชัน้น าในประเทศไทย เช่น 
กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบกีรมิ และกลุ่มกนักุล โดยโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ เขา้ร่วมทุนนัน้สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นที่
อุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ และคลงัสนิคา้ของกลุม่ดบับลวิเอชเอ 

โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มทุนกบักลุ่มโกลวใ์นโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ และโรงไฟฟ้าโกลวไ์อ
พพี ีโดยมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุ้นรวม 286.03 เมกะวตัต์ บรษิทัฯ ได้เขา้ร่วมทุนกบักลุ่มกลัฟ์ใน
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (solar roof) โดยมกี าลงัการผลติ
ตามสดัส่วนการถอืหุ้นรวม 30.79 เมกะวตัต์ และยงัมโีรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพฒันาที่ลงทุนร่วมกบับรษิทั 
กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั อกี 6 โรง ไดแ้ก่ กลัฟ์ วทีพี ีกลัฟ์ ทเีอส 1 กลัฟ์ ทเีอส 2 กลัฟ์ ทเีอส 3  กลัฟ์ ทเีอส 4 และ 
กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 โดยเมื่อโรงไฟฟ้าทัง้หมดแล้วเสร็จ บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้น
เพิ่มขึ้นอีก 190.07 เมกะวัตต์ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มกันกุลในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา (solar roof) โดยมกี าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 2.45 เมกะวตัต ์บรษิทัฯ ยงัมี
การรว่มทุนกบักลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ในโรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ซึง่บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้จ านวน 30.26 เมกะวตัต ์

โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าที่
เริม่ด าเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้รวม 349.55 เมกะวตัต์ และหากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพฒันาแลว้
เสรจ็บรษิทัฯ คาดว่าภายในปี 2562 บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้เป็น 539.62 เมกะ
วตัต ์หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่สะสมต่อปีประมาณรอ้ยละ 15.6 
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บริษัทฯ เชื่อว่าการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับบริษัทชัน้น าที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิไฟฟ้านัน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคต
อยา่งต่อเน่ือง และช่วยสรา้งความมัน่ใจไดว้า่โรงไฟฟ้าต่างๆ ทีบ่รษิทัเขา้รว่มลงทุนนัน้จะประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินการ นอกจากน้ีการเข้าร่วมทุนดงักล่าว จะท าให้บรษิทัฯ ได้เพิม่พูนความรู้ความสามารถในการ
พฒันาและด าเนินการโรงไฟฟ้าในอนาคตได ้

5. บริษทัฯ มีโครงสร้างธรุกิจและกลุ่มลกูค้าท่ีมีความมัน่คง 

บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิทีก่ระจายตวั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 59.43 และมสีว่นแบง่รายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 36.58 

โดยหากพจิารณาลกัษณะลูกค้าของแต่ละธุรกจินัน้พบว่า ธุรกจิสาธารณูปโภคจะมกีลุ่มลูกค้าทัง้หมด 
เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมคีวามจ าเป็นในการใช้สาธารณูปโภคเพื่อประกอบ
กจิการ นอกจากน้ี กลุ่มลกูคา้ดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื และมคีวามมัน่คงสงู โดยลูกคา้
อุตสาหกรรมในธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ มกีารกระจายตวัไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีรอ้ยละ 42.6 กลุ่มพลงังาน รอ้ยละ 17.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รอ้ยละ 13.1 กลุ่มอุตสาหกรรม
เหลก็ รอ้ยละ 9.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ รอ้ยละ 5.0 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบรโิภค รอ้ยละ 4.5 
กลุม่อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง รอ้ยละ 2.8 และกลุม่อุตสาหกรรมอื่น รอ้ยละ 5.3 

ในขณะที ่ธุรกจิพลงังานจะมกีลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น กฟผ. และกฟภ. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของ
ก าลงัการผลติที่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ดงันัน้ ธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ จงึมกีลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครฐั ที่มลีกัษณะการท าสญัญาเป็นสญัญาซื้อขายระยะยาว ท าให้ธุรกจิพลงังานของ
บรษิทัฯ มคีวามมัน่คงสงู     

ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อว่าการที่บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิและกลุ่มลูกค้าที่มคีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอืนัน้ ท า
ใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

6. บริษัทฯ มีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการเติบโตสงู 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกจิสาธารณูปโภคไปสูป่ระเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพชูา สปป. ลาว เมยีน
มาร ์เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ในช่วงปี 2556 ถงึ 2558 สงู โดย
คดิเป็น รอ้ยละ 7.2 รอ้ยละ 7.3 รอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั (ทีม่า: Asian Development Bank) 

นอกจากน้ี กมัพูชา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม (CLMV) ยงัมมีูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่
น่าสนใจ โดยในปี 2557 มลูคา่การลงทุนจากต่างประเทศของกมัพชูาอยูท่ี ่1,726.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั สปป. ลาว
อยูท่ี ่913.2 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมยีนมารอ์ยูท่ี ่946.2 ลา้นเหรยีญสหรฐั และเวยีดนามอยูท่ี ่9,200.1 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั (ทีม่า : ASEAN FDI Database) โดยเวยีดนามและเมยีนมาร ์เป็นประเทศทีก่ าลงัเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ใหม ่และเวยีดนามยงัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากรทัว่ไป (GSP) จากประเทศคูค่า้ทีส่ าคญัอกีดว้ย 

ด้วยประสบการณ์ในการบรหิารงานและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจ
พลงังาน บรษิทัฯ เชื่อว่าบรษิทัฯ มโีอกาสสงูในการขยายธุรกจิไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป . ลาว 
เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตสงู เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศที่ไดร้บัความน่าสนใจในการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพิม่สงูดว้ย 
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7. บริษทัฯ มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สงูในธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและมคีวามรูใ้นธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีและมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คา้ โดยกรรมการทีม่สีว่นในการบรหิารของบรษิทัฯ บาง
ท่านมปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากว่า 25 ปี อกีทัง้ ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในธุรกจิพลงังานมากวา่ 20 ปี  

บรษิทัฯ เชื่อวา่ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความสมัพนัธก์บัลกูคา้ คูค่า้และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ นัน้ จะสามารถน าพาให้ บรษิทัฯ 
ประสบความส าเรจ็ เตบิโต และขยายตวัต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็นหน่ึงในผูน้ าในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมไดใ้นอนาคต 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายเป็นบรษิทัชัน้น าของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน โดยบรษิทัฯ 
ได้ตระหนักถงึปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ อนัอาจเกดิขึน้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ จึงไดป้ระเมนิความเสีย่งทีม่นียัส าคญัต่าง ๆ 
ตลอดจนผลกระทบของความเสีย่งต่าง ๆ ดงักล่าวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกั กล่าวคอื ดา้นกล
ยุทธ ์(Strategy) ดา้นการด าเนินงาน (Operation) ดา้นการเงนิ (Financial) และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและอื่น 
ๆ (Compliance) และแบง่แยกตามประเภทของธุรกจิหลกั (ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน) ของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ อยา่งไร
ก็ด ีขอ้มูลดงัต่อไปน้ีอธบิายถงึความเสีย่งที่ส าคญัเพยีงบางประการซึ่งอาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และมูลค่าหุ้นของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจยงัไมท่ราบถงึความเสีย่งบางประการ หรอือาจมคีวามเสีย่งอื่น ๆ ทีใ่นขณะน้ีบรษิทัฯ เชื่อวา่ยงัไม่
มนียัส าคญั แต่อาจกลายเป็นความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทัฯ ได ้โดยความเสีย่งทัง้หลายเหล่าน้ีอาจสง่ผลกระทบใน
เชงิลบอยา่งมนียัส าคญัต่อธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.1 ปัจจยัเส่ียงด้านกลยทุธ ์

3.1.1 ธรุกิจน ้า 

(ก) รายได้หลักของธุรกิจน ้ ามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมของกลุ่มเหมราช  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้ในจ านวนที่มีนัยส าคัญมาจากการประกอบธุรกิจน ้ าในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พฒันาและบรหิารจดัการโดยบรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั 
(มหาชน) (“เหมราช”) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มเหมราชฯ”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยคดิเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 54.17 และรอ้ยละ 59.43 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั 

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ลงนามในสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าสิทธิกับกลุ่มเหมราชฯ  
เพื่อใหม้สีทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม     เหมราชฯ ทัง้
ส าหรบัโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต (ค านิยามของค าว่า “โครงการปัจจุบนั” และ “โครงการในอนาคต” นัน้
ก าหนดไวใ้นส่วนที่ 2.2.8 ขอ้มูลส าคญัอื่น – 8.2.1 สรุปสาระส าคญัสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ) เป็นระยะเวลา 50 ปี 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น – 8.2.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และ 
8.2.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าสทิธิ และปัจจยัเสีย่งขอ้ 3.2.1 - ความเสีย่งจากการที่สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ 
และสัญญาเช่าสิทธิสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนด) แต่หากกลุ่มเหมราชฯ ไม่ขยายธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ และบรษิทัฯ ไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่เตมิ รายไดข้องบรษิทัฯ อาจไม่เตบิโตอย่างมี
สาระส าคญัในอนาคต หรอืหากสญัญาเชา่สทิธสิิน้สดุลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไมม่กีารต่ออาย ุและบรษิทั
ฯ ไม่มลีูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ มาชดเชย รายได้ของ
บรษิทัฯ อาจลดลงอยา่งมนียัส าคญั ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญัได ้ 
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(ข) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่เพียงบางราย 

เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้หลกัของธุรกจิน ้าของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยลกูคา้กลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุม่โรงไฟฟ้า และกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์
และเป็นหลกั ซึ่งมกีารใช้น ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 43 ร้อยละ 17 และร้อยละ 13 ของรายได้จากธุรกิจน ้า
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2559 ตามล าดบั นอกจากน้ี ลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 รายแรก สว่นใหญ่เป็นลกูคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า โดย รายไดข้องบรษิทัฯ จากลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 53.3 และรอ้ย
ละ 55.7 ของรายได้จากธุรกจิน ้าของบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559 ดงันัน้ หากธุรกจิ หรอืสภาวะการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรอืลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวลดลง หรอืชะลอตวัลง อาจท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้า และระบบสาธารณูปโภค
อื่น ๆ ของลกูคา้กลุ่มดงักล่าวลดลง ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถ
ในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(ค) ความเส่ียงจากหน้าท่ีต้องลงทนุในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ  

บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช โดยเหมราชตกลงใหบ้รษิทัฯ เช่าสทิธแิต่เพยีง
ผูเ้ดยีวในการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคต มกี าหนดระยะเวลา 50 ปี และบรษิทัฯ กต็กลงเช่าสทิธดิงักล่าว
จากเหมราช หากอตัราผลตอบแทนของธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตเท่ากบัหรอืเกนิกว่าอตัราที่ตกลงกนั (ปัจจุบนั
ก าหนดอยูท่ีอ่ตัราผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10 – โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 
ขอ้มลูส าคญัอื่น - 8.2.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ) โดยสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิดงักล่าวก่อใหเ้กดิ
หน้าทีซ่ึ่งกนัและกนั บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเขา้ลงทุน และประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตดงักล่าว ทัง้น้ี ไม่ว่า
บรษิทัฯ จะมคีวามพรอ้มในการลงทุนและประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตดงักล่าวหรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็นความ
พรอ้มทางดา้นทรพัยากรบุคคล ทางการเงนิ หรอือื่น ๆ หรอืไม ่หากบรษิทัฯ ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได ้เหมราชก็
อาจใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้บรษิัทฯ สูญเสยีโอกาสในการประกอบธุรกิจใน
โครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
ได ้

นอกจากน้ี ภายใต้สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ บรษิัทฯ และเหมราช ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกจิน ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ ไวแ้ลว้ เช่น อตัราผลตอบแทน
ขัน้ต ่า ตอ้งเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ รวมถงึแบบของสญัญาเชา่สทิธ ิเป็นตน้ (โปรดดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น- 8.2.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และปัจจยัเสีย่งขอ้ 3.2.1 
(ค) ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของความร่วมมือกบักลุ่มเหมราช และบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (1) ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการให้บรษิัทฯ เช่าสทิธใินการประกอบธุรกิจน ้าแต่เพยีงผู้เดยีวส าหรบัโครงการใน
อนาคตของกลุ่มเหมราชฯ) ดงันัน้ การที่บรษิัทฯ เข้าประกอบธุรกิจน ้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ ของกลุ่มเหมราชฯ  (ไม่ว่าจะเป็นโครงการทีพ่ฒันาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรอืทีพ่ฒันาโดย
บุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เขา้ไปซือ้กจิการในภายหลงั) และไมว่า่จะเป็นการเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน ้าเป็นธุรกจิของ
ตนเอง หรอืเป็นเพยีงการเขา้รบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าเพื่อกลุ่มเหมราชฯ หากเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาพนัธมติร
ทางธุรกจิ บรษิทัฯ (โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ) จะสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ตามประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4752s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4752s.pdf
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บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมถงึประกาศทีอ่าจมกีารแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต) แมก้ารเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่มเหมราชฯ ดงักล่าวจะถอืเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ดงันัน้ ในกรณีดงักล่าว ผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทัฯ จะไม่มโีอกาสเขา้ร่วมในการตดัสนิใจเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน ้า
ของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ หรอืเขา้รบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตเพื่อกลุ่ม
เหมราชฯ  

(ง) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดิบรายใหญ่  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิให้บรกิารสาธารณูปโภค โดยผลติและจดัจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ตอ้งใชน้ ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ าคญั โดยค่าใชจ้่ายน ้าดบิเฉลีย่คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 63 ของต้นทุนรวม ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จดัหาน ้าดบิจากผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิรายใหญ่ 3 ราย เป็น
หลกั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร”์) ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บั
สมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม
เหมราชฯ ได้แก่ น ้ าจากบ่อน ้าธรรมชาติพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ ในสดัส่วนร้อยละ 81 ร้อยละ 10 และร้อยละ 9 
ตามล าดบั (ข้อมูลส าหรบัปี 2559) โดยกลุ่มเหมราชฯ เป็นตวักลางในการจดัซื้อน ้าดิบจากสองแหล่งแรก (โปรดดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.3.2 การจดัหาวตัถุดบิ) อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ สามารถจดัซือ้น ้าดบิโดยตรงจาก อสีตว์อ
เตอร ์และกรมชลประทานได ้

ดงันัน้ หากอสีต์วอเตอร ์กรมชลประทาน หรอืกลุ่มเหมราชฯ ไม่สามารถจดัหาน ้าดบิใหแ้ก่บรษิทัฯ 
ไดต้ามปรมิาณและในเวลาทีต่กลงกนั หรอืเกดิภาวะขาดแคลนน ้าดบิ หรอืหากราคาน ้าดบิสงูขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

3.1.2 ธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากการลงทนุในกิจการซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคมุกิจการ 

   ในปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซื้อหุ้นในธุรกิจพลงังานต่างๆ (โปรดดู
รายละเอยีดของการลงทุนในธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ ในสว่นที ่2.2 ขอ้ 1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ) 

รายได้จากธุรกจิพลงังานทัง้หมดของบรษิทัฯ เกดิจากการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกจิ
พลงังาน และมฐีานะเป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมม่อี านาจควบคุมกจิการ การบรหิารงานของบรษิทั
ซึ่งประกอบกิจการพลงังานดงักล่าว ขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทดงักล่าว แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัที่มคีวามเชี่ยวชาญในธุรกิจพลงังาน บรษิทัฯ ก็อาจมคีวามเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจพลงังาน
ดงักล่าว ทัง้น้ี บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าวในรปูแบบของสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ และเงนิปันผล  
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3.1.3 ทัง้ธรุกิจน ้าและธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการในอนาคต 

  แมว้่าบรษิทัฯ มแีผนงานขยายการลงทุนในธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในและนอก
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และทัง้ในและต่างประเทศ โดยคดัเลอืกโครงการลงทุนทีใ่ห้อตัรา
ผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถอืหุ้น (Equity Internal Rate of Return) ในระดบัที่เหมาะสม และศกึษาและวเิคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถงึการศกึษาผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ (Sensitivity Analysis) 
อยา่งละเอยีด และหากเป็นโครงการรว่มทุน (Joint Venture) บรษิทัฯ กม็นีโยบายเลอืกผูร้ว่มลงทุนอยา่งรอบคอบ โดย
พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฐานะทางการเงนิ และประวตัผิลการด าเนินงานที่
ผ่านมาในอดีตของผู้ร่วมลงทุนก็ตาม แต่การพฒันาและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบรษิัทฯ ย่อมมคีวามเสี่ยงที่
แผนการลงทุนจะไมเ่ป็นไปตามประมาณการ และแผนงานทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้หรอืไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดไว ้
(เช่น เกดิความล่าชา้ขึน้จากการก่อสรา้งโรงงาน และการจดัหาวัตถุดบิ และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นและอตัรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น) หากเหตุดงักล่าวเกิดขึน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญัได ้  

(ข) ความเส่ียงจากการสูญเสียสิทธิในการได้รบัยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบาง
ประการหรือการถกูเรียกเกบ็ภาษีประเภทใหม่จะเพ่ิมภาระภาษีและท าให้ก าไรของบริษัทฯ 
บริษทัย่อย และบริษทัร่วมของบริษทัฯ ลดลง 

ทีผ่่านมา บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบางแห่งไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ซึ่งบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว ที่ประกอบ
ธุรกจิผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืธุรกจิพลงังาน ได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัรายได้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่ อยและ
บรษิทัรว่ม 

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่าบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม จะได้รบัหรอืได้
ประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษแีละสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีค่ลา้ยกนัเมื่อสทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวไดส้ิน้สุด
ลงแลว้ เมื่อสทิธปิระโยชน์ทางภาษีสิน้สุดลงจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ต้องเสยีภาษีส าหรบัก าไร
ส่วนที่เคยได้รบัยกเว้นภาษีหรอืได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ท าให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ดงักล่าว มี
ค่าใชจ้่ายทางภาษเีพิม่ขึน้ และความสามารถในการท าก าไรลดลง ซึ่งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และบรษิทัรว่มดงักล่าว และสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 
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3.2 ปัจจยัเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

3.2.1 ธรุกิจน ้า 

(ก) ความเส่ียงจากการท่ีสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิส้ินสุดลงก่อนครบ
ก าหนด  

   ในการประกอบธุรกจิใหบ้รกิารน ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสญัญาหลกั 2 ฉบบั กล่าวคอื (ก) สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ (ลงนามกบัเหมราช) ซึ่งให้
สทิธแิก่บรษิทัฯ ในการให้บรกิารน ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ส าหรบัโครงการใน
ปัจจุบนั และโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ โดยมอีายสุญัญา 50 ปี และมสีาระส าคญัเป็นไปตามรายละเอยีดสรุป
สาระส าคญัของสญัญาในส่วนที่ 2.2.8 ขอ้มูลส าคญัอื่น – 8.2.1 สรุปสาระส าคญัสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ และ (ข) 
สญัญาเช่าสทิธ ิ(ลงนามกบัเหมราช และบรษิทัย่อยของเหมราช ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาทีด่นิเพื่อการอุตสาหกรรม
แต่ละโครงการ) ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการให้ประกอบธุรกิจน ้ าในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเป็นรายโครงการ โดยมีอายุสญัญาประมาณ 50 ปี และมีสาระส าคัญเป็นไปตามรายละเอียดสรุป
สาระส าคญัของสญัญาในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น – 8.2.2 สรุปสาระส าคญัสญัญาเชา่สทิธ ิ

สญัญาทัง้สองเป็นสญัญาหลกัในการประกอบธุรกิจน ้าของบริษัทฯ หากสญัญาเช่าสทิธิส าหรบั
โครงการใดสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนด (เช่น บรษิทัฯ มไิด้ให้บรกิารน ้าแก่ลูกค้าตามปรมิาณ และ/หรอืคุณภาพตาม
สญัญาทีม่กีบัลกูคา้อยา่งมนียัส าคญั หรอืไมด่ าเนินการขยายระบบน ้าภายในระยะเวลาทีต่กลงกนักบักลุ่มเหมราชฯ หรอื
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับอกเลกิสญัญารว่มด าเนินงาน หรอืสทิธใินการประกอบการของกลุ่มเหมราชฯ หรอื
มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายหรอืการตคีวามใด ๆ เป็นตน้) อาจมผีลท าให้บรษิทัฯ ไม่สามารถประกอบธุรกจิน ้าใน
โครงการนัน้ ๆ ต่อไปได ้หากเหตุดงักล่าวเกดิขึน้อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได ้ฐานะการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญัได้ อน่ึง การสิน้สุดลงของสญัญาพนัธมติรทาง
ธุรกจิ (หรอืขอ้สญัญาใหส้ทิธแิก่บรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการประกอบกจิการน ้าในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหม
ราช) ก่อนครบก าหนดอายุสญัญา 50 ปี ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ จะไม่มผีลกระทบต่อสญัญาเช่าสทิธซิึ่งไดม้กีารลงนามไป
แลว้แต่อยา่งใด 

(ข) ความเส่ียงจากการท่ีสญัญาร่วมด าเนินงานระหว่างผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมกบั กนอ. อาจ
ส้ินสดุลง  

ในการประกอบกจิการเป็นผู้พฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม (รวมถงึการจดัหาบรกิาร
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบนัประกอบดว้ยเหมราช 
และบริษัทในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ได้เข้าท าสญัญาร่วมด าเนินงาน (“สญัญาร่วมด าเนินงานฯ”) กับการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่สญัญารว่มด าเนินงานฯ ดงักล่าวไมม่กี าหนดอายุของสญัญาเอาไว ้หมายความวา่เมือ่
ลงนามในสญัญาร่วมด าเนินงานฯ แล้ว เหมราชและบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ สามารถเป็นผู้พฒันาและบรหิาร
จัดการนิคมอุตสาหกรรมได้ตลอดไป ตราบใดที่ยงัคงปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาร่วม
ด าเนินงานฯ และตามประกาศและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ กนอ.  

ในสว่นของการจดัหาบรกิารระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมนัน้ เหมราชและบรษิทั
ในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการน ้ าเพื่อ
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อุตสาหกรรมและบรกิารบ าบดัน ้าเสยีในโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ดงันัน้ 
หากสญัญารว่มด าเนินงานฯ ของบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ถูกยกเลกิ (โดยสาเหตุหลกัของการยกเลกิตามประกาศ
ของ กนอ. ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ทีเ่ป็นคู่สญัญากบั กนอ. มหีน้ีสนิลน้พน้ตวั และไมส่ามารถ
ฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาอนัควร หรอืถูกควบหรอืซื้อกจิการ หรอือ านาจการควบคุมบรหิารกจิการถูกเปลี่ยนมอื โดยไม่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจาก กนอ. และมผีลท าใหก้ลุ่มเหมราชฯ ไมส่ามารถด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วม
ด าเนินงานฯ ไดต้่อไป) สทิธใินการใหบ้รกิารน ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบ 
หากเหตุดงักล่าวเกดิขึน้อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได้ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญัได ้  

(ค) ความเส่ียงจากการส้ินสุดลงของความร่วมมือกบักลุ่มเหมราชฯ และบริษทั ดบับลิวเอชเอ 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

(1) ข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริษทัฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน ้าแต่เพียงผู้เดียว
ส าหรบัโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ  

ภายใต้ขอ้ก าหนดของสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ (ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ให้สทิธแิก่บรษิัทแต่
เพยีงผูเ้ดยีวในการประกอบธุรกจิน ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ มเหมราชฯ ใน
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปี) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมหีน้าทีต่อ้งทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนทีต่กลง
กนัไวร้ะหวา่งคู่สญัญาภายใตส้ญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ ทุก ๆ 5 ปี หรอืเมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้คู่สญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเหน็สมควรที่จะทบทวนอตัราผลตอบแทนเน่ืองจากเกิดหรอือาจจะเกดิเหตุการณ์ที่อาจจะ
กระทบต่ออตัราผลตอบแทนอยา่งมนียัส าคญั ซึง่อตัราผลตอบแทนซึง่ตอ้งทบทวนกนัไดแ้ก่ (ก) อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 
ส าหรบัการเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราช (ซึง่ส าหรบั 5 ปีแรก หมายถงึ อตัรา
ผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal Rate of Return) ของธุรกจิน ้ารอ้ยละ 10) (ข) อตัราผลตอบแทน
ของการบรหิารจดัการธุรกจิน ้าให้แก่กลุ่มเหมราชฯ ส าหรบัการลงทุนของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ (ซึ่งส าหรบั 5 ปีแรก หมายถงึ อตัรารอ้ยละ 8 ซึ่ง
บวกบนค่าใชจ้่ายทางตรง (แปด)) และ (ค) อตัราค่าตอบแทนการใหเ้ช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิรายปีทีบ่รษิทัฯ ตกลง
ช าระให้แก่กลุ่มเหมราช (ซึ่งส าหรบั 5 ปีแรก หมายถึง อตัราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกจิน ้าใน
โครงการ ก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ในชว่งปีด าเนินการที ่1 - 3  และรอ้ยละ 3 ต่อปีของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าใน
โครงการ ก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด ๆ ตัง้แต่ปีด าเนินการที่ 4 จนถงึปีด าเนินการที่ 50) (ค่าตอบแทนตาม (ก) (ข) และ (ค) 
รวมเรยีกว่า “อตัราผลตอบแทน”) หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัอตัราผลตอบแทนดงักล่าว กลุ่มเหม
ราชฯ จะไม่มหีน้าที่ต้องให้บริษัทฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน ้าแต่เพียงผู้เดียวในโครงการในอนาคตในนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อกีต่อไป และจะมผีลท าใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่ของ
เหมราช และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิของ WHA ตอ้งสิน้สดุลงเชน่กนัส าหรบัการประกอบธุรกจิน ้าใน
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเหมราชฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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(2) ข้อตกลงห้ามค้าแข่งของกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบ
ธรุกิจของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

 ส าหรบัประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยนัน้ ในปัจจุบนักลุ่มเหมราชฯ ยงัไม่ได้เข้าท า
สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกบับรษิทัฯ แต่เหมราช และ WHA นัน้ได้เขา้ท าขอ้ตกลงห้ามค้าแข่งกบับรษิทัฯ ว่าจะไม่
ประกอบธุรกิจน ้าหรือธุรกิจพลงังานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และตกลงด าเนินการให้บริษัทย่อยของตนเองไม่
ประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศพม่า และประเทศเวยีดนาม 
อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ โดยไมม่กี าหนดระยะเวลา อยา่งไรกด็ ีหากกลุ่มเหมราชฯ หรอืกลุม่ดบับลวิเอช
เอชกัชวนใหบ้รษิทัฯ เขา้ประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ (โครงการฯ หมายถงึ โครงการพฒันาอาคาร
คลงัสนิค้า ศูนย์กระจายสนิคา้ หรอืที่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถงึเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตนิคม
อุตสาหกรรม) และบรษิัทฯ ปฏิเสธการเขา้ประกอบธุรกิจดงักล่าวในโครงการฯ ใดๆ ในประเทศดงักล่าวจ านวน 3 
โครงการ (อน่ึง การปฏเิสธการเขา้ประกอบธุรกจิในโครงการเดยีวกนั หรอืส่วนขยายของโครงการดงักล่าวนับเป็น 1 
โครงการ) ขอ้ตกลงหา้มคา้แข่งฉบบัน้ีจะสิน้ผลลงทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิ
พลงังานในโครงการฯ ในประเทศดงักล่าวเทา่นัน้ ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่น้ีจะยงัมผีลอยูส่ าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังาน 
นอกโครงการฯ ในประเทศดงักล่าว และในประเทศ CLMV อื่นทัง้ในและนอกโครงการฯ นอกจากน้ี หากเหมราช หรอื  
WHA  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ (ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม) รวมกนัต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ทัง้ของเหมราชและ WHA จะสิน้ผลลงทัง้ฉบบัส าหรบัทุก ๆ ประเทศ 

   หากเหตุการณ์ตาม (1) หรอื (2) ดงักล่าวขา้งตน้เกดิขึน้และบรษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อื่น ๆ ในจ านวนทีม่สีาระส าคญั อาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได ้ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
อยา่งมนียัส าคญัได ้

(ง) ความเส่ียงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อตุสาหกรรมได้ไม่เกินกว่าอตัราค่าบริการสาธารณูปโภคท่ี กนอ. ก าหนด   

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามที่ไดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดวา่ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มอี านาจก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่า
เช่าซื้ออสงัหาริมทรพัย์ หรือสงัหาริมทรพัย์ และค่าบ ารุงรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคม
อุตสาหกรรมนัน้ ทัง้น้ี ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ ” ดังนัน้ อ านาจในการประกาศและปรับเพิ่มค่าบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จงึอยูท่ี ่กนอ. 
โดยบรษิทัฯ ไมส่ามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารสาธารณูปโภคเกนิกวา่อตัราที ่กนอ. ก าหนด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่ง
ในกรณีที่ กนอ. ไม่อนุมตัิให้บริษัทฯ ปรบัเพิ่มค่าบริการสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด และหากบรษิทัฯ ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าวของ กนอ. ในโครงการใด ๆ อาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มเหมราชฯ เลกิสญัญาเช่าสทิธกิบับรษิทัฯ ส าหรบัโครงการนัน้ หรอือาจเป็นเหตุให้ กนอ. ยกเลกิสญัญาร่วม
ด าเนินงานฯ กบักลุ่มเหมราชฯ ซึ่งจะมผีลท าให้สทิธิในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ 
สิ้นสุดลงเช่นกนั  หากเหตุดงักล่าวเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญัได ้อน่ึง ไม่มขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งขออนุมตัอิตัราค่าบรกิารสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
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(จ) ความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ือ
อตุสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ระบบผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ อาจมกีารเสือ่มสภาพ
ไปตามระยะเวลาการใช้งาน หรอืได้รบัความเสยีหายในระหว่างการปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงท าให้
กระบวนการผลิตและจดัส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืระบบบรหิารจดัการน ้าเสยีต้องหยุดชะงกัลง หากบรษิัทฯ ไม่
สามารถซ่อมแซมใหเ้สรจ็สมบูรณ์ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้ง
รายได ้และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้ ยงัอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาเช่าสทิธิ
ทีท่ ากบักลุ่มเหมราชฯ และกบัลกูคา้ของบรษิทัฯ อกีดว้ย และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
อยา่งมนียัส าคญัได ้

(ฉ) ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุ้ายแรง ภยัแล้ง และภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เน่ืองจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั และแผ่นดนิไหว ภยัจากโรค
ระบาด และอุบตัเิหตุรา้ยแรง เป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ  โดยในกรณีที่เกดิภยัแล้ง ภยัพบิัตทิาง
ธรรมชาติ หรอือุบตัิเหตุร้ายแรงดงักล่าว อาจส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกจิการ นอกจากน้ี บรรดาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่รษิัทฯ ประกอบธุรกจิอยู ่กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุ
ดงักล่าวดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยเชน่กนั 

(ช) ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมขึน้ของต้นทนุวตัถดิุบ   

ตน้ทุนค่าน ้าดบิ และไฟฟ้า เป็นตน้ทุนหลกัในการประกอบธุรกจิน ้าของบรษิทัฯ โดยคดิเป็นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 63 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั (ขอ้มลูส าหรบัปี 2559) โดยอตัราค่าน ้าดบิจะถูกก าหนดโดยผูจ้ าหน่ายน ้า
ดบิ ซึ่งปัจจุบนั คอื อสีต์วอเตอร ์และกรมชลประทาน ซึ่งการปรบัอตัราค่าน ้าดบิจะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ส าหรบัการ
ปรบัอตัราค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กบันโยบายของรฐั ณ ช่วงขณะใดขณะหน่ึง การปรบัขึ้นของต้นทุนวตัถุดบิดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยหากอตัราตน้ทุนวตัถุดบิเปลีย่นแปลง และผนัผวนมาก อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ 

(ซ) บริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีเก่ียวข้องอาจมิได้มีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทุกประเภทซ่ึงใช้ในการ
ประกอบธรุกิจน ้าในปัจจบุนั 

  กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 ลงวนัที ่7 มกราคม 2548 ก าหนดใหนิ้คมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งตอ้งจดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภค อนัไดแ้ก่ 
ระบบประปา ระบบถนนภายใน ระบบระบายน ้าฝน ระบบป้องกนัน ้าท่วม ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่กลุ่มเหมราชฯ ซึง่เป็นคูส่ญัญากบั กนอ. ไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนินการใหบ้รกิารและบ ารงุรกัษาระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดว้ยตนเอง กนอ. ไม่ขดัขอ้งทีจ่ะใหก้ลุ่มเหมราชฯ มอบหมายใหบุ้คคลอื่น 
เช่น บรษิทัย่อย เป็นผูใ้หบ้รกิารและบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ในการน้ี กลุ่มเหม
ราชฯ ได้มอบหมายให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาระบบน ้าใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยการมอบสทิธดิงักล่าวนัน้ด าเนินการในรูปแบบของการให้เช่าสทิธใินการให้ประกอบ
ธุรกจิ ซึ่งรวมถงึสทิธใินการใหใ้ชท้ี่ดนิอนัเป็นพืน้ทีส่าธารณูปโภค และทรพัยส์นิซึ่งก่อสรา้งขึน้บนพืน้ที่สาธารณูปโภค
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เพื่อการให้บรกิารและบ ารุงรกัษาระบบน ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งที่ดินอนัเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค และ
ทรพัยส์นิซึง่ก่อสรา้งขึน้บนพืน้ทีส่าธารณูปโภคและกลายเป็นสว่นควบของพืน้ทีส่าธารณูปโภคนัน้ (แมว้า่จะก่อสรา้งขึน้
โดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยที่เกี่ยวขอ้งในระหว่างอายุของสญัญาเช่าสทิธ)ิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่เกี่ยวขอ้ง ไม่
สามารถเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์หรอืน าที่ดนิและทรพัยส์นิดงักล่าวไปก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัไดต้ามขอ้บงัคบัของ กนอ. 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง มเีพยีงสทิธใินการใชท้รพัยส์นิดงักล่าวเพื่อการใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาระบบน ้าใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อน่ึง ทรพัยส์นิทีม่ไีวเ้พือ่การใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาระบบน ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งก่อสรา้งขึน้บนที่ดนิและทรพัย์สนิอนัเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 15.0  ของทรพัย์สนิ
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ดงันัน้ หากสญัญาเช่าสทิธทิี่เกี่ยวขอ้งสิน้สุดลง ไม่ว่าจะก่อนหรอืเมื่อครบก าหนดอายุของสญัญา
เชา่สทิธ ิบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง จะไมส่ามารถน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปจ าหน่ายจา่ยโอนใหแ้ก่บุคคลอื่นไดแ้ต่
อยา่งใด (เวน้แต่บุคคลอื่นดงักล่าวจะมสีญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวกบั
กลุ่มเหมราช หรอืบุคคลอื่นดงักล่าว คอืเหมราช หรอืบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ) อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
เกีย่วขอ้ง ไดต้กลงกบักลุ่มเหมราชฯ ไวว้า่ในกรณีทีส่ญัญาเช่าสทิธสิิน้สุดลง บรษิทัฯ มสีทิธขิาย (หรอืกลุ่มเหมราชฯ มี
สิทธิซื้อ แล้วแต่ว่าคู่สญัญาฝ่ายใดผิดสญัญา) ทรัพย์สินทัง้หมดที่ใช้ในการให้บริการระบบน ้ าในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ (ซึ่งรวมถงึสทิธใินการใชท้รพัยส์นิซึ่งก่อสรา้งขึน้บนที่ดนิและทรพัย์สนิอนัเป็นพื้นที่
สาธารณูปโภคดว้ย) ในราคาตลาดของระบบน ้าดงักล่าว โดยระบบน ้าประเภทสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์จะ
ค านวณโดยใชว้ธิ ีDepreciated Replacement Cost Approach สว่นระบบน ้าประเภททีด่นิจะค านวณโดยใชว้ธิ ีMarket 
Comparison Approach และในกรณีทีไ่มส่ามารถหาราคาตลาดของระบบน ้าดงักล่าวได ้ใหใ้ชม้ลูค่าทางบญัชสีทุธ ิ(Net 
Book Value) ของระบบน ้าดงักล่าว ณ วนัสดุทา้ยของไตรมาสก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเชา่สทิธ ิ
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3.2.2 ธรุกิจพลงังาน  

 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซื้อหุน้ในธุรกจิพลงังาน (โปรดดูรายละเอยีดของการลงทุนใน
ธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ ในสว่นที ่2.2 ขอ้ 1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั) โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานของ
บริษัทฯ ในปี 2559 คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 37 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมรีายไดจ้ากการลงทุนในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไมม่ี
อ านาจควบคุม) มากทีส่ดุ โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานอื่นซึง่เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ นัน้ในปัจจุบนัไมม่นียัส าคญั  

บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นรปูแบบของสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้และเงนิปันผล  

การลงทุนในธุรกจิพลงังานนัน้มคีวามเสีย่งต่าง ๆ ซึง่สามารถสรปุไดโ้ดยยอ่ดงัน้ี  

(ก) ความเส่ียงจากการขาดแคลนเช้ือเพลิง  

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติและถ่านหนินัน้ เชื้อเพลงิโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาตแิละถ่านหนิ ถอืเป็นตน้ทุนหลกัของการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอื
ถ่านหนิ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไมส่ามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้าซึ่งเป็น
บรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ซึง่ใชก๊้าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไดใ้นปรมิาณทีต่อ้งการ ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดงักล่าวกอ็าจปฏบิตัผิดิขอ้ก าหนดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ท าไวก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย หรือสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้า หรือไอน ้า ที่ท าไว้กบัลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดงันัน้ หาก
เชือ้เพลงิขาดแคลนกอ็าจสง่ผลกระทบต่อการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไร ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

(ข) ความเส่ียงจากการท่ีโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของบริษทัฯ ไม่สามารถผลิต
หรือจ่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธรุกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

รายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการผลติหรอืจ่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจท าให้ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ 
รวมถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ความล่าชา้และไมส่ามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดต้ามก าหนดของโรงไฟฟ้าที่
อยู่ระหว่างก่อสรา้งและอยู่ระหว่างการพฒันา (ข) ความช ารุดเสยีหายหรอืขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า (ค) การหยุด
การผลติทีม่กีารวางแผนหรอืไมไ่ดว้างแผนไวล้่วงหน้าซึง่รวมถงึการซ่อมบ ารุงตามปกต ิและการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ทีไ่ด้
มอบหมายใหบุ้คคลภายนอกด าเนินการ หรอืความล่าชา้ในการซ่อมบ ารุงดงักล่าว (ง) ความบกพร่องในการออกแบบ
ของอุปกรณ์หรอืการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความพรอ้มในการจ่ายไฟฟ้าทีก่ าหนดไวข้องบรษิทัย่อย 
และบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ (จ) ปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพหรอืความไมต่่อเน่ืองในการจดัหาวตัถุดบิทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึถ่าน
หนิ ก๊าซธรรมชาต ิน ้า และแสงอาทติย ์และ (ช) ความผดิพลาดของบุคลากร ซึง่รวมถงึความผดิพลาดของผูป้ฏบิตักิาร
ในการใชอุ้ปกรณ์ใด ๆ เป็นตน้ หากความเสีย่งดงักล่าวขา้งต้น หรอืความเสีย่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัเกดิขึน้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถในการผลิตหรือจ่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ของบรษิัทย่อย และบรษิทัร่วมของ 
บรษิทัฯ ได ้และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงนิสดของบรษิทัฯ  
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ทัง้น้ี ปี 2559 โรงไฟฟ้าของบริษัท เก็คโค่ -วัน จ ากัดได้มีการหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned 
outage) เป็นระยะเวลาประมาณ 27 วนั เน่ืองจากเหตุภัยธรรมชาติและเหตุขดัข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้า และก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายจากการตดัจ าหน่าย
อุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหายของโรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั  ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าของบรษิทั กลัฟ์ 
เจพ ีเอ็นแอลแอล จ ากดั มกีารซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) จากอุปกรณ์ช ารุด เป็นระยะเวลา
ประมาณ 57 วนั ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัในปี 2559 
ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของบริษัท เก็คโค่ จ ากดั และ โรงไฟฟ้าของบริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ ากดั ได้กลบัมาเริ่ม
ด าเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่7 ตุลาคม 2559 ตามล าดบั 

นอกจากน้ีในธุรกิจไฟฟ้า บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ อาจเป็นฝ่ายผิดสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ หากโรงไฟฟ้าไมม่คีวามพรอ้มหรอืไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ไดใ้นระดบัทีต่กลง
ไว ้หรอืตามก าหนดการที่ก าหนดไวเ้ป็นระยะเวลานาน บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ อาจต้องเสียค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ หรอืตอ้งช าระค่าปรบัอนัเน่ืองมาจากการผดิสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ การเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัทีไ่ด้
กล่าวมาขา้งต้นน้ี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนแบ่งก าไร และ/หรอื เงนิปันผลที่บรษิทัฯ จะไดร้บั และอาจส่งผล
กระทบในทางลบอยา่งมนียัส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 

3.2.3 ทัง้ธรุกิจน ้าและธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธรุกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกจิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และโครงสรา้งทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสภาวะ
ทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอยา่งมนียัส าคญั อนัประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิเฟ้อ และ
การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการผดินัดช าระหน้ีซึ่งอาจส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ย
โดยรวม หรอืการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ สถานะทาง
การเงนิ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกจิ ของบรษิทัฯ ได ้

(ข) ปัจจยัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐั และปัจจยัมห
ภาคอ่ืนๆ  

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก การตดัสนิใจถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปของประเทศในกลุม่สหราช
อาณาจกัร การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง อาจสง่ผลต่อการลงทุนและการลดการ
ขยายก าลงัการผลติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบนัของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ปัญหา
ความไมส่งบทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้อาจท าใหป้ระเทศไทยขาดความสามารถในการแขง่ขนัและความน่าสนใจใน
การดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกิจอาจพจิารณายา้ย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศเพื่อน
บา้นเพื่อลดความเสีย่งน้ี ผลของความตงึเครยีดทางการเมอืงประกอบกบัหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีม่ใีนระดบัสงูจ ากดัการ
บรโิภคของภาคเอกชน ประกอบกบัการบรโิภคในประเทศ การผลติ รวมถงึการสง่ออกทีล่ดลงสง่ผลเสยีต่อกจิกรรมการ
ลงทุน ซึ่งท าใหม้กีารลดการขยายการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของบรษิทั  
หรอืการเลื่อนการตดัสนิใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ  
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(ค) ความเส่ียงจากการคุ้มครองของวงเงินประกนัภยัท่ีไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้  

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน และอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอื
ความเสยีหายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน ซึง่แมว้า่บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ไดจ้ดั
ใหม้กีารประกนัภยัในวงเงนิที่เหน็ว่าเพยีงพอ หากเกดิความสญูเสยีที่มมีูลค่าสูงเกนิกว่าวงเงนิเอาประกนัภยั อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ได้ โดยรายละเอยีดโดยสรุป
เกีย่วกบัการประกนัภยัของบรษิทัฯ ไดม้กีารเปิดเผยในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  

(ง) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Change)  

เน่ืองจากเทคโนโลยเีป็นสิง่ที่มกีารพฒันาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง และอาจส่งผลกระทบต่อ
การใหบ้รกิารธุรกจิน ้าและพลงังาน ซึง่หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถปรบัตวัใหท้ันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีอาจท า
ใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิและความสามารถในการแขง่ขนั อนัอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ 
สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดใ้นทีส่ดุ 

(จ) ความเส่ียงจากการผิดสญัญาโดยกลุ่มเหมราชฯ  

ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิและขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบัเหม
ราช ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิกบั WHA และสญัญาเช่าสทิธติ่าง ๆ กบักลุ่มเหมราชฯ ซึ่งสญัญาต่าง 
ๆ ดงักล่าวเป็นสญัญาทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3.2.1) ในกรณีที่
กลุ่มเหมราชฯ  และ/หรอื กลุ่มดบับลวิเอชเอ ไม่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัในสญัญาต่าง ๆ และบรษิทัฯ ไม่มลีูกคา้ภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่เตมิในจ านวนทีม่สีาระส าคญั รายไดข้อง
บรษิทัฯ อาจลดลงอยา่งมนียัส าคญั ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั แมว้า่บรษิทัฯ อาจมสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายทางศาลจากการทีก่ลุ่มเหมราชฯ  และ/หรอื  
กลุ่มดบับลิวเอชเอไม่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญาต่าง ๆ แต่จ านวนค่าเสยีหายที่บรษิัทฯ อาจได้รบัจะขึ้นอยู่กบั
ดุลพนิิจของศาล โดยพจิารณาจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ซึง่อาจไมเ่พยีงพอต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3.3 ปัจจยัเส่ียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสญัญาสนับสนุนทางการเงิน  

ณ สิน้ปีบญัช ี2559 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้ สว่นทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี และเงนิกูย้มืระยะยาวซึง่เกดิจากการโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิไฟฟ้า  (ไม่รวมหน้ีสนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ) จ านวนทัง้สิน้ 10,421 ลา้นบาท ซึ่งตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้้ มกีารก าหนดอตัราส่วนหน้ีสนิ
สทุธติ่อ EBITDA ทีป่รบัปรงุแลว้ (Net Debt to Adjusted EBITDA) ไมเ่กนิ 5.5 เท่า และอตัราสว่นหนี้สนิรวมเฉพาะทีม่ี
ดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Total Equity) ไม่เกนิ 2.5 เท่า (ซึ่งก าหนดใหว้ดั ณ 
วนัท าการสดุทา้ยของปี 2560 และทุกๆ สิน้ปีภายหลงัจากนัน้) ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ม ีNet Debt to 
Adjusted EBITDA ที ่5.81 เท่า และ Net Interest Bearing Debt to Total Equity อยูท่ี ่1.4 เท่า โดยหลงัจากการเสนอ
ขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป อตัราสว่นทัง้สองจะลดลงต ่ากวา่ขอ้ก าหนดตามเงือ่นไขสญัญาเงนิกูด้งักล่าว เน่ืองจากบรษิทั
ฯ จะน าเงนิส่วนหน่ึงที่ได้รบัจากการระดมทุนครัง้น้ีไปใช้ในการช าระหน้ีตามสญัญาสนับสนุนทางการเงนิดงักล่าว  
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดเรื่องการด ารงอตัราสว่นหน้ีสนิทางการเงนิ สญัญาสนับสนุนทางการเงนิไดร้ะบุขอ้ปฏบิตัแิละ
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ข้อจ ากดัของบริษัทฯ ไว้บางประการ เช่น บริษัทฯ ต้องด าเนินการให้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ จนกวา่บรษิทัฯ จะไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ค้รบถว้น เป็นตน้ ซึง่เงือ่นไขดงักล่าวเป็น
เงื่อนไขทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ และหากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ดงักล่าวได ้(ไม่
วา่จะเป็นเงือ่นไขทีอ่ยูใ่นความควบคุมหรอืนอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ) บรษิทัฯ อาจถูกเรยีกใหช้ าระหน้ีคนืทัง้
จ านวนทนัท ีหรอือาจถูกบงัคบัช าระหน้ีจากหลกัประกนั ซึ่งกรณีดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ได ้ 

อน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ  บรษิทัฯ ตอ้งน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท ไปช าระคนืหน้ีเงนิกู้แก่สถาบนัการเงนิผู้ให้กู้
ดงักล่าว ซึ่งจะมผีลท าใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมนีัยส าคญั นอกจากน้ี สญัญาสนับสนุน
ทางการเงนิ ยงัไดก้ าหนดใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งน าหุน้ดงัต่อไปน้ีจ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ ้
(ก) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะตอ้งจ าน าหุน้ทีถ่อือยูใ่นบรษิทัฯ ทัง้หมด และ (ข) ผูถ้อืหุน้ของเหมราชจะตอ้งจ าน าหุน้ที่ถอื
อยู่ในเหมราชทัง้หมด และ (ค) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะตอ้งจ าน าหุน้ทีถ่อือยู่ใน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 
จ ากดั (ซึ่งถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 35 ในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ประมาณรอ้ยละ 51 ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 
และประมาณรอ้ยละ 5 ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั) โดยหลกัประกนัดงักล่าว (และหลกัประกนัอื่น ๆ ตามสญัญาให้
สนิเชื่อที่เกี่ยวขอ้ง) โดยสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้้ตกลงที่จะปลดหลกัประกนัดงักล่าว (ยกเวน้หุน้ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั)  ก่อนการเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ต่อประชาชนในครัง้แรก เพื่อใหผู้เ้สนอขายหลกัทรพัยส์ามารถ
น าหุน้ทีเ่สนอขายไปสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้องซื้อได ้และเพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัเิหมาะสมและสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข
ของการเข้าจดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ดี หากสถาบนัการเงนิผู้ให้กู้มไิด้ปลด
หลกัประกนัตามเงื่อนไขของสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ หรอืปลดหลกัประกนัล่าชา้กว่าทีก่ าหนด ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
ซึ่งโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวมน้ีอยมาก ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยอ์าจไม่สามารถสง่มอบหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้
จองซื้อไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด และบรษิทัฯ อาจไม่สามารถน าหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนเพือ่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกวา่จะไดม้กีารปลดเปลือ้งหลกัประกนัครบถว้น ซึง่ในชว่งเวลาดงักล่าว ผู้
ลงทุนจะยงัไม่สามารถซื้อขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนในครัง้น้ีในตลาดหลกัทรพัยแ์ละอาจซื้อ
ขายหุน้ดงักล่าวโดยการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 

3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ในธุรกจิพลงังาน รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม โดยบรษิทัร่วมมกีาร
ลงทุนในโรงไฟฟ้าซึ่งมแีหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกู้ยมืที่น ามาใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการด าเนินงาน
บางสว่น อยูใ่นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ซึง่อาจมไิดม้กีารท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอยูท่ ัง้หมด ดงันัน้ หากค่าเงนิของ
สกุลเงนิตราต่างประเทศมคีวามผนัผวนอยา่งมนียัส าคญั ทัง้การแขง็คา่และการอ่อนคา่ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่ง
มนียัส าคญัต่อการรบัรูส้ว่นแบง่ก าไร ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
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3.4 ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(ก) ความเส่ียงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธรุกิจของบริษทัฯ  

  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ก าหนดให้กิจการการประปาถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็น
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรกี่อนการประกอบกจิการดงักล่าว และประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการเกีย่วกนัสมัปทานประกอบกจิการประปา
เพื่อความปลอดภยัหรอืผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ”) ซึ่งออกตามความใน
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 58 ก าหนดให ้“การประกอบกจิการประปา” ต้องไดร้บัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในกรณีน้ี ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิทัฯ ได้หารอืกบักรมทรพัยากรน ้า ซึ่งเป็น
หน่วยงานก ากบัดูแลตามประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ โดยกรมทรพัยากรน ้าได้ตอบข้อหารือในประเด็นว่า  การ
ประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยนัน้ เขา้ขา่ยกจิการประปาทีต่อ้งไดร้บั
สมัปทานตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ หรอืไม่ ซึ่งสรุปใจความไดว้่า กจิการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นการจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไมไ่ด้ผลติและจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ 
ๆ ไปแต่อย่างใด ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบงัคบัทีต่อ้งไดร้บัสมัปทานตามนัยของประกาศคณะ
ปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอนาคต (โปรดดูส่วนที่ 3.4 (ข) ขา้งล่างน้ี) หรอืการ
ตคีวามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ เปลีย่นแปลงไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งอาจตอ้งด าเนินการขอรบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน และหากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ไดร้บัใบอนุญาต
หรอืสมัปทาน ไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ข) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และธุรกจิไฟฟ้านัน้
ตกอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแนวทางการตคีวามต่าง ๆ 
ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป ในปัจจุบนั ไดม้แีนวโน้มของการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกอบกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคญัที่อาจเกดิขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไดม้บีทบญัญตัหิา้มมใิห้
ผูใ้ดรบัจา้งเป็น “ผูค้วบคุม” หรอืรบัจา้งใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัยงัไมไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดงักล่าว ดงันัน้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยที่เกีย่วขอ้ง ซึง่ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี จงึยงัไมม่หีน้าทีต่ามกฎหมาย
ทีจ่ะตอ้งขอรบัใบอนุญาตดงักล่าว ทัง้น้ี รา่งกฎหมายอกีฉบบัหน่ึงคอื รา่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรน ้า ซึง่ในปัจจุบนัได้
ผ่านการพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฏกีาและสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติแล้ว โดยมวีตั ถุประสงค์ในการ
ก ากบัดูแล การใช้ การพฒันา การบรหิารจดัการ รวมถงึ การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และได้การก าหนดให้อธบิดกีรม
ทรพัยากรน ้า (โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการลุ่มน ้าทีท่รพัยากรน ้าสาธารณะนัน้ตัง้อยู)่ มอี านาจพจิารณาอนุญาต
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ใหใ้ชน้ ้าประเภททีส่องซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (กล่าวคอื การใชท้รพัยากรน ้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตรหรอืการเลีย้งสตัวเ์พื่อการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การผลติพลงังานไฟฟ้า การประปา และ
กิจการอื่น) โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนุญาตให้ใช้ทรพัยากรน ้าจากอธิบดีกรมทรพัยากรน ้าภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัยงัไม่มกีฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบญัญตัิการทรพัยากรน ้า ดงันัน้ จึงยงัไม่มคีวามแน่นอน
ชดัเจนว่ากฎหมายต่าง ๆ ดงักล่าว เมื่อออกมาแลว้จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืไม่ อย่างไร 
และมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้กี่ยวกบัแนวทางการใช้อ านาจก ากบัดูแลกจิการน ้า  
ตามกฎหมายต่าง ๆ ดงักล่าว ซึ่งความไม่แน่นอนดงักล่าวท าให้ธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี นโยบายทางดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและพลงังานของประเทศ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและการบรหิารงานของรฐับาลในแต่ละยุค โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายดา้นบรกิาร
สาธารณูปโภคและพลงังาน รวมถงึการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อาทเิช่น นโยบายดา้นพลงังานทดแทน อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิการลงทุน และการขยายกจิการของบรษิทัฯ การประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.5.1 ปัจจยัเส่ียงด้านอ่ืน ๆ  

(ก) ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจควบคมุการออกเสียงลงมติในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น  

  ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้น้ี กลุ่มเหมราชฯ จะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (หากบรษิทัฯ สามารถเสนอขายหุน้
สามญัต่อประชาชนในครัง้น้ีไดค้รบทัง้จ านวน) ท าใหม้เีสยีงขา้งมากสามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด 
(เช่น การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ หรอืการขอมตใิด ๆ ที่ต้องใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สามารถ
ควบคุมการก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานของบริษทัฯ ผ่านการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ได้) 
ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น 
การแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั การเพิม่ทุน และการลดทุน เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ถอืหุ้นรายอื่นของบรษิัทฯ จงึอาจมคีวาม
เสีย่งจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบถ่วงดุลเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้   

(ข) ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการยื่นค าขอให้รบัหุน้สามญัของบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) แลว้เมือ่วนัที ่6 กนัยายน พ.ศ.2559 ซึง่ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ
พจิารณารบัหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

ในการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนในครัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะด าเนินการ
ก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการพจิารณาอนุมตัใิหน้ าหุน้ของบรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่
เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิองการน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทัว่ ๆ ไป ดงันัน้ แมว้า่บรษิทัฯ 
จะเหน็ว่าบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนที่จะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้แต่หากบรษิทัฯ ไม่ไดร้บั
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อนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหน้ าหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด 
เหตุดงักล่าวจะสง่ผลใหหุ้น้ของบรษิทัฯ ไมม่ตีลาดรองส าหรบัการซือ้ขาย และผู้ลงทุนจงึมคีวามเสีย่งในเรือ่งสภาพคล่อง
และการไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้ตามทีค่าดการณ์ไว ้  

(ค) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

  ราคาหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้น้ี อาจมกีาร
ปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างมนีัยส าคญั และอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในการ
เสนอขายหุน้ครัง้น้ี ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ และบางปัจจยักอ็ยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยปัจจยัที่
อาจสง่ผลกระทบต่อราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

▪ ความแตกต่างระหวา่งผลประกอบการทางการเงนิ และผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิ กบั
ผลประกอบการทางการเงนิ และผลการด าเนินงานทีผู่ล้งทุน และนกัวเิคราะหป์ระมาณ
การและคาดหวงัไว ้

▪ ทศันะของนักลงทุน และนักวเิคราะห์ที่มตี่อโอกาสในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
รวมถงึภาวะโดยรวมของภาคเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

▪ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม (เช่น สทิธปิระโยชน์ส าหรบัการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรม) สภาพเศรษฐกจิ บรรยากาศการลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืเหตุการณ์หรอืปัจจยัอื่นๆ 

▪ การเปลีย่นแปลงในผลประกอบการของบรษิทัคู่แขง่ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอื
คลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 

▪ การเปลี่ยนแปลงในการประเมนิมูลค่าตลาด และราคาหุ้นของบรษิทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ด าเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 

▪ ความผนัผวนของราคาหุน้ซึง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) ความเส่ียงจากบริษัทฯ ไม่มีผลการด าเนินงานแบบปรบัโครงสร้างแล้วในอดีต 
ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีข้อมูลด้านการเงินในรปูแบบงบการเงินเสมือน “ปรบัโครงสร้าง
แล้ว” ในการประเมิน และการตดัสินใจเข้าลงทนุ  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยการรบัโอนธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานจาก
บรษิทัย่อยอื่น ๆ ของบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯเมื่อเดอืนมนีาคม 2559 และเดอืนพฤษภาคม 2559 ทีผ่่านมา ตามล าดบั 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมม่ผีลการด าเนินงานแบบปรบัโครงสรา้งแลว้ในอดตีทีจ่ะสามารถน ามาใชพ้จิารณาผลการด าเนินงาน 
อยา่งไรกด็ ีเพื่อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูเพยีงพอและครบถว้นต่อการตดัสนิใจส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานยอ้นหลงั 
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุนรวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559  
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ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเสมอืน ซึ่งมกีารอธบิายถงึความเป็นมาในการ
จดัท าและสมมตฐิานทีส่ าคญัในการจดัท าเอกสารดงักล่าว ซึง่ในบางกรณีฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ จะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและ
การตดัสนิใจในการประมาณการขอ้สมมตฐิานของรายการทางธุรกจินัน้ ๆ เพื่อใหก้ารท าเอกสารดงักล่าวถูกต้องตาม
มาตรฐานการบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวอาจมไิดส้ะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิหรอืรายการทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นไปไดท้ีผ่ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิอาจแตกต่างจากขอ้มูลทีน่ าเสนออย่างมนีัยส าคญั และ
อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ 

(จ) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯไม่เป็นไปตาม
นโยบาย 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะทางการ
เงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่น ๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
การจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ทีอ่นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับท ราบในการประชุมต่อไป 
ความสามารถของบรษิทัฯ ในการประกาศจ่ายเงนิปันผลของหุน้ของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบังบการเงนิ ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชใีนแต่ละปี อกีทัง้อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะกระท าได้ในจ านวนที่ไม่เกนิก าไรสะสมตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

นอกจากน้ี ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บัเงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัร่วมทุนที่บรษิทั
ฯ เขา้ลงทุน ซึ่งบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัร่วมเหล่านัน้ (Majority Share) จงึมไิดม้บีทบาทในการบรหิาร
จดัการ และความสามารถในการก าหนดการจ่ายเงนิปันผลอย่างเตม็ที่ ดงันัน้ บรษิทัฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทัฯ จะ
สามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนโยบาย ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัของบรษิทั เกค็โค่- วนั จ ากดั 
ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในส่วนที่ 2.4.16 การวเิคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจดัการ – 16.1.6 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

นอกจากน้ี พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนไดก้ าหนดวา่บรษิทัฯ ไมอ่าจจา่ยเงนิปันผลไดห้ากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสม 
แมว้่าบรษิทัฯ จะมกี าไรสุทธใินปีนัน้ๆ กต็าม อกีทัง้ในกรณีที่บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินปีใด ๆ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดวา่ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกี าไรสทุธใินปีใด ๆ บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5.0 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองทัง้หมดจะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10.0  ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถท าก าไรไดเ้พยีงพอ หรอืหาก
บรษิทัฯ เหน็สมควรเป็นประการอื่น บรษิทัฯ อาจไมจ่า่ยเงนิปันผลในอนาคตได้ 
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4 วิจยัและพฒันา 
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ด้านการ
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสทิธิภาพสูงสุด โดย บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค ทัง้น้ี เพื่อยกระดบัมาตรฐานการด าเนินการและให้บรกิารของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผูน้ าในธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  

 
ในการพัฒนาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรงบประมาณการด าเนินการประจ าปี (Annual Operating 

Budget) เพื่อการศกึษาวจิยั โดยรว่มกบัสถาบนั องคก์ร หรอืบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ ในการทีจ่ะพฒันาองคค์วามรู ้
ของบุคลากรของบรษิทัฯ และพฒันาความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร เพื่อที่จะสามารถด าเนินธุรกจิได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื ซึ่งจนถึงปัจจุบนั บรษิัทสามารถพฒันาองค์ความรู้ในด้านการให้บรกิารสาธารณูปโภค จน
น าไปสูน่วตักรรมและรปูแบบการใหบ้รกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นประโยชน์โดยรวมต่อทุกภาค
สว่นหลายโครงการ โดยมโีครงการทีส่ าคญั อาทเิชน่   

 
1. ระบบบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพ แบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวด่ิง (Vertical Flow Constructed 

Wetland)  
ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) 
ด าเนินการโดยการศกึษาวจิยัในสถานที่จรงิผ่านระบบแปลงทดลองซึ่งใช้น ้าเสยีอุตสาหกรรมในการทดลอง 
(Pilot Scale) ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยผลการวจิยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบ
บ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ แบบบงึประดษิฐช์นิดไหลตามแนวดิง่เป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถลดการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีได้อย่างมีนัยส าคญั เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทัง้
ทางดา้นการใชท้รพัยากรไฟฟ้า และรปูแบบทางกายภาพที่สวยงาม โดยต่อมา บรษิทัสามารถก่อสรา้งระบบ
บ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่ (Vertical Flow Constructed Wetland) ที่ใช้งานจรงิเป็น
ครัง้แรกที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด (ระยอง) ในปี พ.ศ. 2547 และพฒันาเรื่อยมาในอีกหลายนิคม
อุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการ อนัไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมระยอง จนถงึปัจจุบนั มนี ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัโดยระบบดงักล่าวมากกว่า 20 ลา้น ลบ.ม. สง่ผล
ให้การใช้ปรมิาณไฟฟ้าและต้นทุนการด าเนินการของบรษิัทฯ โดยรวมลดลงอย่างมนีัยส าคญั ทัง้ยงัเปิดให้
ผูส้นใจทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาศกึษาดงูานเพือ่น าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานของตนเองได ้
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แปลงทดลองซึง่ใชน้ ้าเสยีอุตสาหกรรมในการทดลอง (Pilot Scale) ณ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)

 
กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐช์นิดไหลตามแนวดิง่ 

 

 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐช์นิดไหลตามแนวดิง่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 
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ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐช์นิดไหลตามแนวดิง่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 

 
2. โครงการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ ร่วมกบัระบบการเติมอากาศ (Hybrid RBC) 

บรษิทัฯ ไดท้ าการศกึษาระบบบ าบดัน ้าเสยีของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี(HSIL) รว่มกบั
ผู้เชี่ยวชาญจากภาควชิาวศิวกรรมโยธา สาขาสิง่แวดล้อม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั (King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นโครงการที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี ให้สามารถรองรบัน ้าเสยีในปรมิาณมากขึ้นทัง้
ทางดา้นชลศาสตรแ์ละภาระสารอนิทรยี ์(Hydraulic and Organic Loading) เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึ่งการพฒันาโครงการดงักล่าว 
ท าใหบ้รษิทัฯ น าแนวทางทีไ่ดจ้ากการศกึษาพฒันาระบบดงักล่าวมาประยุกตใ์ชก้บัการขยายก าลงัการบ าบดั
น ้าเสยีของนิคมอุตสาหกรรม โดยจะช่วยลดภาระในการลงทุนก่อสรา้งเพื่อขยายระบบบ าบดัน ้าเสยีไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั  
 

 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบแผน่หมนุชวีภาพ รว่มกบัระบบการเตมิอากาศ  

ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี 
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ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบแผน่หมนุชวีภาพ รว่มกบัระบบการเตมิอากาศ  

ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี 
 

3. การน าระบบ Online Monitoring เพ่ือตรวจสอบสถานะการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  โดย
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการน าระบบการตรวจวดัและตรวจสอบคุณภาพน ้าเสยี รวมถงึประสทิธภิาพการบ าบดั
น ้าเสยี และแสดงผลการตรวจสอบสถานะการท างานของระบบแบบต่อเน่ือง (Real time monitoring 
system) เพื่อใหท้มีผูบ้รหิารและวศิวกร ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบคุณภาพน ้าเสยี 
และประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทฯ ได้ตลอด 24 ชม. นอกจากน้ี ระบบ
สามารถแจ้งเตือนทีมวิศวกรได้ทันที เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ถือเป็นระบบ online monitoring ที่
สมบูรณ์แบบและสามารถน าเสนอต่อทุกภาคส่วนได้อย่างโปร่งใส อีกทัง้ยงัช่วยให้ทีมวิศวกร และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 
 

4. ระบบกวาดตะกอนลอยแบบอัตโนมัติ (Automatic Skimmer for Rectangular Sedimentation 
Tank) ในถงัตกตะกอนของระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) โดยทมีวศิวกรและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัออกแบบระบบกวาด
ตะกอนลอยแบบอตัโนมตัพิือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการก าจดัตะกอนลอยในระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึง่ตะกอน
ลอยดังกล่าวจะท าให้คุณภาพน ้ าที่บ าบัดแล้วและออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
นอกจากน้ี ระบบดงักล่าวสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การควบคุมแบบอตัโนมตัิ จงึช่วยลด
ภาระของพนกังานปฏบิตักิารในการปฏบิตังิานดงักล่าวอกีดว้ย  

 
5. ระบบป้องกนัการผกุร่อนของเส้นท่อ (Cathodic Protection) ทางบรษิทัฯ ได้มกีารใชร้ะบบป้องกนั

ดงักล่าว โดยไดม้กีารออกแบบการตดิตัง้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ร่วมกบับรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์  ซึ่งผล
จากการใชง้านระบบดงักล่าวท าใหส้ามารถยดือายุการใชง้านเสน้ท่อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
ในการซ่อมแซมเสน้ทอ่ในระยะยาวได ้

 
6. ระบบรกัษาปริมาณคลอรีนในเส้นท่อแบบอตัโนมติั (Automatic Chlorination System) บรษิัทฯ 

ได้พฒันาระบบการเติมคลอรนีในระบบท่อส่งจ่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อรกัษาระดบัคลอรนี
ส าหรบัการฆา่เชือ้โรค (Residual Chlorine)  โดยใชก้ารตรวจสอบคลอรนีแบบต่อเน่ือง รว่มกบัระบบการ
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สบูจ่ายเขา้เสน้ท่อแบบอตัโนมตั ิโดยตดิตัง้ระบบดงักล่าวตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทัง้ระบบส่งจ่ายน ้า 
ท าใหส้ามารถรกัษาระดบัคลอรนีทีต่อ้งการในพืน้ทีใ่หบ้รกิารไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

 
7. โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาแนวทางการน าน ้าฝนจากพืน้ท่ีรบัน ้าในนิคมอตุสาหกรรม กลบัมา

ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบรษิัทฯ ร่วมกับผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรมได้ศึกษาทัง้
ปรมิาณน ้าฝน ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีร่บัน ้า และความสามารถในการรบัน ้าของแหล่งกกัเกบ็น ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อน ามาศึกษา วจิยั รวมถึงออกแบบแนวทางการน าน ้าฝนมาใช้ได้ในปรมิาณ
สูงสุด และมปีระสทิธิภาพสูงสุด รวมทัง้การพฒันาพื้นที่กกัเก็บน ้าให้มกีารสูญเสยีน ้าจากการซึมและ
ระเหยน้อยลง ส่งผลให้ปัจจุบนั บรษิัทฯ สามารถใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่ม
เสถยีรภาพในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคต่อลกูคา้ไดอ้ยา่งมัน่คง   

 
นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนการวจิยัและพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร และประสทิธภิาพในการ

ผลติอยา่งต่อเน่ือง อาท ิบรษิทัฯ มแีผนงานจดัท าโปรแกรมการประเมนิประสทิธภิาพระบบการจา่ยน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ทัง้ระบบ ร่วมกบับรษิทัที่ปรกึษาที่มคีวามเชี่ยวชาญ โดยใชโ้ปรแกรมทางวศิวกรรมที่ทนัสมยั เพื่อประเมนิแรงดนัน ้า 
ค านวณปรมิาณน ้าสูญเสยี เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถลดการใช้พลงังาน และบรหิารจดัการระบบส่งจ่ายน ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
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5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
5.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสือ่มราคา
สะสมตามทีป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้หมดเท่ากบั 2,823.60 ลา้นบาท ซึ่ง
สนิทรพัยถ์าวรเหล่าน้ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รายการ 
มลูค่าสทุธิทาง

บญัชี 
(ล้านบาท) 

บริษทัฯ 
(ล้านบาท) 

WHAWT 
(ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธ์ิจาก
สญัญา 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

อาคารและสิง่ปลกู
สรา้ง 

250.67 34.69 - 215.98 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

54.95 25.72 1.75 27.48 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ทอ่น ้า 1,566.97 565.05 19.29 982.63 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติ
น ้าประปา 

704.03 271.65 139.11 293.27 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติน ้าเสยี 221.60 19.73 - 201.87 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 
งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

25.38 25.38 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 2,823.60 942.22 160.15 1,721.23     

รายละเอยีดที่ตัง้พื้นที่ใช้งานและวตัถุประสงค์การถือครองสนิทรพัย์ที่ส าคญัในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
 (ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส านกังานใหญ่ 
เพือ่ปรบัปรงุ
ส านกังาน 

2.33 2.33 - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

6.38 0.19 - 6.19 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

3.10 - - 3.10 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

117.66 30.99 - 86.67 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

0.32 0.32 - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 
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สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
 (ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

114.10 0.86 - 113.24 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

4.53 - - 4.53 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

2.25 - - 2.25 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 250.67 34.69 - 215.98 
 

  

 

5.1.2 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
 (ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส านกังานใหญ่ 
เพือ่ปรบัปรงุ
ส านกังาน 

1.38 1.38 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

4.19 0.46 - 3.73 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

- - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

22.62 11.22 1.75 9.65 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

9.95 9.95 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE  
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

2.91 2.15 - 0.76 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

0.33 0.33 - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

2.31 0.10 - 2.21 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม 

11.26 0.13 - 11.13 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 54.95 25.72 1.75 27.48     
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5.1.3 ท่อน ้าดิบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองท่อน ้าดบิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
 (ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

67.39 20.49 - 46.90 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

51.25 29.33 - 21.92 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

427.41 110.70 19.29 297.42 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

115.31 115.31 - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

547.75 169.94 - 377.81 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

119.28 119.28 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

134.52 - - 134.52 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าดบิและน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

104.06 - - 104.06 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 1,566.97 565.05 19.29 982.63 
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5.1.4 ระบบผลิตน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
 (ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

HCIE เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 0.33 0.33 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 26.88 26.88 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 277.46 - 139.11 138.35 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 21.30 21.30 - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 176.45 163.06 - 13.39 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 60.08 60.08 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 60.16 - - 60.16 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 81.37 - - 81.37 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 704.03 271.65 139.11 293.27     
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5.1.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 
(ล้านบาท) 

รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

6.13 0.69 - 5.44 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

23.38 - - 23.38 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

97.61 1.61 - 96.00 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

- - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

74.48 6.63 - 67.85 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

0.27 0.27 - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

2.91 0.23 - 2.68 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

16.82 10.30 - 6.52 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 221.60 19.73 - 201.87     

 

5.1.6 งานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองงานระหวา่งก่อสรา้งบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
HW 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส านกังาน
ใหญ ่

เพือ่ปรบัปรงุ
ส านกังาน 

- -  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

0.14 0.14  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

9.63 9.63  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

15.61 15.61  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

- -  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 25.38 25.38  - -      
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5.2 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ท าสญัญาเพือ่ไดร้บัสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมที ่ESIE ระยะเวลาใหส้ทิธติาม
สญัญามกี าหนด 25 ปี มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 2576 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
มลูคา่ตามบญัชขีองสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมบรษิทัฯ เท่ากบั 143.38 ลา้นบาท  

 

5.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เกิดจากการที่กลุ่มดบับลวิเอชเอ เขา้ซื้อกลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัฯ ได้มกีารท า
สญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสร้างธุรกิจโดยการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจน ้าในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุม่บรษิทัฯ แต่เพยีง
ผู้เดยีว โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ เท่ากบั 2,052.47 ล้านบาท หกั ค่าตดัจ าหน่าย
สะสม 27.03 ลา้นบาท สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธ ิเท่ากบั 2,025.44 ลา้นบาท 

 

5.4 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย ได้แก่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่ 2 จ ากดั โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบับรษิทัย่อยตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

WHAWT 101.50 99.99 100.00 พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า 
WHAEG 9,178.00 99.99 9,178.00 Holding Company 
รวม 9,279.50    
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5.5 เงินลงทนุในการร่วมค้า  
บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในการรว่มคา้ ซึง่ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ

บรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 
บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ย
ละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั) และ กลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล โซลา่รร์ฟู โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัเงนิ
ลงทุนในการรว่มคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์     

ESCE 11.67 33.33 38.31 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– GHW*  33.33 12.5 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– CCE*  33.33 12.5 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– RCE*  33.33 12.5 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

HHT 177.85 51.00 422.15 Holding Company 

– HHP*  12.75 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มกนักุล   58.08 74.99 61.43 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

รวม 247.60    

หมายเหตุ * บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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5.6 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ซึง่ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการรว่มคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุช าระแล้ว  
 (ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

GJP NLL 421.94 25.01 1,384.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gulf Solar 4.44 25.01 14.63 Holding Company 
- Gulf Solar KKS*  25.01 6.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar BV*  25.01 3.13 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 1*  25.01 3.03 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 2*  25.01 2.29 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

GVTP 191.36 25.01 770.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS1 136.35 25.01 574.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS2 119.00 25.01 527.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS3 65.25 25.01 317.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS4 59.00 25.01 315.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GNLL2 39.85 25.01 160.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
BGWHA-1 344.53 25.01 1,533.56 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gheco-I 6,820.62 35.00 11,624.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวม 8,202.34    

หมายเหตุ * บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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5.7 สญัญาท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีญัญาส าคญัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของแต่ละบรษิทัโดยมี

รายละเอยีดส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 

สญัญาเชา่สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า/เช่าช่วง ท่ีตัง้ ค่าเช่าสิทธิ  อายสุญัญา เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

บรษิทัฯ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ 
จ ากดั (มหาชน) 

HCIE 332.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 
 HCIE 2 53.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 
HESIE 2 213.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั เหมราช อสีเทริน์     
ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

HESIE 723.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จ ากดั 

HEIE  795.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั เหมราช ระยอง    
ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

HRIL 345.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั เหมราช สระบุร ี   
ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

HSIL 283.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสั
เตรยีลเอสเตท จ ากดั 

ESIE 217.30 ลา้นบาท 25 ปี 1 กรกฎาคม 2551 30 มถุินายน 2576              

 

สญัญาเชา่ทีด่นิ 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า/ เช่าช่วง ท่ีตัง้ ค่าเช่า 
อายุ
สญัญา 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ เงื่อนไขอ่ืน 

บรษิทัฯ บรษิทั อสีเทริน์   
อนิดสัเตรยีลเอสเตท 

จ ากดั 
HEIE 

1.46 ลา้นบาทต่อปี 
โดยปรบัขึน้รอ้ยละ 

10 ทุก 5 ปี 
30 ปี 

30 มนีาคม 
2559 

29 มนีาคม 
2589 

ผูเ้ชา่มสีทิธติ่อ
สญัญาไดอ้กี 20 ปี 

บรษิทั เหมราช       
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 

อนิดสัเตรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

HESIE 
2.27 ลา้นบาทต่อปี 
โดยปรบัขึน้รอ้ยละ 

10 ทุก 5 ปี 
30 ปี 

30 มนีาคม 
2559 

29 มนีาคม 
2589 

ผูเ้ชา่มสีทิธติ่อ
สญัญาไดอ้กี 20 ปี 

บรษิทั เหมราชพฒันา
ทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

HESIE 2 
2.40 ลา้นบาทต่อปี 
โดยปรบัขึน้รอ้ยละ 

10 ทุก 5 ปี 
30 ปี 

30 มนีาคม 
2559 

29 มนีาคม 
2589 

ผูเ้ชา่มสีทิธติ่อ
สญัญาไดอ้กี 20 ปี 
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5.8 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดท้ าประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิส าหรบัธุรกจิสาธารณูปโภคซึง่สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

ผูท้ าประกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
บรษิทัผูร้บัประกนัภยั บรษิทั สามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)     70% 

บรษิทั ฟอลคอน ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  20% 
บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)     10% 

ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 30 กนัยายน 2559 – 30 กนัยายน 2560 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 3,096.35 ลา้นบาท 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั - สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมฐานราก) ทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้ง สิง่ตกแต่งต่อเตมิอาคาร รัว้ ประต ูก าแพง 

- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เชน่ระบบไฟฟ้าต่างๆ ของโรงงาน โทรศพัทป์ระปา สถานวดัน ้าและลดแรงดนั 
โรงกรองน ้า งานระบบระบายน ้า บอ่บ าบดัน ้าเสยี ทอ่ระบายน ้า โรงอดัตะกอน ทางเทา้ ถนน ทางสญัจร 
บอ่น ้า ทอ่สง่ สะพาน ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่ตด้นิ และทรพัยส์นิทีอ่ยูก่ลางแจง้ 

- เครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์รวมถงึ Notebook ทีใ่ชใ้นส านกังาน 
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีเ่กีย่งขอ้งกบัธุรกจิของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ป็นของผูเ้อาประกนัภยั ครอบครอง ดแูลรกัษา 
และทรพัยส์นิทีถ่กูระบุไวใ้นรายละเอยีดตามเอกสารของผูเ้อาประกนั 

- รายละเอยีดสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิ เป็นดงัต่อไปนี้ 
  ลา้นบาท 
1. HCIE 230.15  
2. HCIE 2 158.40  
3. HEIE                             835.30  
4. ESIE                               282.27  
5. HESIE                               710.56  
6. HSIL                               375.10  
7. HRIL                               123.15  
8. WHAWT 170.05 
9. HESIE 2 211.37 

 

ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ผูร้บัผลประโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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5.9 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิทีม่คีวามเกี่ยวเน่ือง 
ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั  

นอกจากน้ี ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึ่งมี
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทั
ดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล
ใดๆ ของบรษิัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อให้บรษิัท ฯ 
สามารถควบคุมดูแลกจิการ และการด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ และ/หรอืสามารถ
ตรวจสอบดูแลการด าเนินกจิการของบรษิทัร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึก าหนดให้ตวัแทนของบรษิทัฯ จะต้อง
บรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึ่งก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ นอกจากน้ี การส่งตวัแทน
เพือ่เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มดงักล่าว 
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6 โครงการในอนาคต 
 
1. โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

บรษิทัฯ มโีครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 โดยคาดว่าจะใช้เงนิ
ลงทุนและภาระผกูพนัในสว่นของทุนรวมประมาณ 1,858.0 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ซึ่งเป็นพลงัความรอ้นร่วมโคเจนเนอเรชัน่ที่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิที่กลุ่มบรษิทัฯ 
เขา้รว่มลงทุนกบักลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ี

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วทีพี ีมกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า
ตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง และมกี าหนดเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 
โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืที่จะใส่เงนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 
230.6 ลา้นบาท  

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 1 มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ
น ้าตามสญัญา 42 ตนัต่อชัว่โมง และมกี าหนดเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกรกฎาคม 
2560 โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีก
ประมาณ 290.5 ลา้นบาท  

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 2 มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ
น ้าตามสญัญา 36 ตนัต่อชัว่โมง และมกี าหนดเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นเดอืนกนัยายน 2560 
โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืที่จะใส่เงนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 
309.7 ลา้นบาท  

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 3 มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 125 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ
น ้าตามสญัญา 25 ตนัต่อชัว่โมง และมกี าหนดเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ในเดอืนพฤศจกิายน 
2560 โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีก
ประมาณ 338.0 ลา้นบาท  

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 4 มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 125 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ
น ้าตามสญัญา 25 ตนัต่อชัว่โมง และมกี าหนดเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นเดอืนมกราคม 2561 
โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืที่จะใส่เงนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 
331.5 ลา้นบาท  

– โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 120 เมกะวตัต์ และมกี าหนด
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นเดอืนมกราคม 2562 โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มี
ภาระผกูพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 357.7 ลา้นบาท  
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2. โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญากบักลุ่มโกลว์และ
Suez เพื่อรว่มลงทุนในบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั รอ้ยละ 33.33 ซึง่เป็น Holding Company ทีถ่อื
หุน้ใน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และบรษิทั โกลว ์เหม
ราช วนิด์ จ ากดั ที่ด าเนินการเพื่อท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภท 
VSPP 

เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2559 ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ไดป้ระกาศให ้บรษิทั ชลบุร ี
คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เป็นผูไ้ดร้บัคดัเลอืกใหข้ายไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบรษิทัจะจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั 
กฟภ. จ านวน 6.90 เมกะวตัต์ จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 8.63 เมกะวตัต์ สญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ดงักล่าว 
เป็นระบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมรีาคาจ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากบั 6.08 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี และมรีาคา
จ าหน่ายสว่นเพิม่ (Premium) ในช่วง 8 ปีแรก เท่ากบั 0.70 บาทต่อหน่วย โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อ
ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. และอยูร่ะหวา่งการพจิารณาโครงสรา้งและแหลง่ทีม่าของเงนิทุน ทัง้น้ี บรษิทัฯ คาดวา่
มลูค่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดงักล่าว จะอยู่ทีป่ระมาณ 1,500 ลา้นบาท และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมน้ี
จะสามารถเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อน่ึง เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทั 
ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ได้เข้าลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรมดงักล่าว อยา่งไรกด็ ีณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 กฟภ. ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการตรวจสอบความสมบรูณ์
ครบถว้นของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าสญัญาดงักล่าว ก่อนทีจ่ะสง่มอบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบบัลงนามใหก้บับรษิทั
ต่อไป 
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7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมไิด้มขีอ้พพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ย  หรอืมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย อยา่งมนีัยส าคญั 
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8 ข้อมลูส ำคญัอ่ืนๆ 

8.1 ข้อมลูทัว่ไป 

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ :  93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง 

 กรงุเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท ์ :  02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

Website : www.set.or.th/tsd 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ :  179/74-80 ชัน้ 15 ตกึบางกอก ซติี ้ถนน สาทรใต ้กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ :  02-344-1000 

โทรสาร :  02-286-5050 
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8.2 สรปุสญัญำท่ีส ำคญัในกำรประกอบธรุกิจ 

8.2.1 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำพนัธมิตรทำงธรุกิจ (ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

ช่ือสญัญำ  สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ 

คู่สญัญำ  1. บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และ 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ีลงนำม 30 มนีาคม 25591  

วนัท่ีสญัญำมีผล 30 มนีาคม 2559 

อำยสุญัญำ  50 ปี (วนัที ่30 มนีาคม 2559 จนถงึวนัที ่29 มนีาคม 2609) 

ธรุกิจน ้ำ หมายถงึ การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจดัหา ขนส่ง ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าทีใ่ชใ้น
การอุตสาหกรรม หรอืน ้าที่น ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycled Water) และธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี 
ซึง่เหมราชจะใหบ้รษิทัฯ เชา่สทิธเิพือ่ประกอบธุรกจิดงักล่าวในประเทศไทยแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

กำรให้เช่ำสิทธิ – 
โครงกำรใน
ปัจจบุนัและ
โครงกำรท่ีอยู่
ระหว่ำงกำร
พฒันำ 

• กลุ่มเหมราชฯ2 และบรษิัทฯ ตกลงยกเลกิสญัญาเช่าสทิธเิดิมทัง้หมด (ยกเวน้โครงการ 
ESIE) 

• กลุ่มเหมราชฯ และบรษิทัฯ ตกลงลงนามใน “สญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม และธุรกิจบ าบดัน ้าเสยี” (“สญัญำเช่ำสิทธิ”) ส าหรบัโครงการในปัจจุบนั
ทัง้หมด 7 โครงการ และจะลงนามในสญัญาเช่าสทิธสิ าหรบัโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พฒันาทัง้หมด 3 โครงการ3 โดยบรษิทัฯ ตกลงช าระคา่ตอบแทนดงัต่อไปนี้ 

(ก) คา่เช่าสทิธกิารใชร้ะบบน ้าช าระล่วงหน้าตามอตัราทีคู่่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งตกลงกนั 
(โปรดดรูายละเอยีดในตารางแนบทา้ยสรุปสาระส าคญัน้ี)  

(ข) คา่ตอบแทนการเชา่สทิธใินอตัรารายปีดงัต่อไปนี้   

                                                            
1  สญัญาฉบบัแกไ้ขปรบัปรงุครัง้ที ่1 ลงนามวนัที ่ 29 กรกฎาคม 2559   
2  “กลุ่มเหมรำชฯ” ตามสญัญา หมายถงึ เหมราชหรอืบรษิทัยอ่ยของเหมราชทีเ่กีย่วขอ้ง (“บริษทัย่อย”) โดยเหมราชมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการใหบ้รษิทัยอ่ยต่าง ๆ 

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ และสญัญาเชา่สทิธติ่าง ๆ ทัง้นี้ ค าวา่ “บริษทัย่อยของเหมรำช” หมายถงึ บรษิทัทีเ่หมราชม ี“อ ำนำจควบคมุ” โดยค าว่า 
“อ ำนำจควบคมุ” หมายถงึกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณ)ี มอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบุคคลดงักลา่ว ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอื 
(2) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณี) มอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดของบุคคลดงักล่าว ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยของเหมราชไมร่วมถงึ (ก) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ (ข) บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท  (ระยอง) จ ากดั และ
บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั (ค) บรษิทัยอ่ยของเหมราชทีเ่ป็นบรษิทัรว่มทุนระหว่างกลุ่มเหมราชฯ กบับุคคลที่
ไมใ่ชก่ลุ่มเหมราชฯ หรอืกลุ่มดบับลวิเอชเอ ซึง่เหมราชไมม่สีทิธติดัสนิใจฝ่ายเดยีวในเรือ่งการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลังงาน ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
(ง) บรษิทั มหาชน จ ากดั (ยกเวน้บรษิทั มหาชน จ ากดัซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินโครงการใด ๆ) และ (จ) บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ใด ๆ ดงันัน้ เหมราชจงึไมม่หีน้าทีด่ าเนินการใหบ้รษิทัทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ดงักลา่วปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และสญัญาเชา่สทิธติ่าง ๆ 

3 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาทัง้หมด 3 โครงการ ไดแ้ก ่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 4 และนคิม
อุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 
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 ปีที ่1 ถงึ 3  รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า 

 ปีที ่4 เป็นตน้ไป  รอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า4 

กำรให้เช่ำสิทธิ – 
โครงกำรใน
อนำคต  

• กลุม่เหมราชฯ ตกลงใหบ้รษิทัฯ เชา่สทิธ ิและบรษิทัฯ ตกลงเชา่สทิธ ิในการประกอบธุรกจิ
น ้าส าหรบัโครงการในอนาคตในประเทศไทย เวน้แต่โครงการในอนาคตดงักล่าวมอีตัรา
ผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (EIRR) ต ่ ากว่าร้อยละ 10 ภายหลังจากหัก
คา่ตอบแทนรายปีตลอดอายุของสญัญาเช่าสทิธแิลว้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ตกลงช าระคา่ตอบแทน
รายปีในอตัราดงัต่อไปนี้   

• ปีที ่1 ถงึ 3   รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า 

• ปีที ่4 เป็นตน้ไป  รอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า 

  ทัง้น้ี คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงลงนามในสญัญาเช่าสทิธ ิตามรูปแบบที่ตกลงกนัซึ่งจะมี
สาระส าคัญเหมือนกันกับสญัญาเช่าสิทธิ – โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 8.2.2 สรุป
สาระส าคญัสญัญาเชา่สทิธ)ิ  

• บรษิัทฯ มสีทิธปิฏิเสธการเช่าสทิธใินการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการในอนาคตใด ๆ 
หากอตัราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return) ของ
ธุรกจิน ้าส าหรบัโครงการในอนาคตดงักล่าวต ่ากวา่รอ้ยละ 10 (สบิ)  

ในกรณีที่บรษิทัฯ ปฏเิสธที่จะเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าส าหรบัโครงการในอนาคต
ใด ๆ บรษิทัฯ ตกลงรบัเป็นผูบ้รหิารจดัการธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตดงักล่าวให้แก่
กลุ่มเหมราชฯ ในกรณีที่กลุ่มเหมราชฯ (ก) ประสงค์จะประกอบธุรกิจน ้าในโครงการใน
อนาคตดังกล่าวเอง และ (ข) ประสงค์จะให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจน ้ าใน
โครงการในอนาคตดงักล่าว ซึ่งค่าจา้งของบรษิทัฯ ในกรณีดงักล่าวจะค านวณโดยใชห้ลกั
คา่ใชจ้า่ยทางตรง (Direct Costs) บวกอตัรารอ้ยละ 8 

โครงกำรของ
บคุคลอ่ืน  

ในกรณีทีก่ลุม่เหมราชฯ ประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึง่โครงการของบุคคลอื่นในประเทศไทย 

(ก) ในกรณีทีส่ามารถเขา้ประมลูหรอืไดม้ารว่มกนัได ้คู่สญัญาจะเขา้ประมลูหรอืไดม้ารว่มกนั 
แต่บรษิทัฯ ไม่มหีน้าที่เขา้ร่วมประมลูหรอืไดม้ารว่มกนักบั  เหมราช หาก EIRR ต ่ากว่า
รอ้ยละ 10  

(ข) ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ประมลูหรอืไดม้าร่วมกนัได ้กลุ่มเหมราชฯ สามารถประมูลหรอื
ไดม้าเอง และหากกลุ่มเหมราชฯ ไดโ้ครงการดงักล่าวมา กลุ่มเหมราชฯ จะตอ้งแจง้และ
น าสง่ขอ้มูลโครงการของบุคคลอื่นดงักล่าวให้ บรษิทัฯ พจิารณา โดยกลุ่มเหมราชฯ ตก
ลงใหบ้รษิทัฯ เขา้ประกอบธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานในโครงการทีป่ระมลูไดม้าดงักล่าว
ในราคาต้นทุนการได้มา (Acquisition Costs) บวกด้วยต้นทุนการเข้าท าธุรกรรม 
(Transaction Costs) หรอืวธิีการอื่นซึ่งคู่สญัญาจะได้ตกลงกันต่อไป แต่บรษิัทฯ ไม่มี

                                                            
4  รายไดจ้ากธุรกจิน ้าจะค านวณกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
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หน้าทีเ่ขา้ประกอบธุรกจิน ้าหาก EIRR ต ่ากวา่รอ้ยละ 10  

(ค) ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธทีจ่ะเชา่สทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการของผูอ้ื่น (ไมว่า่
ในกรณีของ (ก) หรอื (ข)) บรษิทัฯ ตกลงรบัเป็นผูบ้รหิารจดัการธุรกจิน ้าในโครงการของ
บุคคลอื่นดงักล่าวใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ หากกลุ่มเหมราชฯ แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
บรษิทัฯ เป็นผู้บรหิารจดัการธุรกจิน ้าในโครงการของผู้อื่นดงักล่าว โดยค่าตอบแทนจะ
ค านวณโดยใชห้ลกัค่าใชจ้่ายทางตรง (Direct Costs) บวกอตัรารอ้ยละ 8 ส าหรบัธุรกจิ
พลังงาน บริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่ แต่ไม่ผูกพันที่จะต้อง
ประกอบธุรกจิพลงังานในโครงการของบุคคลอื่นทีก่ลุม่เหมราชฯ ไดม้าดงักล่าวได ้

ข้อยกเว้นกำรให้
เช่ำสิทธิในกำร
ประกอบธรุกิจน ้ำ
ในโครงกำรใน
อนำคตและใน
โครงกำรของผู้อ่ืน  

เหมราชไม่มีหน้าที่ต้องให้เช่าสิทธิในโครงการในอนาคต หรือโครงการของผู้อื่นในกรณี
ดงัต่อไปนี้  

1. เหมราชไม่มอี านาจควบคุมนิติบุคคลซึ่งด าเนินโครงการในอนาคต หรอืโครงการของ
ผู้อื่นดงักล่าว ภายหลงัจากการได้มาซึ่งโครงการในอนาคต หรอืโครงการของผู้อื่น
ดงักล่าว หรอื 

2. บรษิทัย่อยของเหมราช (ซึ่งเกดิจากการไปซื้อโครงการของผูอ้ื่น) ตดิขอ้จ ากดัหา้มโอน
หรอืหา้มใหเ้ช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าหรอืพลงังานที่ท าไวก้บับุคคลภายนอก ซึ่ง
ขอ้จ ากดัดงักล่าวมอียูก่่อนทีจ่ะมสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของเหมราช   

กรณีของบริษทั
มหำชน หรือ
บริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ในกรณีที่กลุ่มเหมราชฯ ถอืหุ้นในบรษิทัมหาชน หรอืบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เหมราชจะพยายามด าเนินการให้บรษิัทฯ สามารถประกอบธุรกิจน ้าของ
บรษิัทมหาชน หรอืบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดงักล่าวเท่าที่
สามารถท าไดโ้ดยไมข่ดัต่อกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัใด ๆ  

สญัญำรบับริหำร
จดักำรธรุกิจน ้ำ 

ใน ก รณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ  มี ห น้ า ที่ ร ั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ น ้ า ใ น โ ค ร ง ก า ร  ก ลุ่ ม 
เหมราชฯ และบรษิทัฯ ตกลงลงนามใน “สญัญารบับรหิารจดัการธุรกจิน ้า” (ซึ่งมรีปูแบบตามที่
คู่สญัญาตกลงกนั) โดยค่าตอบแทนจะค านวณโดยใช้หลกัค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Costs) 
บวกอตัรารอ้ยละ 8  

กำรพิจำรณำ
ทบทวนควำม
เหมำะสมของ
ค่ำตอบแทนของ
บริษทัฯ  

ส าหรบั (ก) อตัราผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ข ัน้ต ่า ซ่ึง ณ ปัจจบุนัก ำหนดไว้ท่ี EIRR 
ร้อยละ 10 (ในกรณีการให้เช่าสทิธแิก่บรษิัทฯ ในการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการในอนาคต) 
และ (ข) อตัราผลตอบแทนการบรหิารจดัการธุรกิจน ้าในโครงการในอนาคต ซ่ึง ณ ปัจจุบนั
ก ำหนดไว้ท่ี “ค่ำใช้จ่ำยทำงตรง (Direct Costs) บวกร้อยละ 8” (ในกรณีที่บรษิทัฯ ปฏิเสธ
การเช่าสทิธใินการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการในอนาคตใด ๆ และต้องเป็นผู้บรหิารจดัการ
ธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตดงักล่าวแทน) และ (ค) อตัราค่าตอบแทนการใหเ้ช่าสทิธใินการ
ประกอบธุรกจิน ้ารายปีส าหรบัโครงการในอนาคต ซ่ึง ณ ปัจจบุนัก ำหนดไว้ดงัต่อไปน้ี   

ปีที ่ 1 ถงึ 3  รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า 

ปีที ่ 4 เป็นตน้ไป  รอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า 
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 ทัง้น้ี อตัราค่าตอบแทนทัง้สามขอ้ดงักล่าวมสีว่นเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธก์นั (รวมเรยีกว่า “อตัรำ
ผลตอบแทน”) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทน
ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อมเีหตุที่ท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเชื่อว่ามผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่ออตัรา
ผลตอบแทนใด ๆ และคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวได้แจ้งคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่เหน็สมควรทีจ่ะทบทวนอตัราผลตอบแทนดงักล่าว หรอื 

(ข) เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 5 (หา้) ปีนับแต่วนัทีส่ญัญามผีล และทุก ๆ 5 (หา้) ปีภายหลงั
จากนัน้ หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปีนับแต่วนัที่ได้มีการทบทวนอัตรา
ผลตอบแทนใด ๆ ตาม (ก) (หากม)ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิหลงั 

ทัง้น้ี ในการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ใหด้ าเนินการโดย
คณะกรรมการของเหมราช และของบรษิัทฯ โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีไม่มสีทิธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดงักล่าว และคณะกรรมการของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะต้องเจรจา
ทบทวนอตัราผลตอบแทนให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาอนัสมควรแต่ไม่เกนิ 90 (เก้าสบิ) วนั 
นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในกรณีที่ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได้เกี่ยวกับอตัราผลตอบแทนใหม่ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด หน้าทีข่องกลุ่มเหมราชฯ ในการใหบ้รษิทัฯ เช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้า 
และธุรกจิพลงังานในโครงการในอนาคต จะสิน้สุดลงในทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะที่ยงัไม่ไดม้กีารให้เช่า
สทิธ ิและกรณีดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อหน้าทีอ่ื่นใดของเหมราชภายใตส้ญัญา 

ธรุกิจรอง (First 
Right to Invest) 

ในกรณีที่กลุ่มเหมราชฯ ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกจิท่อส่งก๊าซหรอืบรหิารจดัการของเสยีใน
โครงการในประเทศไทยเองต่อไป กลุ่มเหมราชฯ จะมอบสทิธใินการประกอบธุรกิจดงักล่าว
ใหแ้ก่บรษิทัฯ บนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป  

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธ กลุ่มเหมราชฯ อาจประกอบธุรกจิท่อสง่ก๊าซหรอืบรหิารจดัการของเสยี
ในโครงการดงักล่าวเอง หรอือาจมอบสทิธใิหแ้ก่บุคคลอื่น  

ทัง้น้ี ในกรณีที่บรษิัทฯ ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจท่อส่งก๊าซหรอืบรหิารจดัการของเสยี 
(ธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง) เป็นจ านวน 3 โครงการ (โดยการปฏเิสธการมอบสทิธใินโครงการเดยีวกนั 
หรอืในสว่นขยายของโครงการดงักล่าวใหน้บัเป็น 1 โครงการ) หน้าทีข่องกลุม่เหมราชฯ ในการ
มอบสทิธเิฉพาะในสว่นของธุรกจิท่อสง่ก๊าซหรอืบรหิารจดัการของเสยีดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
จะสิน้ผลลง  

กำรจดัหำน ้ำดิบ ในกรณีที่คู่สญัญาตกลงกนัให้กลุ่มเหมราชฯ จดัหาน ้าดิบจากผู้ให้บรกิารน ้าดิบเพื่อขายต่อ
ใหก้บับรษิทัฯ คูส่ญัญาจะแบ่งผลประโยชน์  ซึง่ไดแ้ก่ สว่นต่างระหวา่งอตัราค่าน ้าดบิทีบ่รษิทัฯ 
สามารถจดัหามาไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารน ้าดบิ กบั อตัราคา่น ้าดบิที่กลุ่มเหมราชฯ สามารถจดัหามา
ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารน ้าดบิกบั  ในอตัราทีเ่ท่าๆ กนั 

กรณีท่ีบริษทั 
ดบับลิวเอชเอ 
คอรป์อเรชัน่ 

สทิธแิละหน้าทีข่องเหมราชตามสญัญาทัง้หมดจะสิน้สดุลง และใหม้ผีลเป็นการเลกิสญัญา 
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จ ำกดั (มหำชน) 
หรือเหมรำชถือ
หุ้นในบริษทัฯ (ไม่
ว่ำโดยทำงตรง 
หรือโดยทำงอ้อม) 
รวมกนัต ำ่กว่ำ
ร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของ
บริษทัฯ 

ข้อตกลงกบัผูใ้ห้กู้  บรษิทัฯ ตกลงแจง้ใหผู้ใ้หกู้ข้องบรษิทัฯ ทราบ เพื่อใหผู้ใ้หกู้ย้อมรบัเงือ่นไขวา่ในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
ผดินัดภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิ (ก) เหมราชหรอืบุคคลที่เหมราชมอบหมายจะมสีทิธใินการซื้อ
ระบบน ้าทัง้หมดในโครงการของบรษิทัฯ ณ ราคาตลาด เพื่อให้เหมราชหรอืบุคคลที่เหมราช
มอบหมายสามารถใชร้ะบบน ้าดงักล่าวเพื่อใหบ้รกิารน ้าแก่ผูป้ระกอบการในโครงการต่างๆ ได ้
และ (ข) ในชว่งระยะเวลาการสง่ต่อโครงการ (Transition Period) เหมราชหรอืบุคคลทีเ่หมราช
มอบหมายจะมสีทิธเิขา้มาเป็นผูบ้รกิารจดัการธุรกจิน ้าในโครงการแทนบรษิทัฯ 

เหตผิุดสญัญำโดย
บริษทัฯ 

• บรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาอนัเป็นสาระส าคญั และไมแ่กไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเหมราช 

• บรษิทัฯ ไมช่ าระคา่ตอบแทนตามสญัญาใหเ้ชา่สทิธใิด ๆ แก่กลุ่มเหมราชฯ หรอื บรษิทัยอ่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งเกนิกวา่ 3 เดอืนตดิต่อกนั 

• บรษิทัฯ ลม้ละลาย ฯลฯ 

เหตผิุดสญัญำโดย
เหมรำช  

• เหมราชไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาอนัเป็นสาระส าคญั และไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทัฯ  

• เหมราชลม้ละลาย ฯลฯ 

ผลของกำรเลิก
สญัญำ5 

• ก าร เลิ ก สัญ ญ าจ ะไม่ ก ร ะท บ ถึ งสิท ธิ ใด  ๆ  ต าม สัญ ญ า เช่ าสิท ธิ ใด  ๆ  ที่ ไ ด้ 
ลงนามแลว้  

                                                            
5 การเลกิสญัญาจะสง่ผลใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่สิน้ผลลงเฉพาะในสว่นทีส่ว่นทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิน ้าหรอืพลงังานในนิคมอุตสาหกรรม และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย – โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่8.2.3 สรปุสาระส าคญัสญัญาขอ้ตกลงไมค่า้แขง่ 
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รำยละเอียดของค่ำเช่ำสิทธิกำรใช้ระบบน ้ำช ำระล่วงหน้ำ 

ล ำดบั โครงกำร จ ำนวน  

1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(HCIE) 332.00 ลา้นบาท 

2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีแหง่ที ่2 (HCIE 2) 53.00 ลา้นบาท 

3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ แหง่ที ่2 (HESIE 2) 213.00 ลา้นบาท 

4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ (HESIE) 723.00 ลา้นบาท 

5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตะวนัออก (มาบตาพดุ) (HEIE) 795.00 ลา้นบาท 

6 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL) 345.00 ลา้นบาท 

7 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี(HSIL) 283.00 ลา้นบาท 

 
8.2.2 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำสิทธิ 

ช่ือสญัญำ สญัญาเชา่สทิธ ิ(รายโครงการ)6   

คู่สญัญำ 1. บรษิทั [] จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่ำสิทธิ”) และ 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูเ้ช่ำสิทธิ”)  

วนัท่ีเร่ิมนับอำยุ
สญัญำ 

30 มนีาคม 2559 

อำยสุญัญำ • ส าหรบัโครงการที่พฒันาแล้ว 7 โครงการ อายุสญัญา 50 ปีนับตัง้แต่วนัที่ลงนามใน
สญัญา 

• ส าหรบัโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา 3 โครงการ และโครงการในอนาคต สญัญาจะมี
ผลตัง้แต่วนัที่ลงนาม และจะสิน้สุดลงเมื่อพ้นระยะเวลา 50 ปีนับแต่วนัที่ผู้เช่าสทิธ ิ เริม่
ประกอบกจิการในโครงการครัง้แรก 

ธรุกิจน ้ำ ธุรกจิเกีย่วกบัการจดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าทีใ่ชใ้นการอุตสาหกรรมหรอื
น ้าทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycled Water) และธุรกจิบรหิารจดัการน ้าเสยี 

สิทธิของผูเ้ช่ำ
สิทธิ  

• สทิธเิขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการ 

• ผูเ้ชา่สทิธมิสีทิธใิชร้ะบบน ้าของผูใ้หเ้ชา่สทิธเิพือ่ประกอบธุรกจิน ้า7 และธุรกจิพลงังาน  

                                                            
6  ลงนามส าหรบั 7 โครงการทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในวนัที ่30 มนีาคม 2559 และส าหรบัโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาทัง้หมด 3 โครงการ ไดแ้ก ่นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 4 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 คาดวา่จะเขา้ท าสญัญาเชา่สทิธภิายในปี 2560 
7  เฉพาะในโครงการทีม่อียูใ่นปัจจุบนัซึง่ผูใ้หเ้ชา่สทิธไิดก้อ่สรา้งระบบน ้าเรยีบรอ้ยแลว้  
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 • ผูเ้ช่าสทิธมิสีทิธโิอนสทิธกิารประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานใหก้บับรษิทัย่อยของผู้
เช่าสทิธไิด ้ ทัง้น้ี บรษิทัยอ่ยจะตอ้งด ารงสถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของผูเ้ช่าสทิธติลอดเวลา
ของสญัญาเช่าสทิธ ิและตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยของผูเ้ชา่สทิธทิีเ่ป็นคู่แขง่ของกลุ่ม 
WHA 

ค่ำตอบแทน  1. ค่าตอบแทนการใชร้ะบบน ้า (ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ) ซึ่งผูเ้ช่าสทิธติกลงช าระครัง้
เดยีวในวนัลงนามในสญัญา8 

2. คา่เชา่สทิธริายปี ช าระในอตัรา 

• ส าหรบัโครงการทีพ่ฒันาแลว้ 7 โครงการ  

o ระยะเวลา 3 ปีแรกนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา ผูเ้ชา่สทิธมิหีน้าทีต่อ้งช าระ
ในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า  

o ส าหรบัปีที ่4 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 3 ต่อปี ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า  

• ส าหรบัโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา 3 โครงการ 

o ระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวนัที่ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ผู้เช่าสิทธิมี
หน้าทีต่อ้งช าระในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า  

o ส าหรบัปีที ่4 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 3 ต่อปี ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้า  

• งวดการช าระครัง้แรก ใหค้ านวณจากยอดในใบแจง้หน้ี ซึ่งค านวณจากยอดการใช้
น ้านับตัง้แต่วนัที่ผู้เช่าสทิธเิริม่ให้บรกิารแก่ลูกค้าเชงิพาณิชย์ครัง้แรก (รวม) ถงึ
วนัจดมเิตอรน์ ้าในเดอืนถดัไป (รวม)  

• งวดการช าระครัง้ต่อ ๆ ไป ให้คดิค านวณจากยอดในใบแจ้งหน้ีของช่วงเวลาที่มี
การจดมเิตอรใ์นงวดถดัๆ ไป  

• งวดการช าระครัง้สดุทา้ย ใหค้ดิค านวณจากยอดในใบแจง้หน้ี ซึง่ค านวณจากยอด
การใชน้ ้านับตัง้แต่ช่วงเวลาที่มกีารจดมเิตอรใ์นรอบบลิก่อนจนถงึวนัสุดทา้ยของ
สญัญา (รวม) 

ระบบน ้ำ  • ผูเ้ชา่สทิธติกลงเป็นผูล้งทุนในระบบน ้าในโครงการในอนาคต และสว่นขยายของโครงการ  

• ผูเ้ช่าสทิธติกลงขอความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าสทิธกิ่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงหรอืลงทุน
เพิม่เตมิในระบบน ้าในสาระส าคญัในชว่งระยะเวลา 5 ปีก่อนครบก าหนดอายสุญัญา  

• ผูเ้ชา่สทิธมิหีน้าทีข่ยายระบบน ้าในกรณีดงัต่อไปนี้  

o ความตอ้งการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืความตอ้งการบรกิารบรหิารจดัการน ้าเสยีใน

                                                            
8  เฉพาะในโครงการทีผู่เ้ชา่สทิธ ิใชร้ะบบน ้าของเหมราช  
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โครงการเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั 

o ผูใ้หเ้ช่าสทิธขิยายพืน้ทีโ่ครงการ และความตอ้งการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืความ
ตอ้งการบรกิารบรหิารจดัการน ้าเสยีเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั  

o ผู้ให้เช่าสทิธขิยายพื้นที่โครงการและกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าสทิธขิยายก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืบรหิารจดัการ
น ้าเสยีตามการขยายตวัของโครงการ หรอื 

o ผู้ให้เช่าสทิธมิหีน้าที่ต้องรองรบัปรมิาณการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรมที่ เพิม่ขึ้น หรอื
ปรมิาณความต้องการบรกิารบรหิารจดัการน ้าเสยีที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า (เฉพาะใน
โครงการในปัจจุบนัทีผู่เ้ช่าสทิธริบัโอนสญัญาเกีย่วกบัการใหบ้รกิารเกีย่วกบัธุรกจิน ้า
ของลกูคา้มาจากเหมราช) 

• ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัทางกฎหมายท าใหผู้เ้ช่าสทิธไิม่สามารถขยายระบบน ้าไดด้ว้ยตนเอง 
ผูใ้หเ้ช่าสทิธจิะเป็นผูด้ าเนินการลงทุนในระบบน ้าสว่นขยายและใหผู้เ้ช่าสทิธใิชแ้ละเขา้ถงึ
ระบบน ้าส่วนขยายดงักล่าว โดยผู้เช่าสทิธิตกลงช าระค่าเช่าสทิธิในการใช้และเข้าถึง
ระบบน ้าส่วนขยายดงักล่าว โดยช าระครัง้เดียวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นจ านวนเงนิ
เท่ากับเงนิลงทุนและต้นทุนทางการเงนิของผู้ให้เช่าสิทธิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ก่อสรา้งระบบน ้าสว่นขยายดงักล่าว 

• ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ชา่สทิธเิหน็สมควรจดัใหม้กีารก่อสรา้งระบบน ้าสว่นขยาย หรอืผูใ้หเ้ชา่สทิธิ
ขยายพืน้ทีโ่ครงการ ผูใ้หเ้ชา่สทิธติกลงจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที่ในการแจง้ใหผู้เ้ช่า
สทิธทิราบล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 (สบิสอง) เดอืนก่อนทีผู่ใ้หเ้ชา่สทิธปิระสงคจ์ะ
ใหผู้เ้ชา่สทิธดิ าเนินการก่อสรา้งระบบน ้าสว่นขยายดงักล่าว  

• ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าสทิธแิจง้ผูเ้ช่าสทิธถิงึการก่อสรา้งระบบน ้าสว่นขยาย หรอืการขยายพืน้ที่
โครงการล่าชา้ ผูเ้ช่าสทิธจิะไม่ต้องรบัผดิใด ๆ ต่อผูใ้หเ้ช่าสทิธใินการจดัใหม้แีละ/หรอืการ
ก่อสรา้งระบบน ้าสว่นขยายทีล่่าชา้กวา่ก าหนด โดยในกรณีทีผู่เ้ชา่สทิธติอ้งชดใชค้่าเสยีหาย
ใด ๆ เน่ืองจากการกระท าดงักล่าว ผู้ให้เช่าสทิธติกลงชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูเ้ช่าสทิธทิัง้
จ านวนโดยไมช่กัชา้ 

หน้ำท่ีของผูเ้ช่ำ
สิทธิ  

• ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดในสญัญา 
และตามมาตรฐานอื่น ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด  

• บ ารงุรกัษา และซ่อมแซมระบบน ้าใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน   

• เมื่อเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหายแก่ระบบน ้า ผูเ้ช่าสทิธติกลงรบีซ่อมแซมระบบน ้าใน
สว่นทีเ่สยีหาย หรอืจดัหาระบบน ้าเพือ่ทดแทนสว่นทีส่ญูหายโดยทนัท ี 

• หากผูเ้ชา่สทิธไิมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดต้ามมาตรฐานน ้า ผูเ้ชา่สทิธติกลงจดัหาน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม หรอืจดัหาบรกิารบรหิารจดัการน ้าเสยี (แลว้แต่กรณี) จากแหล่งอื่นมา
ทดแทนชัว่คราวดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่สทิธเิอง 

• ในกรณีที่ผูเ้ช่าสทิธไิม่สามารถประกอบธุรกจิน ้า และหากผูเ้ช่าสทิธไิม่สามารถแกปั้ญหา
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชัว่โมง ผู้ให้เช่าสิทธิมีสิทธิในการเข้าร่วมแก้ปัญหา
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ดงักล่าว โดยผูเ้ชา่สทิธจิะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิของผูใ้หเ้ชา่สทิธทิัง้หมด 

• ผูเ้ช่าสทิธมิหีน้าที่รบัผดิต่อผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิและบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการใชร้ะบบน ้าและ
การใหบ้รกิารตามสญัญา 

หน้ำท่ีของผูใ้ห้
เช่ำสิทธิ 

• ผูใ้หเ้ช่าสทิธจิะใชค้วามพยายามอย่างดทีี่สุดเพื่อใหผู้เ้ช่าสทิธสิามารถใชส้ทิธติามสญัญา
ได ้และจะไมข่ดัขวางการใชส้ทิธติามสญัญา 

กำรประกนัภยั  • ผู้เช่าสทิธิตกลงเป็นผู้เอาประกนัภัย และช าระเบี้ยประกนั โดยเป็นผู้รบัผลประโยชน์
ร่วมกบัผู้ให้เช่าสทิธ ิ(เฉพาะในโครงการในปัจจุบนัที่ผู้เช่าสทิธใิช้ระบบน ้าของเหมราช) 
หากผู้เช่าสทิธสิรา้งเอง ผู้เช่าสทิธจิะเป็นผู้รบัผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

• ผูเ้ชา่สทิธติกลงน าเงนิคา่สนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุง
ระบบน ้าเทา่นัน้  

ข้อตกลงกบัผูใ้ห้กู้  ผู้เช่าสทิธิมีหน้าที่ในการเจรจากับผู้ให้กู้เพื่อให้ยอมรบัเงื่อนไขว่าในกรณีผู้เช่าสทิธิผิดนัด
ภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ (ก) เหมราชหรอืบุคคลทีเ่หมราชมอบหมายจะมสีทิธใินการซื้อระบบน ้า
ทัง้หมดในโครงการของผูเ้ช่าสทิธ ิในราคาตลาด และ (ข) ในช่วงระยะเวลาการสง่ต่อโครงการ 
(Transition Period) เหมราชหรือบุคคลที่เหมราชมอบหมายจะมีสิทธิเข้ามาเป็นผู้บริการ
จดัการธุรกจิน ้าในโครงการแทนผูเ้ชา่สทิธ ิ

เหตผิุดสญัญำ – 
ผูเ้ช่ำสิทธิ 

• ผูเ้ชา่สทิธไิมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาในสาระส าคญั และไมแ่กไ้ขภายใน 45 วนั  

• ผูเ้ชา่สทิธไิมช่ าระคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่สทิธติามสญัญาเกนิกวา่ 3 เดอืนตดิต่อกนั 

• ผูเ้ชา่สทิธลิม้ละลาย  

เหตผิุดสญัญำ – 
ผูใ้ห้เช่ำสิทธิ 

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธไิมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาในสาระส าคญั และไมแ่กไ้ขภายใน 45 วนั  

• หน่วยงานก ากบัดูแลบอกเลกิสญัญาร่วมด าเนินการฯ หรอืยกเลกิสทิธขิองผู้ให้เช่าสทิธ ิ
หรอืยกเลกิสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าของผูเ้ชา่สทิธ ิโดยความผดิของผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิ 

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธลิม้ละลาย  

ผลของกำรผิด
สญัญำ 

• หากผู้เช่าสทิธิผิดสญัญา - ผู้ให้เช่าสทิธิมีสทิธบิอกเลิกสญัญาโดยการส่งหนังสอืบอก
กลา่วลว่งหน้า 30 วนั 

• หาก ผู้ให้เช่าสทิธิ ผดิสญัญา – ผู้เช่าสทิธมิสีทิธบิอกเลกิสญัญาโดยการส่งหนังสอืบอก
กลา่วลว่งหน้า 30 วนั 
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ผลของกำรเลิก
สญัญำ 

1. กรณีผูเ้ชา่สทิธเิป็นผูผ้ดิสญัญา  

• ผูเ้ชา่สทิธจิะช าระคา่เชา่สทิธริายปีช าระถงึวนัเลกิสญัญา  

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธจิะมสีทิธซิือ้ระบบน ้าของผูเ้ชา่สทิธทิัง้หมด ณ ราคาตลาด 

• ผู้เช่าสทิธมิหีน้าที่โอนธุรกิจน ้าทัง้หมดให้แก่ผู้ให้เช่าสทิธิ (เช่น โอนลูกค้า โอน
สทิธติามสญัญาต่างๆ เป็นตน้) 

2. กรณีผูใ้หเ้ชา่สทิธเิป็นผูผ้ดิสญัญา  

• ผูเ้ชา่สทิธจิะช าระคา่เชา่สทิธริายปีช าระถงึวนัเลกิสญัญา 

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธจิะคนืคา่ตอบแทนรบัลว่งหน้าจากการใชร้ะบบน ้าตามสดัสว่น (หากม)ี  

• ผู้เช่าสทิธมิสีทิธเิรยีกให้ผู้ให้เช่าสทิธซิื้อระบบน ้าของผู้เช่าสทิธทิัง้หมด ณ ราคา
ตลาด  

• ผู้เช่าสทิธมิหีน้าที่โอนธุรกิจน ้าทัง้หมดให้แก่ผู้ให้เช่าสทิธิ (เช่น โอนลูกค้า โอน
สทิธติามสญัญาต่างๆ เป็นตน้)  

ผลของกำรเลิก
สญัญำ -ระบบน ้ำ 

หากเหมราชเป็นฝ่ายผดิสญัญาและมกีารเลกิสญัญาเช่าสทิธ ิบรษิทัฯ มสีทิธขิายระบบน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยีในโครงการที่เกี่ยวข้องทัง้หมดให้แก่เหมราช ณ ราคา
ตลาด (โดยระบบน ้ าประเภทสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์จะค านวณโดยใช้วิธ ี
Depreciated Replacement Cost Approach ส่วนระบบน ้าประเภทที่ดนิจะค านวณโดยใช้วธิ ี
Market Comparison Approach)  

หากบรษิทัฯ เป็นฝ่ายผดิสญัญาและมกีารเลกิสญัญาเช่าสทิธ ิเหมราชมสีทิธซิื้อระบบน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยีในโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดจากบรษิทัฯ ณ ราคาตลาด 
(โดยระบบน ้าประเภทสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์จะค านวณโดยใชว้ธิ ีDepreciated 
Replacement Cost Approach ส่วนระบบน ้ าประเภทที่ดินจะค านวณโดยใช้วิธี Market 
Comparison Approach) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของระบบน ้าดงักล่าวได้ ให้ใช้มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ(Net 
Book Value) ของระบบน ้าดงักล่าว 
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8.2.3 สรปุสำระส ำคญัของข้อตกลงห้ำมค้ำแข่ง  

ช่ือสญัญำ  ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ 

คู่สญัญำ  1. บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) (“เหมรำช”) และ 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ ”)  

วนัท่ีลงนำม 29 กรกฎาคม 2559  

อำยสุญัญำ  มผีลนับแต่วนัทีล่งนาม โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา เวน้แต่จะสิน้สุดลงตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น
สญัญา  

ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง  

 

เหมราชตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจน ้า9 และธุรกิจพลงังาน10 ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย
อ้อม ที่เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ และตกลงด าเนินการให้บรษิัทย่อยของเหม
ราช11 ไมป่ระกอบธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานใด ๆ ในประเทศดงัต่อไปนี้  

1. ประเทศไทย  

2. ประเทศลาว 

3. ประเทศกมัพชูา 

4. ประเทศพมา่  

5. ประเทศเวยีดนาม 

(รวมเรียกวา่ “ประเทศ CLMV”) 

                                                            
9  “ธรุกิจน ้ำ” หมายถงึ การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าทีใ่ชใ้นการอุตสาหกรรม หรอืน ้าทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycled 

Water) และธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  
10  “ธรุกิจพลงังำน” หมายถงึ ธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไมว่่าจะมกี าลงัการผลติเท่าใด หรอืผลติจากเชือ้เพลงิใด ทัง้นี้  ใหร้วมถงึ การถอืหุน้ในนิติ

บุคคลทีป่ระกอบธุรกจิพลงังานดว้ย 
11   “บริษทัย่อยของเหมรำช” หมายถงึ บรษิทัทีเ่หมราชม ี“อ านาจควบคุม” โดยค าวา่ “อ านาจควบคมุ” หมายถงึกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณ)ี มอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบุคคลดงักลา่ว ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอื 

(2) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณี) มอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดของบุคคลดงักล่าว ไม่ว่า
โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยของเหมราชไมร่วมถงึ (ก) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ (ข) บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท  (ระยอง) จ ากดั และ
บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั (ค) บรษิทัยอ่ยของเหมราชทีเ่ป็นบรษิทัรว่มทุนระหว่างกลุ่มเหมราชฯ กบับุคคลที่
ไมใ่ชก่ลุ่มเหมราชฯ หรอืกลุ่มดบับลวิเอชเอ ซึง่เหมราชไมม่สีทิธติดัสนิใจฝ่ายเดยีวในเรือ่งการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังาน ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อม 
(ง) บรษิทั มหาชน จ ากดั (ยกเวน้บรษิทั มหาชน จ ากดัซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินโครงการใด ๆ) (ง) บรษิทั มหาชน จ ากดั (ยกเวน้บรษิทั มหาชน จ ากดัซึง่จดัตัง้ขึน้
เพือ่ด าเนินโครงการใด ๆ) และ (จ) บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใด ๆ  
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ข้อยกเว้น
ของ
ข้อตกลง
ห้ำมค้ำแข่ง  

1. บรษิทัฯ ไดป้ฏเิสธสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ  ใด ๆ 
(ไมว่า่จะเป็นโครงการในอนาคตหรอืโครงการของผูอ้ื่น) ภายหลงัจากทีก่ลุ่มเหมราชฯ12 
ได้ชักชวนให้ร่วมประกอบธุรกิจน ้ า หรือเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานในโครงการฯ 
ดังกล่าว โดยจะยกเว้นเฉพาะธุรกิจน ้ าหรือธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯ ได้ปฏิเสธใน
โครงการฯ ดงักล่าวเทา่นัน้ 

2. บรษิทัฯ ผดิขอ้ตกลงในสญัญาเช่าสทิธใิด ๆ ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั และท าให้กลุ่ม
เหมราชฯ ต้องเลกิสญัญาเช่าสทิธดิงักล่าว และเข้ามาประกอบธุรกิจน ้าในโครงการ
ดังกล่าวเอง โดยจะยกเว้นเฉพาะธุรกิจน ้ าในโครงการที่มีการเลิกสญัญาเช่าสิทธิ
ดงักล่าวเทา่นัน้  

3. การประกอบธุรกจิน ้าของบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
(ESIE) 

4. การประกอบธุรกิจน ้าของบรษิทัย่อยของเหมราชซึ่งมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของเหม
ราช ภายหลังจากการไปได้มาซึ่งโครงการของผู้อื่น ซึ่งบริษัทย่อยของเหมราช
จ าเป็นต้องประกอบธุรกจิที่เป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ เน่ืองจากตดิขอ้จ ากดัซึ่งท าไว้
กบับุคคลภายนอก โดยขอ้ผูกพนัดงักล่าวมอียู่ก่อนที่บุคคลดงักล่าวจะมสีถานะเป็น
บรษิทัยอ่ยของเหมราช 

5. การประกอบธุรกจิน ้าของกลุ่มเหมราชฯ ในระหว่างที่บรษิทัฯ  ก าลงัพจิารณาว่าจะรบั
โอนธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการของผูอ้ื่นจากกลุ่มเหมราชฯ หรอืไม่ และใน
ระหว่างการโอนโครงการของผู้อื่นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ  ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขของ
ขอ้ตกลงเรื่องการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) ส าหรบัประเทศดงักล่าว โดยจะ
ยกเวน้เฉพาะโครงการของผูอ้ื่นดงักล่าวและเฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าวเทา่นัน้    

กำรส้ินสดุลง
ของสญัญำ 
(ทัง้ฉบบั) 

สญัญาจะสิน้สดุลงทัง้ฉบบั (ส าหรบัทุกประเทศ) ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื 

2. เมือ่มกีารลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้13  

ในกรณีดงักล่าวสทิธแิละหน้าที่ของคู่สญัญาภายใต้สญัญาจะหมดไป และใหส้ญัญาสิน้สุดลง
ทนัท ี

                                                            
12  “กลุ่มเหมรำชฯ” หมายถงึ เหมราชหรอืบรษิทัยอ่ยของเหมราชทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเหมราชมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการใหบ้รษิทัยอ่ยต่าง ๆ ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้น

สญัญา 
13 หมายถงึกรณีที่เหมราชถอืหุน้ในบรษิทัฯ (ไม่ว่าโดยทางตรง หรอืโดยทางอ้อม) รวมกนัต ่ากว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุน้ที่มี สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทัฯ 
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กำรส้ินสดุลง
ของสญัญำ 
(บำงส่วน) 

1. ส ำหรบัประเทศท่ีมีข้อตกลงเร่ืองกำรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity) 

เมื่อขอ้ตกลงเรื่องการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) สิน้สดุลงตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาดงักล่าว ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่จะสิน้ผลลงทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ ในประเทศนัน้เท่านัน้ โดยขอ้ตกลงหา้มคา้แข่งจะยงัมี
ผลอยู่ส าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกิจพลงังานนอกโครงการฯ ในประเทศดงักล่าว และใน
ประเทศ CLMV อื่นทัง้ในและนอกโครงการฯ  

2. ส ำหรบัประเทศท่ีไม่มีข้อตกลงเร่ืองกำรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity) 

หากกลุ่มเหมราชฯ ชกัชวนให้บริษัทฯ เข้าประกอบธุรกิจน ้ าหรือธุรกิจพลงังานใน
โครงการฯ ใด ๆ และ บรษิทัฯ ปฏเิสธการเขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ ใด ๆ ใน
ประเทศดงักล่าวเป็นจ านวน 3 โครงการฯ หรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ ใด ๆ ใน
ประเทศดังกล่าวเป็นจ านวน 3 โครงการฯ (การปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจใน
โครงการฯ เดยีวกนั หรอืสว่นขยายของโครงการฯ ทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏเิสธแลว้ใหน้ับเป็น 
1 โครงการฯ) ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่จะสิน้ผลลงทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกิจน ้า หรอืธุรกิจพลงังานในโครงการฯ ในประเทศที่มกีารปฏิเสธเท่านัน้ 
ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่จะยงัมผีลอยูส่ าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานนอกโครงการฯ ใน
ประเทศดงักล่าว และในประเทศอื่น ๆ ทัง้ในและนอกโครงการ  

อน่ึง การที่บรษิทัฯ ไม่ต่ออายุสญัญาเช่าสทิธเิมื่อครบก าหนดใหถ้อืเป็นการปฏเิสธการ
เขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการ 1 ครัง้ 

3. กำรส้ินสดุลงของข้อตกลงก ำหนดขอบเขตกำรประกอบธรุกิจแต่เพียงบำงส่วน 

เมื่อมกีารสิน้สุดลงของขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ14แต่เพยีงบางส่วน
ใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่สิน้สดุลงในรปูแบบและลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัการสิน้สดุลงของ
ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ 

ผลของกำร
ส้ินสดุของ
สญัญำ 

การสิน้สุดลงของสญัญาไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่นจะไม่มผีลกระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ของ
คูส่ญัญาภายใตส้ญัญาเชา่สทิธใิด ๆ   

 

 

 

 

 

                                                            
14  หมายถงึ ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ ระหว่าง บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัฯ ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 

(โปรดดรูายละเอยีดตามสว่นที ่8.2.4 สรปุสาระส าคญัของขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ) 
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8.2.4 สรปุสำระส ำคญัของข้อตกลงก ำหนดขอบเขตกำรประกอบธรุกิจ  

ช่ือสญัญำ  ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ 

คู่สญัญำ  1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

วนัท่ีลงนำม 29 กรกฎาคม 255915   

อำยสุญัญำ  มผีลนบัแต่วนัทีล่งนาม โดยไมม่กี าหนดระยะเวลา เวน้แต่สญัญาจะสิน้สดุลงก่อนก าหนดตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

กำรโอน
ธรุกิจ
พลงังำนใน
ปัจจบุนั 

WHA ตกลงด าเนินการโอนธุรกจิพลงังานในปัจจุบนัให้แก่บรษิัทฯ บนขอ้ก าหนด เงื่อนไข 
และภายในระยะเวลาทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงกนั ทัง้น้ี ธุรกจิพลงังานในปัจจุบนัของ 
WHA ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 74.99 ของบรษิทัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  

1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั 

4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั 

5. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั 

6. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั 

7. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั 

8. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 9 จ ากดั 

9. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั 

10. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั และ 

11. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั 

                                                            
15  คูส่ญัญาไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขเพิม่ขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559  
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ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง  

WHA ตกลงวา่จะไมป่ระกอบกจิการน ้าใด ๆ และกจิการพลงังานใด ๆ ทีเ่ป็นการแขง่ขนักบั
กจิการของบรษิทัฯ และตกลงด าเนินการใหบ้รษิทัยอ่ยของ WHA16 ไมป่ระกอบกจิการน ้าใด 
ๆ และกจิการพลงังานใด ๆ ในประเทศดงัต่อไปนี้  

1. ประเทศไทย  
2. ประเทศลาว 
3. ประเทศกมัพชูา 
4. ประเทศพมา่ และ 
5. ประเทศเวยีดนาม 

(รวมเรยีกวา่ “ประเทศ CLMV”) 

ข้อยกเว้น
ของ
ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง  

1. ธุรกจิน ้า หรอืธุรกจิพลงังานใด ๆ17 ที่ กลุ่ม WHA18 ประกอบกจิการหรอืลงทุนอยู่ใน
วนัทีส่ญัญามผีล 

2. ธุรกิจน ้า หรอืธุรกิจพลงังานใด ๆ ที่ กลุ่ม WHA อาจประกอบกิจการในโครงการใน
อนาคต ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับธุรกิจน ้ าหรือธุรกิจพลังงานที่กลุ่ม  WHA 
ประกอบกิจการอยู่ในวนัที่สญัญามีผล ได้แก่ ธุรกิจส่งต่อ (Distribution) น ้าประปา
ให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ในโครงการคลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้าและอาคาร
ส านักงานของกลุ่ม WHA (โดยไม่มีการผลิตน ้ าประปาเอง) และ ธุรกิจส่งต่อ 
(Distribution) ไฟฟ้าให้แก่ผูเ้ช่าพืน้ที่โครงการคลงัสนิคา้ โรงงาน ศูนยก์ระจายสนิค้า 
และอาคารส านกังานของกลุม่ WHA (โดยไมม่กีารผลติไฟฟ้าเอง) 

3. ธุรกจิผลติน ้าประปา และ/หรอื น ้าเพือ่อุตสาหกรรม และ/หรอื ธุรกจิผลติไฟฟ้า ซึง่เป็น
การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เฉพาะรายในโครงการ Built-to-Suit ของกลุ่ม WHA ที่มขีนาด
พืน้ทีไ่มเ่กนิ 100 ไร ่ 

4. บรษิทัฯ ไดป้ฏเิสธสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ ใด ๆ 
ภายหลงัจากทีก่ลุ่ม WHA ไดช้กัชวนใหร้่วมประกอบธุรกจิน ้า หรอืเขา้ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานในโครงการฯ ดงักล่าว โดยจะยกเว้นเฉพาะธุรกิจน ้าหรอืธุรกิจพลงังานที่
บรษิทัฯ ไดป้ฏเิสธในโครงการฯ ดงักล่าวเทา่นัน้  

5. ธุรกจิพลงังานในปัจจุบนัในระหวา่งทีย่งัมไิดโ้อนใหแ้ก่บรษิทัฯ 

                                                            
16  “บริษทัย่อยของ WHA” หมายถงึ นิตบิุคคลที ่WHA มอี านาจควบคุม โดยค าวา่ “อ ำนำจควบคมุ” หมายถงึกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณ)ี มอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบุคคลดงักลา่ว ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอื 
(2) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (แลว้แต่กรณี) มอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดของบุคคลดงักล่ าว ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
อยา่งไรกต็ามไม่รวมถงึ (ก) เหมราชและบรษิทัยอ่ยของเหมราช (ข) บรษิทัยอ่ยของ WHA ทีเ่ป็นบรษิทัรว่มทุนระหว่างกลุ่ม WHA กบับุคคลทีไ่ม่ใชก่ลุ่ม WHA 
หรอืกลุ่มเหมราช ซึง่ WHA ไมม่สีทิธติดัสนิใจฝ่ายเดยีวในเรือ่งการประกอบธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังาน ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม (ค) บรษิทั มหาชน จ ากดั 
(ยกเวน้บรษิทั มหาชน จ ากดัซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินโครงการใด ๆ) และ (ง) บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใด ๆ 

17  ส าหรบัธุรกจิน ้า หมายถงึ ธุรกจิสง่ต่อ (Distribution) น ้าประปาใหแ้ก่ผูเ้ชา่พืน้ทีใ่นโครงการคลงัสนิคา้ โรงงาน ศนูยก์ระจายสนิคา้ และอาคารส านักงานของกลุ่ม 
WHA (โดยไม่มกีารผลติน ้าประปาเอง) และส าหรบัธุรกจิไฟฟ้า  หมายถงึ ธุรกจิส่งต่อ (Distribution) ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูเ้ช่าพื้นที่ในโครงการคลงัสนิคา้ โรงงาน ศูนย์
กระจายสนิคา้ และอาคารส านกังานของกลุม่ WHA (โดยไมม่กีารผลติไฟฟ้าเอง) 

18  “กลุ่ม WHA” หมายถงึ WHA หรอืบรษิทัยอ่ยของ WHA ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย WHA มหีน้าทีต่อ้งด าเนินการใหบ้รษิทัยอ่ยต่าง ๆ ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
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กำรส้ินสดุ
ลงของ
สญัญำ (ทัง้
ฉบบั) 

สญัญาจะสิน้สดุลงทัง้ฉบบั (ส าหรบัทุกประเทศ) ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื 

2. เมือ่มกีารลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้19  

ในกรณีดงักล่าวสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาภายใตส้ญัญาจะหมดไป และใหส้ญัญาสิน้สุดลง
ทนัท ี

กำรส้ินสดุ
ลงของ
สญัญำ 
(บำงส่วน) 

1. เมื่อสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ20สิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดให้ขอ้ตกลงห้ามค้าแข่ง
สิน้สดุลงเฉพาะส าหรบัประเทศไทย  

2. เมื่อมกีารสิน้สดุลงของขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่21แต่เพยีงบางสว่น ใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่
สิน้สดุลงในรปูแบบและลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัการสิน้สดุลงของขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ 

3. ส าหรบัประเทศทีม่ขีอ้ตกลงเรือ่งการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) 

ส าหรบัประเทศใด ๆ ทีม่ขีอ้ตกลงเรื่องการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) ในการ
ประกอบธุรกิจน ้ าในโครงการ22 ใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ และ WHA เมื่อข้อตกลง
ดงักล่าวสิน้สุดลงตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าว ใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่สิน้ผลลง
ทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการฯ ในประเทศนัน้
เท่านัน้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าว โดยขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่จะยงัมี
ผลอยู่ส าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานนอกโครงการฯ ในประเทศดงักล่าว และใน
ประเทศอื่น ๆ ทัง้ในและนอกโครงการฯ 

4. ส าหรบัประเทศทีไ่มม่ขีอ้ตกลงเรือ่งการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) 

ส าหรบัประเทศที่ไม่มีข้อตกลงเรื่องการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity) ในการ
ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ ใด ๆ หาก กลุ่มWHA ชกัชวนให้บรษิัทฯ เขา้ประกอบ
ธุรกจิน ้าหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศใด ๆ และบรษิทัฯ ปฏเิสธการ
เขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศดงักล่าวเป็นจ านวน 3 โครงการ หรอื
ธุรกิจพลงังานในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศดงักล่าวเป็นจ านวน 3 โครงการ (การ
ปฏเิสธการเขา้ประกอบธุรกจิในโครงการเดยีวกนั หรอืสว่นขยายของโครงการดงักล่าวให้
นับเป็น 1 โครงการโดยจะไม่มกีารนับซ ้า) ให้ขอ้ตกลงห้ามคา้แข่ง สิน้ผลลงทนัท ีทัง้น้ี 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน ้ า หรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ใน
ประเทศที่มกีารปฏิเสธเท่านัน้ โดยขอ้ตกลงห้ามค้าแข่งจะยงัมผีลอยู่ส าหรบัธุรกิจน ้า 
และธุรกิจพลงังานนอกโครงการฯในประเทศดงักล่าว และในประเทศอื่น ๆ ทัง้ในและ
นอกโครงการฯ 

                                                            
19  หมายถงึกรณีที ่ในกรณีที ่WHA หรอืเหมราช ถอืหุน้ในบรษิทัฯ (ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม) ในสดัสว่นต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บรษิทัฯ 
20  หมายถงึ สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิระหวา่ง เหมราช และบรษิทัฯ ลงวนัที ่30 มนีาคม 2559 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
21  หมายถงึ ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ระหวา่ง เหมราช และบรษิทัฯ ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2559  
22  โครงการพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ หรอืทีด่นิเพือ่การอุตสาหกรรม ซึง่รวมถงึเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตนิคมอุตสาหกรรม 
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ผลของกำร
ส้ินสดุของ
สญัญำ 

การสิน้สุดลงของสญัญาน้ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นจะไมม่ผีลกระทบกระเทอืนถงึสทิธใิด 
ๆ ทีคู่ส่ญัญามอียูก่่อนตามสญัญาอื่นระหวา่งบรษิทัฯ กบักลุ่ม WHA  

 
8.2.5 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำสิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำเพ่ืออุตสำหกรรม ส ำหรบันิคม

อตุสำหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง) 

บรษิทัฯ มไิดย้กเลกิสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ส าหรบันิคมอุตสาหกรรม

อสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) และเขา้ท าสญัญาใหม่ตามรปูแบบสญัญาเช่าสทิธติามขอ้ 8.2.2 เน่ืองจากคู่สญัญาในสญัญา

ฉบบัน้ี ได้แก่ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอร์ดอนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั เป็นบรษิทัที่เหมราชร่วมลงทุนกบั บรษิทั 

อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ในอตัราส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามล าดบั ตัง้แต่ปี 2537 และเน่ืองจากเป็น

ขอ้ตกลงทางธุรกจิ ทีไ่ดม้กีารเจรจาและตกลงกนัระหวา่งกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้สองแลว้ จงึไมม่กีารแกไ้ขขอ้ตกลงหรอืสญัญา

ใดๆ ทีม่อียูแ่ต่แรก 

ช่ือสญัญำ สญัญาเชา่สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม23 ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมอสี
เทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)  

คู่สญัญำ 1. บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง)  จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่ำสิทธิ”) 
และ 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูเ้ช่ำสิทธิ”)  

วนัท่ีเร่ิมนับอำยุ
สญัญำ 

1 กรกฎาคม 2551 

อำยสุญัญำ • 25 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ของสญัญา 

• ระยะเวลาการเชา่สทิธเิฉพาะสว่นขยายใหม้กี าหนด 25 ปี นบัจากวนัแรกทีผู่เ้ชา่สทิธิ
เริม่ท าการก่อสรา้งระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมในสว่นขยาย 

• ในกรณีทีผู่เ้ชา่สทิธปิระสงคท์ีจ่ะขอขยายระยะเวลาการเชา่สทิธ ิผูเ้ชา่สทิธจิะตอ้ง
เสนอขอต่อระยะเวลา ซึง่หากผูใ้หเ้ชา่สทิธอินุญาต คูส่ญัญาจะเขา้ท าขอ้ตกลงใหม ่
ภายในระยะเวลา 6 เดอืน เมือ่พน้ก าหนดปีที ่23 นบัแต่วนัเริม่ตน้ของสญัญา เมือ่พน้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากไมม่กีารท าสญัญาใหมใ่หถ้อืวา่สทิธขิองผูเ้ชา่สทิธิ
ตามสญัญานี้สิน้สดุลงทนัท ีเมือ่ระยะเวลาของสญัญาสิน้สดุ  

• ในกรณีทีร่ะยะเวลาการเชา่สทิธสิิน้สดุลง ผูเ้ชา่สทิธจิะตอ้งสง่มอบคนืการเชา่สทิธติาม
สญัญานี้ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิและผูใ้หเ้ชา่สทิธหิรอืบุคคลทีผู่ใ้หเ้ช่าสทิธกิ าหนด มสีทิธทิี่
จะกลบัเขา้ด าเนินการผลติและจ าหน่ายเพือ่อุตสาหกรรมไดท้นัท ี

 

                                                            
23  น ้าเพือ่อุตสาหกรรม ไดแ้ก ่น ้าเพือ่กระบวนการผลติ และน ้าเพือ่กระบวรการผลติปราศจากคลอรนี 
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สิทธิของผูเ้ช่ำ
สิทธิ  

ผูใ้หเ้ชา่สทิธติกลงใหผู้เ้ชา่สทิธเิป็นผูด้ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและการ
ใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่รวมถงึ 

• สทิธกิารใชร้ะบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และทีต่ ัง้ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
และสทิธใินการเขา้ไปยงัทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

• สทิธกิารใชร้ะบบรบัน ้าดบิ 

• สทิธใินการบรหิาร ด าเนินการ บ ารงุรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรงุระบบผลติน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

• สทิธใินการจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมต่อลกูคา้ การใหบ้รกิารลกูคา้ภายหลงัการ
ขาย การเรยีกเกบ็เงนิคา่จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม รวมถงึสทิธใินการก าหนดและ
เปลีย่นแปลงอตัราคา่จ าหน่ายน ้าดงักล่าว เวน้แต่จะมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัอตัราดงักล่าว
จาก กนอ. และ/หรอืผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิ

• สทิธใินการก่อสรา้งระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมสว่นขยาย และสทิธใินการใชร้ะบบ
ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสว่นขยาย  

ผลประโยชน์ตอบ
แทน  

217,300,000 บาท   

ระบบผลิตน ้ำเพ่ือ
อตุสำหกรรม 

“ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม” ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ ระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
และทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตซึง่ตัง้อยูบ่นทรพัยส์นิสว่นกลางตลอดจนสว่นปรบัปรุงเพิม่เตมิ และ
ซ่อมแซม สิง่อ านวยความสะดวก สว่นควบ และอุปกรณ์ทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบผลติน ้าเพือ่
อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูบ่นทรพัยส์นิสว่นกลางของนิคมอุตสาหกรรม  

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

• ผูเ้ชา่สทิธติอ้งบ ารงุรกัษาระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี
และใหอ้ยูใ่นสภาพทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผ้ลติใน
ลกัษณะเดยีวกนั 

• ผูเ้ชา่สทิธจิะตอ้งรบีซ่อมแซมระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในสว่นทีเ่สยีหาย หรอื
จดัหาระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพือ่ทดแทนสว่นทีส่ญูหายโดยทนัที 

• ระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสว่นขยายทีผู่เ้ชา่สทิธเิป็นผูล้งทุนใหถ้อืวา่เป็นของ
นิคมอุตสาหกรรมตาม พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่
ครบก าหนดระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ตน้ของสญัญา  

• ในกรณีทีผู่เ้ชา่สทิธไิมแ่กไ้ขเหตุตามทีก่ลา่วขา้งตน้ และมแีนวโน้มทีจ่ะไมด่ าเนินการ 
ผูใ้หเ้ชา่สทิธมิสีทิธเิขา้ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีไ่ดแ้จง้ใหแ้ก่ผูเ้ชา่สทิธเิอง หรอืสัง่ให้
บุคคลภายนอกเขา้ท าการแกไ้ข โดยผูเ้ชา่สทิธจิะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีผู่ใ้หเ้ชา่
สทิธติอ้งเสยีไปเพือ่การนัน้ 
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 • ผูเ้ชา่สทิธจิะไมท่ าการแกไ้ขเปลีย่นแปลงและ/หรอืท าการปรบัปรงุใด ๆ ในระบบผลติ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูใ้หเ้ชา่
สทิธกิ่อน 

• หา้มมใิหผู้เ้ชา่สทิธกิ่อภาระผกูพนั และ/หรอืภาระตดิพนัใดๆ ไมว่า่กรณีใดๆ ในระบบ
ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสว่นขยาย 

หน้ำท่ีของผูใ้ห้
เช่ำสิทธิ 

1. ผูใ้หเ้ชา่สทิธจิะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ชา่สทิธสิามารถใชส้ทิธิ
ประโยชน์เกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ช่าสทิธติามสญัญาน้ี  

2. ผูใ้หเ้ชา่สทิธสิญัญาวา่ จะไมก่ระท าการใดๆ หรอือนุญาตใหบุ้คคลอื่นใดประท าการ
ใดๆ อนัจะเป็นการขดัขวางการใชส้ทิธ ิหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบผลติน ้า
อุตสาหกรรม ทัง้น้ี ผูเ้ชา่สทิธจิะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชา่สทิธทิราบโดยไมช่กัชา้ หากผูเ้ชา่สทิธิ
ถกูขดัขวางโดยประการใดๆ ในการเขา้ท างาน หรอืการเชา่สทิธหิรอืการด าเนินงาน
หรอืปฎบิตักิารตามสญัญานี้ 

หน้ำท่ีของผูเ้ช่ำ
สิทธิ  

1. ผูเ้ชา่สทิธจิะขยายระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมโดยเงนิลงทุนของผูเ้ชา่สทิธเิองใน
กรณีดงัต่อไปน้ี  

o ความตอ้งการใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ในระดบัทีคู่ส่ญัญาเหน็สมควร
ท าการขยาย 

o ผูใ้หเ้ชา่สทิธขิยายพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม 

2. ผูเ้ชา่สทิธติกลงซือ้น ้าดบิจากผูใ้หเ้ชา่สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบัการผลติน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีผู่ใ้หเ้ชา่สทิธแิละผูเ้ชา่สทิธจิะตกลงรว่มกนั
ต่อไป 

3. ผูเ้ชา่สทิธติกลงด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม รวมถงึการ
ใหบ้รกิารหลงัการขายแบบครบวงจรใหแ้ก่ลกูคา้ ตามมาตรฐานการด าเนินงานของ
ขอบขา่ยการใหบ้รกิาร 

4. ผูเ้ชา่สทิธจิะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมาตรฐานต่างๆ 
รวมทัง้มาตรการใดๆ เพือ่ความปลอดภยั ตามที ่กนอ. และ/หรอืผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิและ/
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด 

5. ผูเ้ชา่สทิธจิะปฏบิตัติามขอ้ตกลงใดๆ เกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรมทีผู่ใ้หเ้ชา่สทิธมิอียูก่บัลกูคา้ทีม่อียูใ่นวนัเริม่ตน้ของสญัญา หรอืทีจ่ะมขีึน้
ในอนาคต ตามทีผู่ใ้หเ้ชา่สทิธจิะแจง้ใหผู้เ้ชา่สทิธทิราบ 

6. ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าสทิธแิจง้ต่อผูเ้ชา่สทิธเิพือ่หยดุการสง่น ้าเพือ่อุตสาหกรรมใหแ้ก่
ลกูคา้รายใด ผูเ้ชา่สทิธติอ้งด าเนินการโดยทนัทแีละอยา่งเครง่ครดั ซึง่หากผูเ้ชา่สทิธิ
ตอ้งรบัผดิต่อลกูคา้รายดงักล่าว ผูใ้หเ้ชา่สทิธติกลงชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่ผูเ้ชา่สทิธิ
ตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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กำรประกนัภยั  ผูเ้ชา่สทิธติอ้งเอาประกนัภยัประเภทคุม้ครองการเสีย่งภยัทุกชนิด (All Risks) ต่อระบบผลติน ้า
เพือ่อุตสาหกรรมทัง้หมด โดยเอาประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยั และเงือ่นไขการประกนัภยัทีผู่้
ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่อุตสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกนัใชอ้ยู ่ 

ทัง้น้ี ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมตามีก่ าหนดใหผู้ใ้หเ้ชา่สทิธเิป็นผูร้บัประโยชน์ และระบบ
ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสว่นขยายใหผู้ใ้หเ้ชา่สทิธเิป็นผูร้บัประโยชน์รว่ม (Co-Beneficiary)  

เหตผิุดสญัญำโดย
ผูเ้ช่ำสิทธิและเลิก
สญัญำ –  

ผูใ้หเ้ชา่สทิธมิสีทิธบิอกเลกิสญัญา ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  โดยไมไ่ดร้บัการแกไ้ข
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาทีก่ าหนดโดยผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิ

• ผูเ้ชา่สทิธไิมส่ามารถด าเนินการตามสทิธกิารเชา่สทิธ ิหรอื 

• ผูเ้ชา่สทิธไิมส่ามารถจดัสง่น ้าเพือ่อุตสาหกรรมตามปรมิาณทีก่ าหนดไวใ้หแ้ก่ลกูคา้ได ้
โดยเป็นเหตุการณ์ทีอ่ยูใ่นความควบคุมของผูเ้ชา่สทิธ ิหรอื 

• ผูเ้ชา่สทิธไิมส่ามารถผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานน ้าทีก่ าหนด 
หรอื 

• ผูเ้ชา่สทิธไิมช่ าระเงนิผลประโยชน์ตอบแทนตามก าหนด และไมไ่ดร้บัการผอ่นผนั
จากผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิหรอื 

• ผูเ้ชา่สทิธถิกูศาลมคี าสัง่ใหเ้ป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืตกเป็น
บุคคลลม้ละลาย หรอื 

• ผูเ้ชา่สทิธลิะเมดิขอ้สญัญาไมว่า่ขอ้หนึ่งขอ้ใด 

ผูใ้หเ้ชา่สทิธหิรอืบุคคลทีผู่ใ้หเ้ช่าสทิธกิ าหนดสทิธมิสีทิธทิีจ่ะกลบัเขา้ด าเนินการการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ตามสญัญารว่มด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีผู่ใ้หเ้ชา่มี
สทิธอิยูก่บั กนอ. ในทนัท ี

เหตผิุดสญัญำโดย
ผูใ้ห้เช่ำสิทธิและ
เลิกสญัญำ – 

ผูเ้ชา่สทิธมิสีทิธบิอกเลกิสญัญา ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี โดยผูเ้ชา่สทิธสิง่ค าบอก
กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิใหผู้ใ้หเ้ชา่สทิธปิฏบิตัใิหถ้กูตอ้งภายใน 3 เดอืน 
ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขก่อนสิน้สดุระยะเวลาทีก่ าหนด 

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธลิะเมดิขอ้สญัญาทีส่ าคญัไมว่า่ขอ้หน่ึงขอ้ใด และผูใ้หเ้ชา่สทิธไิม่
ด าเนินการแกไ้ข 

• หน่วยงานใดๆ ของรฐัเขา้มาขดัขวาง หรอืแทรกแซงในสาระส าคญัของการ
ด าเนินงานตามขอ้ก าหนดรายละเอยีดการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม หรอื
การด าเนินงานของระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม โดยเกดิจากความผดิของผูใ้หเ้ชา่
สทิธ ิและผูใ้หเ้ช่าสทิธไิมด่ าเนินการแกไ้ข 

• ผูใ้หเ้ชา่สทิธถิกูศาลมคี าสัง่ใหเ้ป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืตก
เป็นบุคคลลม้ละลาย 

ทัง้น้ี ไมว่า่กรณีใดๆ ผูเ้ชา่สทิธจิะหยดุการผลติ หรอืชะลอการผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม หรอืลด
ปรมิาณน ้าเพือ่อุตสาหกรรมทีจ่ าหน่ายแก่ลกูคา้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้ต่อรองหรอืตอบโตก้ารทีเ่หน็วา่
ผูใ้หเ้ชา่สทิธไิมป่ฏบิตัติามสญัญาหรอืละเมดิขอ้สญัญาไมไ่ด้ 
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เหตสุดุวิสยั ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั จนเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาไดเ้กนิกวา่ 2 เดอืน
ตดิต่อกนั และไมส่ามารถคาดไดว้า่ เหตุสดุวสิยั หรอืเหตุการณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ดงักล่าวจะ
สิน้สดุลงเมือ่ใด ผูใ้หเ้ชา่สทิธมิสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการบอกเลกิสญัญานี้ได ้
โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้ชา่สทิธ ิ

กำรโอนสิทธิ ผูใ้หเ้ชา่สทิธติกลงใหผู้เ้ช่าสทิธโิอนสทิธกิารด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้า Clarified Water 
และการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการผลติและจ าหน่าย Clarified Water ใหก้บับรษิทัยอ่ย 
หรอืบรษิทัในเครอืของผูเ้ชา่สทิธไิด ้ 
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8.2.6 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำให้สินเช่ือวงเงิน 12,999,000,000 บำท  

วนัท่ีของสญัญำ 14 กรกฎาคม 2559 

คู่สญัญำ 1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์ แอนด ์พาวเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และบรษิทั 

ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอรย่ี์”) (รวมเรยีกวา่ “ผูกู้้”) และ 

2. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูใ้ห้กู้”) 

จ ำนวน/วงเงินกู้ วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 12,999,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงัน้ี   

• Facility A – จ านวนไมเ่กนิ 10,499,000,000 บาท ซึง่ผูใ้หกู้จ้ะใหเ้งนิกูแ้ก่บรษิทัฯ 

• Facility B – จ านวนไม่เกนิ 2,500,000,000 บาท ซึ่งผู้ให้กู้จะให้สนิเชื่อแก่ผู้กู้ในรูปของ 
Revolving Standby Letter of Credit (“SBLC”) 

กำรช ำระคืนเงินกู้  บรษิทัฯ จะต้องช าระคนืเงนิกู้ Facility A ให้แก่ผู้ให้กู้ตามระยะเวลาที่ระบุในสญัญาให้สนิเชื่อ

ทัง้น้ีจะตอ้งช าระคนืเงนิกู ้Facility A ทัง้หมดภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2565  

ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคนืเงนิกู ้Facility B ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ต้ามระยะเวลาทีร่ะบุในเอกสาร SBLC อยา่งไรก็

ด ีการช าระคนืตอ้งไมช่า้กวา่วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนธนัวาคม 2563 

หลกัประกนั  หลกัประกนัหลกัภายใตส้ญัญาใหส้นิเชื่อไดแ้ก่:  

• หลกัประกนัทางธุรกจิเหนือบญัชเีงนิฝากทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในสญัญาสนิเชื่อ  

• หนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดย WHA เพื่อค ้าประกนัหน้ีต่าง ๆ รวมถงึหน้ีภายใตส้ญัญาให้
สนิเชื่อฉบบัน้ี 

• การจ าน าหุน้ของเหมราชทีถ่อืโดยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดัทัง้หมด 

• การจ าน าหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยเหมราชและ H-International (SG) Pte. Ltd. ทัง้หมด 

• การจ าน าหุ้นของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดัที่ถอืโดยดบับลวิเอชเอ เอ็น
เนอรย์ีท่ ัง้หมด 

 

เง่ือนไขกำรปลด

เปลือ้ง

หลกัประกนั   

• หลกัประกนัต่าง ๆ จะได้รบัการปลดเปลื้องก่อนที่มีการเสนอขายหุ้นของบรษิัทฯ ต่อ

ประชาชนเป็นครัง้แรก ยกเวน้การจ าน าหุน้ของดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ีท่ ัง้หมดทีถ่อือยู่

ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึ่งจะไดร้บัการปลดเปลือ้งต่อเมื่อบรษิทัได้

ปฎบิตัติามเงือ่นไขสญัญาสนิเชื่อเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี

ส ำคญั 

ตลอดระยะเวลาของสญัญาใหส้นิเชื่อน้ี 

• WHA จะต้องถอืหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของเหมราช (ไม่ว่าจะทางตรง

หรอืทางออ้ม) 
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• เหมราชจะตอ้งถอืหุน้ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 51 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไมว่่าจะทางตรง

หรอืทางออ้ม) 

• บรษิทัฯ จะต้องถอืหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั (ไมว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้ม) 

• บรษิัทฯ ต้องด ารงสดัส่วนหน้ีสนิ (Net Debt)24 ต่อก าไร (Adjusted EBITDA)25 ไม่เกิน 

5.5 เท่า ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของปี 2560 และทุก ๆ สิน้ปีภายหลงัจากนัน้ โดย

อา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบั ระยะเวลา 4 ไตรมาสก่อนวนัดงักล่าว 

• บรษิทัฯ ต้องด ารงสดัส่วนหน้ีสนิ (Net Interest Bearing Debt) ต่อทุน (Total Equity)26 

ไม่เกิน 2.5 เท่า ค านวณ ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชขีองปี 2560 และทุก ๆ สิ้นปีภายหลงั

จากนัน้ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีการเงนิดงักล่าว 

• บรษิทัฯ ตอ้งไมก่่อหลกัประกนัใด ๆ บนทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นการด าเนินการ

ทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบุในสญัญาใหส้นิเชื่อ หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หกู้ ้

• ผูกู้ต้อ้งไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์นิของผูกู้ ้เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามทางคา้ปกต ิ

และไดร้บัค่าตอบแทนในราคายุตธิรรม หรอืเป็นการด าเนินการที่ไดร้บัอนุมตัจิากผูใ้ห้กู้

หรอืเป็นการด าเนินการทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบุในสญัญาใหส้นิเชื่อ 

• ผู้กู้ต้องไม่ด าเนินการได้มาซึ่งทรพัย์สินที่มีนัยส าคัญใด ๆ หรือก่อภาระผูกพันที่มี

นยัส าคญัใด ๆ เวน้แต่เป็นการด าเนินการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หกู้้ 

• ผูกู้ต้อ้งไมก่่อหน้ีสนิเพิม่เตมิ เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามทางคา้ปกต ิและบรษิทัฯ ยงั

สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิได ้หรอืเป็นการด าเนินการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หกู้ ้ 
 

                                                            
24 “Net Debt” หรือ “Net Interest Bearing Debt” หมายถึง หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทัง้หมด หักด้วยเงินสด หรอืสิ่งอื่นที่
เทยีบเทา่เงนิสดทีไ่มม่ภีาระตดิพนั    
25 “Adjusted EBITDA” หมายถงึ ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษนีิตบิุคคล ค่าเสื่อม และค่าตดัจ าหน่าย โดยไม่รวมก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่ได้
เกดิขึน้จรงิ 
26 “Total Equity” หมายถงึ ทุนทัง้หมดของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  
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ส่วนท่ี 2.3 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
9     ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น  
9.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
3,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยที่ประชุม
วสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 3/2559 ของบรษิทัเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทัฯ ด าเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 125,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะมทีุนที่ออกและช าระแลว้เป็นจ านวนไม่เกนิ 3,825,000,000 บาท หรอื
คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัไมเ่กนิ 765,000,000 หุน้ 

 
9.2 ผูถื้อหุ้น 

9.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น หลงัการเสนอขายหุ้น(3) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่เหมราช     
 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)(1) 526,799,994 82.31 526,799,994 68.86 
 H-International (SG) Pte. Ltd.(2) 113,200,002 17.69 8,700,002 1.14 
 รวม 639,999,996 100.00 535,499,996 70.00 
2 นายสมยศ อนนัตประยรู 2 0.00 2(3) 0.00 
3 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 2 0.00 2(3) 0.00 
4 ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  57,289,722 7.49(4) 

5 ประชาชนทัว่ไป   172,210,278 22.51(4) 

  รวมทัง้หมด 640,000,000 100.00  765,000,000 100.00  

หมายเหตุ: (1) บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิพฒันาบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งไดข้อเพกิถอนหลกัทรพัย์จากการ
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 เป็นต้นมา โดยปัจจุบนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 98.9 และผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.1 

  ทัง้น้ี บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด  เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)  ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นโดย บริษัท      
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 

  ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยมรีายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 
มนีาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี  

ผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุม่นายสมยศ อนันตประยรู และนางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั(1.1) 
นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
นายสมยศ อนนัตประยรู 
Credit Suisse AG, Singapore Branch(1.2) 

 
2,807,166,810 
1,624,989,569 
1,090,894,523 

821,916,681 

 
19.60 
11.35 
7.62 
5.74 
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ผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
UBS AG, Hong Kong Branch(1.3) 421,136,360 2.94 
รวม 6,766,103,943 47.25 
2. State Street Bank Europe Limited 1,102,783,366 7.70 
3.  กลุม่ตระกลูชลคดดี ารงกุล 
นายสมพงษ์ ชลคดดี ารงกุล 
นายสมพงษ์ ชลคดดี ารงกุล โดย บลจ.แอสแซทพลสั จ ากดั 
นางวารุณี ชลคดดี ารงกุล 
นายพงษ์พฒัน์ ชลคดดี ารงกุล 
นางสาวขนิษฐา ชลคดดี ารงกุล 
นางสาวนทัยา ชลคดดี ารงกุล 

 
474,945,700 
399,440,700 
63,300,000 
12,120,000 
10,000,000 
10,000,000 

 
3.32 
2.79 
0.44 
0.08 
0.07 
0.07 

รวม 969,806,400 6.77 
4. กลุม่ตระกลูจารุกรสกุล 
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล 
นายวุฒ ิจารุกรสกุล 

 
301,898,100 
172,070,000 

 
2.11 
1.20 

รวม 473,968,100 3.31 
5. บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 416,600,000 2.91 
6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 293,472,916 2.05 
7. นางสาวสพุชิญา พูพ่สิทุธิ ์ 229,724,035 1.60 
8. N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11 188.076,600 1.31 
9. นางสาวนลนิรตัน์ แซ่อึง้ 129,594,578 0.90 
10. นายสญัชยั สขุสมชวีนิ 119,900,000 0.84 
รวมผูถื้อหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 10,690,029,938 74.64 
ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน 3,632,400,139 25.36 
รวมทัง้หมด 14,322,430,077 100.00 

(1.1)  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดย ณ วนัที ่23 มนีาคม 2555 มทีุนจด

ทะเบยีน 5,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายสมยศ อนนัตประยรู 500,000 50.0 
2 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 499,999 50.0 
3 นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล 1 0.0 
 รวม 1,000,000 100.0 

(1.2) หุน้ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นชือ่ Credit Suisse AG, Singapore Branch ซึง่เป็นบรษิทัหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ที ่ 
 นายสมยศ อนนัตประยรู และนางสาวจรพีร จารุกรสกุล ไปฝากหุน้ไว ้
(1.3) หุน้ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นชือ่ UBS AG, Hong Kong Branch ซึง่เป็นบรษิทัหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นประเทศฮอ่งกง ที ่                   
               นายสมยศ อนนัตประยรู ไปฝากหุน้ไว ้

 (2)    H-International (SG) Pte Ltd. เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน โดยจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 ถอืหุน้
โดยบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00  

  (3)    ไม่นับรวมส่วนทีบุ่คคลดงักล่าวอาจจองซื้อและไดร้บัจดัสรรในฐานะผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดย 
บุคคลดงักล่าวจะไดร้บัสทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี นายสมยศ อนันตประยรู ไดร้บั
สทิธปิระมาณ 4,767,178 หุน้ นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ไดร้บัสทิธปิระมาณ 6,499,958 หุน้ และกลุ่มนายสมยศ อนันตประยรูและนางสาวจรพีร 
จารุกรสกุล ไดร้บัสทิธโิดยออ้มจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุน้ 

 (4)    ทัง้น้ีการแบ่งสดัส่วนระหว่างผู้ถอืหุ้นของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และประชาชนทัว่ไป เป็นไปตามมตขิอง
คณะกรรมการบรษิทัที่ก าหนดใหม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
ทัง้สิน้แลว้ ไมเ่กนิ 57,289,722 หุน้ 
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9.2.2 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น  
ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ด ี  

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) มกีารเขา้ท าขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ 
 

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
9.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดวา่บรษิทัมหาชนจ ากดัจะสามารถจา่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ในกรณีทีไ่มม่กีารขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธติามงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ
คณะกรรมการบรษิัท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัที่
อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท มอี านาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัยอ่ย หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี 
บรษิทัย่อยจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น 
สถานะทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ
คณะกรรมการบรษิทัยอ่ย และการจา่ยปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัยอ่ย อยา่ง
มนียัส าคญั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัยอ่ยทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัย่อย มอี านาจอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

 
9.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 

บรษิทัฯ มบีรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มจะเป็นไปตามสญัญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างไปตามข้อก าหนดของแต่ละสญัญา ซึ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถอืหุ้นอยู่ ทัง้น้ี รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (โปรดพจิารณารายละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – 2.3 ธุรกจิพลงังาน) ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัของ
บรษิทั เกค็โค่- วนั จ ากดั ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในสว่นที่ 2.4.16 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ – 
16.1.6 สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
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10. โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 5 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงัน้ี  
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายปฏิบติัการ 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ
สาธารณูปโภค 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ
พลงังาน 

ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายการเงินและ
นักลงทนุสมัพนัธ ์

ฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษทั 

ฝ่ายระบบข้อมลู 
ฝ่ายพฒันา

ทรพัยากรบคุคล 
ฝ่ายจดัหา 

ผูต้รวจสอบภายใน 
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10.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยม ีนางสาวณฐัวด ีหอมรองบน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั  

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัฯ คอื นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรพีร จารุกรสกุล ลง
ลายมอืชื่อร่วมกบั นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน หรอืนายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล หรอืนายวเิศษ จูงวฒันา รวมเป็นสามคน 
และประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้น้ี  กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

 

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5  คนและ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
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3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยตอ้ง
มจี านวนกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  

ทัง้น้ี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอีกคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการ
บรษิทั” กไ็ด ้

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการบรษิัทมมีติ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่นายเวทย์ นุชเจรญิ และนางพรรณี วรวุฒจิงสถติ เป็นกรรมการที่มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ของบรษิทัฯ และมเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั  

 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ี 
กรรมการตรวจสอบซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งั
เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
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การประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2558 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2559 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 6/6 - 13/13 - 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล รองประธานกรรมการ 6/6 - 13/13 - 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 8/9 - 12/13 - 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล/1 กรรมการ 6/6 - 13/13 - 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา/2 กรรมการ/ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- 
- 

11/11 - 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท/์3 กรรมการ - - 9/9 - 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

1/1 - 13/13 6/6 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

1/1 - 11/13 6/6 

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

1/1 - 11/13 6/6 

หมายเหตุ 1/ นายววิฒิน์ จริฐัตกิาลสกุล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2558 
 2/ นายวเิศษ จงูวฒันา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2559 
 3/ นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 

คณะกรรมการบริหาร 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารจ านวน 5 ทา่น โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

โดย นางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล กรรมการบรหิาร 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิาร 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรหิาร 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการบรหิาร 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.10 หน้า 5 

คณะกรรมการบรหิาร ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและ

วางแผน ใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึการก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ น านโยบายและแผนกลยุทธ์

ที่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้นัน้ไปด าเนินการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร  

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรหิารส าหรบัปี 2559  

รายช่ือ ปี 2559 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู 8/8 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 8/8 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 8/8 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 8/8 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา 8/8 

10.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจ านวน 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

 

โดย นางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็น

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั

การเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้

การประชมุคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.10 หน้า 6 

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลส าหรบังวดปี 2559  

รายช่ือ ปี 2559 

1. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ 1/1 

2. นายเอกชยั ตวิตุานนท ์ 1/1 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 1/1 
หมายเหตุ: คณะกรรมการบรรษทัภบิาลไดร้บัการแต่งตัง้ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 

10.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่ี
รายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดย นางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งส าหรบังวดปี 2559  

รายช่ือ ปี 2559 

1. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 2/2 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 1/2 

3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ 2/2 
หมายเหตุ: คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 

 

10.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.10 หน้า 7 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน โดย ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทั
ฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสมยศ อนนัตประยรู กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดย นางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวน
หน่ึงเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน
คณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนส าหรบังวดปี 2559  

รายช่ือ ปี 2559 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู 1/1 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 1/1 

3. นายเวทย ์นุชเจรญิ 1/1 
หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ านวน 9 ทา่น มดีงัน้ี 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวเิศษ จงูวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายค าฮอง รศัมานี ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 

3. นายวรานล เหล่าสวุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

4. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

5. นางการศศ ินานานุกลู ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

6. นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

7. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

8. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายระบบขอ้มลู 

9. นางอมัพร ชุบไทยสงค ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้ 

 
10.7 เลขานุการบริษทัฯ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวณฐัวด ีหอม

รองบน เป็นเลขานุการบรษิทั เพือ่ท าหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ านาจ หน้าที่

และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงัน้ี 

1 ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2 ใหค้ าปรกึษาในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึปฏบิตัติ่าง ๆ รวมทัง้เป็น

ผูจ้ดัท าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

3 บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ตดิตามใหป้ฏบิตัติามมตกิารประชุมผูถ้อื

หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ 

4 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดที่

เกีย่วขอ้ง 

5 จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั  

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7 ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

 

10.8 การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 
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บริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ น้ี ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอ านาจใน

การอนุมตัิให้กรรมการผู้ได้รบัมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย

รายการอนุมตัหิลกัของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

การอนุมติั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การลงทนุ    

การเขา้ลงทุนในกจิการ/ การขายกจิการ < 500 ลา้นบาท/ รายการ < 10 ลา้นบาท/ รายการ 

การลงทุนหรอืคา่ใชจ้า่ย   

- ตามทีง่บประมาณประจ าปี - > 100 ลา้นบาท/ รายการ 

- นอกงบประมาณประจ าปี > 10 ลา้นบาท/ รายการรวม < 10 ลา้นบาท/ รายการรวม 

การกู้ยืม   

การกูย้มืตามงบประมาณประจ าปี ✓
/1 - 

การก าหนดเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของเงนิกู้

และหุน้กู ้

< 2,000 ลา้นบาท/ รายการ - 

การก าหนดเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของ

หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 

< 1,000 ลา้นบาท/ รายการ < 250 ลา้นบาท/ รายการ/2 

การใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั < 1,000 ลา้นบาท/ รายการ - 

หมายเหต ุ /1 คณะกรรมการบรหิารไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

  /2 หากรายการมขีนาดมากกวา่รอ้ยละ 25 ของวงเงนิตามอ านาจการอนุมตั ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งลงนาม

อนุมตัริว่มกบักรรมการบรหิารทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ 1 ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
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10.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 เพื่ออนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2559 ในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าเบีย้

ประชุม คา่ตอบแทนกรรมการ และโบนสั มรีายละเอยีดคา่ตอบแทนแต่ละประเภท ดงัน้ี 

   ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 200,000 / ปี 

กรรมการ 150,000 / ปี 

ประธาน 30,000 / ครัง้ 

กรรมการ 25,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

ในสว่นของโบนสั ก าหนดจา่ยในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมสว่นแบง่ก าไรในปีดงักล่าว 

 

รายละเอยีดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยส าหรบัปี 2559 มดีงัน้ี 

รายช่ือ 

ปี 2559 

ค่าตอบ 

แทนกรรมการ

บริษทั 

ค่าตอบ 
แทนกรรมการ

ชดุย่อย 
รวม 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู 589,994 230,000 819,994 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 475,000 200,000 675,000 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 450,000 135,000 585,000 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 475,000 135,000 610,000 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา 388,730 120,000 508,730 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ 327,050 30,000 357,050 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ 475,000  200,000 675,000 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ 425,000 105,000 530,000 
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รายช่ือ 

ปี 2559 

ค่าตอบ 

แทนกรรมการ

บริษทั 

ค่าตอบ 
แทนกรรมการ

ชดุย่อย 
รวม 

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 425,000 115,000 540,000 

หมายเหตุ:  ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2558  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไมม่-ี 

 

10.9.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
คา่ตอบแทนแก่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (ไมร่วมคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) ส าหรบังวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน (คน) 0 9/1 

คา่ตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 0 24.64 

 

10.10  บคุลากร 
10.10.1 จ านวนบคุลากร 

จ านวนบุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (ไมร่วมผูบ้รหิารจ านวน 9 คน) แบง่ตามสายงาน ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สายงาน 
จ านวนบคุลากร (คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559 

ฝ่ายปฏบิตักิาร  9 57 

ฝ่ายบญัช ี - 1 

ฝ่ายกฎหมาย - 2 

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ - 1 

ฝ่ายบรหิาร  3 

รวม 9 64 

 

 

10.10.2 ค่าตอบแทนบคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 
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ในปี 2558 และในปี 2559 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 6.04 ลา้นบาท 

และ 19.47 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 (ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนพนกังาน/1 5.84 18.47 

คา่ตอบแทนอื่นๆ/2 0.20 1.00 

รวม 6.04 19.47 

หมายเหตุ  /1 รวมโบนสัพนกังาน 

             /2  รวมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 

10.10.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่าน

มาที่ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ สว่นของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ บรษิทั

ยอ่ย อยา่งมนียัส าคญั 

10.10.4 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1.1 ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บรหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ

ปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนั

ภายนอก 

1.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ

ใหม ่

2 การพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการดแูลและพฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง จงึไดมุ้ง่เน้นใหบ้รษิทัฯ เป็น

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยมนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูเ้ป็นประจ า ใน

เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง และเหมาะสมกบัความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากน้ีบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะสนับสนุนทุน

กู้ยมืเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทเพื่อเพิม่พูนความรู้ความสามารถในสาขาวชิาที่

ท างานอยู ่
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11 การก ากบัดแูลกิจการ 

11.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่วีา่เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีาร จดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีึน้ โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่งโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรท าให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปด้วยความ
เป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัได้ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีโดยครอบคลุมหลกัการ
ส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึ่งอาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดไว ้ไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืโอนหุ้น การมสีว่นแบ่งก าไรของบรษิทัฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การ
เขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั
ฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  จดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมกีารใหข้อ้มลูวนั เวลา 
สถานที ่และวาระการประชุม และมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีข่อตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถือหุ้น หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่ อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 30 วนั ยกเวน้กรณีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน บรษิัทฯ จะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด และจะไม่
กระท าการใดๆ ที่ เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษั ทฯ 3) 
 อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที่ และละเวน้
การกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีง
ลงมตไิม่ควรมวีธิทีี่ยุ่งยากหรอืมคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป สถานที่จดัประชุมผู้ถอืหุ้นมคีวามสะดวกต่อการ
เดนิทาง เป็นตน้ 

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และ
ตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้ม
กบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้น 
Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 
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5)  สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
เสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

6)  สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ น าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย า 

7)  สง่เสรมิใหก้รรมการของบรษิทัฯ ทุกคนเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัใหม้กีารลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สาหรบัแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

9)  สง่เสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนับสนุนให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการ
ได้มาหรอืจาหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขีอ้โต้แย้งใน
ภายหลงั 

11)  จดัใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้มกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทึก
ค าถามคาตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเหน็ด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร 
รวมทัง้บนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดว้ย และเปิดเผยรายงานการ
ประชุมบน website ของบรษิทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

1)  สง่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพรผ่่านทาง website ของบรษิทัอยา่งน้อย 30 วนั ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนบรษิทัฯ จะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ก่อนวนันัดประชุมผูถ้อืหุ้น 
และควรจดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิทา่กบัหน่ึง
เสยีง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชุมแลว้ มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนสาหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและนับเป็นองค์
ประชุมตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

4)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้
ใหช้ดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการพจิารณาวา่จะเพิม่วาระที่
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม ่นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมค่วรเพิม่วาระการประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้
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เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

5)  ก าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

6)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7)  ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

8)  ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี
และเป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศส าคญัถกูเปิดเผย 

9)  ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจ
ท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ควรงดเวน้จากการมสี่วนร่วมในการ
ประชุมพจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ ยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ที่มคีุณค่ายิง่ จงึ
เป็นนโยบายของบรษิัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

4)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
เพือ่พฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
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(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม 

2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทยีมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้า 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัติ่อลกูคา้ดงัน้ี 

1)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลในเรื่องกระบวนการผลติ ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุง
และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยูเ่สมอ 

2)  จดัให้มรีะบบการควบคุมดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ได้ใหไ้วก้บัลูกค้าอย่างเคร่งครดั และดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 

3)  จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลรกัษาข้อมูลความลบัของลูกค้าเสมือเป็นความลบัของบรษิัทฯ และไม่
น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามยัของลูกค้า รวมทัง้การแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้า
รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะน า โดยบรษิทัจะส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ แกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่างๆต่อไป 

(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัติ่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดัเอา
เปรยีบคู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี้ 

2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี้ และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้ง
รบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4)  บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อเจา้หน้ีเสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาที่มอียู่กบัเจา้หน้ีตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าให้
เจ้าหน้ีเกิดความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา บรษิัท
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จะแจ้งเจ้าหน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่ อนไขค ้าประกนั การบรหิาร
เงนิทุน และการผดินดัชาระหนี้รว่มกนั 

5)  บรษิัทฯ มนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลอืกคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา โดยมกีาร
ประเมนิแบ่งตามประเภทผู้จ าหน่ายสนิค้า และผู้รบัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผู้ขาย
โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและน ามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกคู่
คา้โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิทัฯ มนีโยบายในการสนบัสนุนธุรกจิทอ้งถิน่โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย จาก
บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรือ ชมุชน 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒัน าสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิัทตัง้อยู่ให้มคีุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเติบโตของ
บรษิทัฯ และมนีโยบายที่จะส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ในดา้น
การศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(6)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การใหบ้รกิารน ้าซึง่เป็นธุรกจิของบรษิทัฯ ควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจาน้ี บรษิทัมนีโยบายที่ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่เสรมิสรา้งคุณภาพ อาชวีอ
นามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึ่งลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงัน้ี 

1)  มกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถกูตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พรอ้มด้วย
เหตุผล โดยรายงานผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัให้มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

5)  ดูแลให้มกีารเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท า
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หน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้น้ี จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็นกรรมการของ
บรษิทัยอ่ยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบรษิทัฯ 
โดยจะกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทัง้ไดป้รบัปรุง
และรายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าว และ
บรษิทัไดบ้รรจุวาระเรื่องรายงานการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิัทฯ มจี านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี 
คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผู้ทรงคุณวฒุจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและ
สนับสนุนธุรกิจของบรษิัท โดยบรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มี
กรรมการอสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกวา่ 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิัทฯ เกี่ยวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดย
พจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการประสานงาน
ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
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ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 3 คน คดิเป็น 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ แต่เน่ืองจากประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระตาม
ขอ้แนะน าในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น
กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ เหน็วา่ โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าวมคีวามโปรง่ใสเพยีงพอ และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ ได ้เน่ืองจากมจี านวนกรรมการอสิระ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. อกีทัง้กรรมการอสิระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและไมม่สีว่นไดเ้สยีกบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และเขา้รว่มประชุม รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี เมื่อบรษิทัฯ เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น เกณฑ์
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั เกณฑ์การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ดงักล่าวไดก้ าหนดใหน้ า
เรื่องที่มนีัยส าคญัเข้าขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรยีบเสมือนตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดงันัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมติ
ในเรือ่งนัน้ ๆ  

อีกทัง้กรรมการทุกท่านมหีน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ หน้าที่ตามหลกัซื่อสตัย์และไว้วางใจ 
(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึนโยบาย
ก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึ่งก าหนดใหก้รรมการ
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 

5.2  คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล เพื่อกลัน่กรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว ้อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานของคณะกรรมการบรษิัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ใน องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

5.3  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัที่จะรกัษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสูงของการก ากบัดูแลกิจการที่ดีใน
บรษิทั โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสีาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้น าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งไดร้บัการอนุมตัจิาก
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คณะกรรมการบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นที่เขา้ใจมาใชแ้ละถอืปฏบิตัิ เรื่อยมา อกีทัง้ยงัได้จดัท า
มาตรฐานการปฏบิตังิานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดอ้นุมตัแิละประกาศใช้กฎและระเบยีบภายในใหม่ ๆ 
เป็นระยะ ๆ โดยมุง่พฒันาปรบัปรุงการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอยา่งต่อเนื่อง 

5.3.2  จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มคีวามเชื่ออยา่งยิง่วา่ การด าเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัส าคญัในการเจรญิเตบิโตอยา่ง
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคูม่อืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามโดยเครง่ครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่
ทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบรษิัท ฯ รวมทัง้ได้ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์ทัง้น้ี เพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

จรรยาบรรณดงักล่าวไดร้า่งขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัความโปรง่ใสหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
จรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

5.3.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การท ารายการระหวา่งบรษิทักบับุคคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้กนัไดน้ัน้ จะตอ้ง
ผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันทีส่ าคญัการเขา้ท ารายการ
นัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาด
ของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิทั ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอื
มสีว่นเกีย่วขอ้งจะไมเ่ขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวต้องกระท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยก าหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บน
พื้นฐานเสมือนหน่ึงกระท าโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถ
ก าหนดราคาได ้บรษิทัฯ จะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัฯ เพือ่ก าหนดราคา
ทีเ่ป็นธรรมทัง้ส าหรบับรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.3.5  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิผลโดยคณะกรรมการบรษิัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน (ในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และดา้นระบบการตดิตาม 
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission: COSO)) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หรอืจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระ โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดแูลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท าหน้าทีต่รวจสอบและ
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึ่ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส 
เพือ่ปรบัปรงุและเพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้น้ี การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.6  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษิทั และบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งเป็นผูม้คีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิของ
บรษิทัฯ เขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในย่อยหรอืบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ เพื่อก ากบัดูแล
การบรหิารจดัการและรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี สดัสว่นตวัแทนของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม อยา่งน้อยจะเป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ การก าหนดนโยบายที่ส าคญัและการออกเสยีงในวาระที่ส าคญัของ
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

5.4  การประชมุของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย 

5.4.1  คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละครัง้จะมกีาร
ก าหนดวาระการประชุมลว่งหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพือ่พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทอาจเขา้ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากน้ี บรษิทัยงัมนีโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและไม่ใช่
กรรมการบรหิารไดม้กีารประชุมรว่มกนั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารและ
ไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสที่จะไดป้ระชุมกนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดย
ไมม่ฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 

ในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องที่ก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารบัการพจิารณา
เป็นวาระการประชุมได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ และ เลขานุการบรษิทัจะน าเรื่องดงักล่าวมา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัท าหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใินที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีง กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ไดม้ี
การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุง่เน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค าแนะน า 
ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพือ่ยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

5.4.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 
4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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5.4.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.6  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อร่วมกนั
พจิารณาและสรุปผลการประเมนิงานและน ามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และรว่มกนัหาแนวทาง
ปรบัปรุง แก้ไข เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดให้มกีารประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมนิตนเองของกรรมการทัง้คณะ และน าแนวทางการประเมนิจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะ
เป็นสว่นส าคญัในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทัง้น้ี 
แบบประเมนิจะแบ่งหวัขอ้เป็นดงัน้ี 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 

(1)  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

2.  ความเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบั 

(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 

(2)  ธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3)  กลยุทธข์องบรษิทัฯ 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 

4.  บรษิทัยอ่ยและอนุกรรมการต่างๆ ท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทัฯ 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 
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7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นกลาง 

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกทา่นแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

10.  คณะกรรมการเหน็วา่ผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 

11.  การปฏบิตัเิรือ่งการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมูพ่นกังานบรษิทัหมูพ่นกังานบรษิทั 

ทัง้น้ี เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการบรษิทัทุกท่านประเมนิในทุกสิน้ปี และเป็นผู้รวบรวม
และรายงานสรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ าทุกปี 

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 
ความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง ทัง้น้ี ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รบัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณานาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

5.7  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(1)  สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีาร
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

(2)  ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

5.8  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิัทฯ เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัให้มีแผนสบืทอดต าแหน่ง จึงได้ท าแผนสบืทอด
ต าแหน่งทีค่รอบคลุมต าแหน่งผูบ้รหิารทีส่ าคญั โดยท าการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว 
ท าการพฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัต าแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญัต่อไปในอนาคต 

5.9  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏิบตัหิน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะต้องทราบถงึลกัษณะการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั ดงันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ
แนะน าใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัและ
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีทัง้น้ี เลขานุการ
บรษิทัเป็นประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

5.10  นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทั และจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
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บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละ
ไมเ่กนิ 5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากน้ี หา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั 
หรอืใกล้เคียง ยกเว้นบรษิัทร่วม และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้มเ่กนิ 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.11  การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการจดัตัง้คณะท างาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะท างานดงักล่าวจะรว่มกนัประชุมและประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ที่
เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งต่างๆ โอกาสเกดิ
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกันก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงและผู้รบัผิดชอบ โดย
คณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความรว่มมอืและประสานงานจาก
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งจะท าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ อยา่ง
น้อยปีละครัง้ เพือ่ชว่ยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรงุนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

 

11.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีด่งัน้ี 

11.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  

11.3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 มมีตกิ าหนด อ านาจ หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบกรรมการบรษิทัเป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าที่ และก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร
จดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบรหิารงาน
และผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ หรอืบุคคลใด ๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิ่ม
มลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
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3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอเพือ่ใหบ้รรลุกลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึ้นเงินเดือน การก าหนด เงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนักงานบรษิทัฯ รวมถงึดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่
เหมาะสม 

5. ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณา
โดยที่ประชุมผูถ้อืหุ้น) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดที่ท ากบับรษิัทฯ หรอืมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

11. จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

12. สอบทานนโยบายในการก ากบัดูแลกจิการ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption) ของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัริายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ประจ าปี ที่จ ัดท าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั
มอบหมาย 

13. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

18. พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่ วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ 
อยา่งเป็นธรรม 

19. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บรษิทัได ้ 

 ทัง้น้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น  
การมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท
สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตา 

มทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) 
อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอื
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

11.3.2 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบั
ดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การจดัท า
รายงานทางการเงนิ เพื่อให้การปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื โดยมี
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม  เพยีงพอ  และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปนี้  

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.11 หน้า 15 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
และ  

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปน้ี 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เหน็สมควร 

10. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11.3.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และ
งบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการใช้
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  
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2 ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า 
การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3 ก าหนดโครงสรา้งองค์กรและนโยบายเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการบรษิทัฯ การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของแต่
ละธุรกจิ พจิารณาและตดิตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นก าลงัคนและการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจา่ยผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

4 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุนหรอื
ร่วมลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่นใด ในรปูแบบที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อ
ด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิทั ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน
ดงักล่าว การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตาม
วงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

5 ตดิตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา
หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6 พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้ท า
ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมคีวาม
จ าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิที่ไดก้ าหนดไวแ้ละ/หรอืที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7 พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใด ๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ/ค าเสนอ ตดิต่อ 
ท านิตกิรรมกบัสว่นราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธติ่าง ๆ ของบรษิทั และ/หรอืการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรอืที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

8 พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื การ
ด าเนินการใด ๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ    

9 แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน กระท าการใด ๆ ทีอ่ยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะ
กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

10 มอี านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

11 พจิารณาและอนุมตัิคู่มอือ านาจด าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ และ/หรอื ผู้ที่ได้รบัมอบอ านาจทราบถึง
ขอบเขตความรบัผดิชอบและอ านาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลักฐานอ้างองิ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งมรีะบบ 

11.3.4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
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มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 

2. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั (Code of Conduct) โดยจดัท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. ก าหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4. เป็นตวัแทนบรษิทัฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกจิกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้กบัผู้บรหิาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก  

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้รวมทัง้จดัท า
สรุปเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

11.3.5 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตัินโยบายบรหิารความเสี่ยง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบรษิัท 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายใน
การด าเนินงาน รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบ
การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 

4. พจิารณารายงานความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพื่อตดิตามความเสีย่งทีส่ าคญัในระดบัองคก์ร รวมถงึ
ใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการจดัการความเสีย่ง 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัต่อองคก์ร ในกรณีทีม่ ี
ปัจจยั หรอืเหตุการณ์ส าคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอ้มูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส าคญั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้มกีารน า
ระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัฯ 

8. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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10. ท าหน้าที่สอบทาน ให้ค าปรกึษาและค าแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัแก่ฝ่ายบรหิาร 
โดยมอี านาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา รวมทัง้รบัผดิชอบ
ในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเน่ือง  

11. น ามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฎบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล และตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน และ
ปรบัปรุง มาตรการต่อต้านการทุจรติฯอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิัท
ทราบต่อไป 

11.3.6 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาน าเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีต่ าแหน่งวา่งลงเน่ืองจาก
ครบวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั โดยมกี าหนดระยะเวลาอยา่งเพยีงพอก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พจิารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิทัทีจ่ะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการยอ่ยชุดต่าง ๆ ของบรษิทั  

4. พจิารณากลัน่กรองผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ในกรณีทีม่ตี าแหน่งดงักล่าววา่ง
ลง 

5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

6. พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูง
ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามเหมาะสม และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

7. พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนด
คา่ตอบแทนและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยน าเสนอ
คา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

11.3.7 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้ง และอ านาจบรหิารงาน รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท าแผนกลยุทธ์ และ
แผนงบประมาณประจ าปีตามทีฝ่่ายบรหิารน าเสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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2 ตดิตาม ควบคุม ก ากบัดแูล และด าเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3 เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

5 พิจารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิการของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัทฯ และพิจารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่ายงาน   
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในตารางมอบหมายอ านาจอนุมตัใินการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม
ต่างๆ ของบรษิทัฯ  

6 อ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

7 มอบอ านาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ และ/หรอื 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

8 อนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ เช่น ซื้อขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การคดิ
ค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมอืนลูกค้าทัว่ไป เป็นต้น ทัง้น้ี
ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9 มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัยอ่ย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบรษิทั 

10 ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชดุย่อย 

1.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืไมก่ไ็ด ้

ในการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอื
พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การ
แต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้น้ี ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1)  ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
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เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี้
ขาด 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไป
นัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ย ังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทัง้น้ี มติของ
คณะกรรมการตามความขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ทัง้น้ี กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ ที่สามารถบรหิารงานในเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิและงานบรหิารของบรษิทัฯ 
และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

3.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบั
ลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงัน้ี 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของ
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ีอ านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
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4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้ ีอ านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเชา่หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ีอ านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้ถอืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที่มนีัยในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่
มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9.  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

10.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และ 

11.  ไมเ่ป็นกรรมการของ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

นอกจากน้ี กรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
นอกจากน้ี บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกจิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 
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ส าหรบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้กรรมการ
บรษิทั กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้
บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตน
ทดแทน 

4.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึง
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้น้ี ให้กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งได ้

5.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้

6.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อครบ
วาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งได ้

11.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

11.5.1 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน 
ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

11.5.2 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1. บรษิทัฯ จะสง่บุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ตาม
สดัส่วนการถอืหุ้นในแต่ละบรษิทั โดยการสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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2. คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบรษิัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) 
ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) ด าเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม
เป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้
ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม 

(4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเพื่อให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมีระบบควบคุม
ภายใน รวมถงึระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการด าเนินธุรกจิ 

(5) พิจารณา ติดตาม และด าเนินการที่จ าเป็นในการจดัให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและ
แผนงานที่ส าคญัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ให้เป็น
ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอื
บุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหนึ่งอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้น้ี การมอบอ านาจดงักล่าวจะ
ไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบอ านาจจาก
กรรมการสามารถอนุมตัิรายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอื
บรษิทัรว่ม  

3. บรษิทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากบั
ดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมมคีวามจ าเป็นต้องเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัจะตดิตามใหบ้รษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเขา้ท ารายการดว้ยความโปรง่ใส
และเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้า/จ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

5. บรษิทัฯ จะด าเนินการทีจ่ าเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มลูและ
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

6. บรษิทัฯ ก าหนดระเบยีบปฏบิตัใิหก้ารเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใช้
สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย เวน้แต่
กรณีดงัต่อไปนี้ 
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1. วาระในการประชุมผู้ถอืหุน้ที่จะต้องลงมตใิหเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทุนที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญา การ
ออกเสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญารว่มทุนดงักล่าว 

2. วาระประจ าดงัต่อไปน้ีในการประชุมสามญัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนนได ้

-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่า่นมา 

-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ประจ าปี 

-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนส ารองและจา่ยเงนิปันผล 

-  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน
คา่ตอบแทนกรรมการ 

-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

 

11.6 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายและวธิีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บรหิารในการน าข้อมูลภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี  

1 บรษิัทฯ จะให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ มายงั
เลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนน าสง่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท า
และน าสง่ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

3 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน ( “Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงนิของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อ
ขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่สารสนเทศของบรษิทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ รวมทัง้หา้มไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 
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4 บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่
ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซึ่งการล งโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

11.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

ในงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชคีอื 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิเป็นจ านวนเงนิรวม 2,404,000 
บาท และ คา่บรกิารอื่น  Non-Audit fee) เป็นจ านวนเงนิ 3,603,162 บาท 

 ทัง้น้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัชไีมเ่ป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนักบับรษิทัฯ 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.12 หน้า 1 

12 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวาม
มุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี บรษิทัฯ ตัง้มัน่ทีจ่ะด ารง
ตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และสามารถ
บรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบในการด าเนินธุรกจิทีม่ ี
ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในทุกดา้น  

จากการที่บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมจงึได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการดูแลผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยค านึงถงึความ
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถอืหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงั
สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมถงึการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ โดยมนีโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูที่
ส าคญั และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น ลูกค้า   
คูค่า้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใต้หลกัพื้นฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
พรอ้มทัง้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็
อยา่งยัง่ยนื  

(3) นโยบายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัติน
ใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใด ๆ 
อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) นโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์ก รใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ให้ความรู ้สนับสนุนและ
สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบรหิารการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ที่จะเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ่งขณะน้ีบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อ
สมคัรเขา้รว่มโครงการดงักล่าว  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กนัทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ จะไม่ท าการใดทีเ่ป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ตลอดจนมนีโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารดแูลไมใ่หธุ้รกจิของบรษิทัฯ 
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้น
การใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความเคารพนับถอืและปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพ
ร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิมนุษยชนภายใน  
บริษัทฯ  และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการ สิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล และคุ้มครองสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีที่ได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหไ้มต่ ่ากวา่อตัราทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะใหพ้นกังานทุกคนอยูร่ว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานทีม่คีวามสขุและยอมรบัซึง่
กนัและกนั และมกีารปฏบิตัติ่อพนกังานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไมม่กีารเอารดัเอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั ตลอดจนในดา้น
การดแูลพนักงาน บรษิทัฯ มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหา
บุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และการจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะ
ก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานให้มคีวามเป็นมอือาชีพบน
สภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

(1) การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชีพและมโีอกาส
ก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัให้มสีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานของบรษิทัฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและ
อุบตัเิหตุให้แก่พนักงาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานส าหรบัค่าพธิี
ฌาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของพนกังาน ทุนการศกึษาส าหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

(2) การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนาการดงูาน เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานที่
มปีระสทิธภิาพ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานใหช้ดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท างานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายทีส่นับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีุขอนามยัในสถานที่
ท างานทีด่ ีบรษิทัฯ มุง่เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้ง
ให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้
พนกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี(และไมท่ าการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสขุภาพอนามยัแก่ลกูคา้หรือผูร้บับรกิาร) 
รวมถงึดแูลสถานทีท่ างานใหถ้กูสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ มนีโยบายมุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิต่อลูกคา้ (ซึ่งมฐีานะเป็นผูบ้รโิภคคนหน่ึง) ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 
ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาทีไ่ดท้ าไว้กบัลกูคา้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ให้ความส าคญัในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต โดยบรษิัทฯ ตระหนักดีว่า 
“คุณภาพและความปลอดภยัทางดา้นน ้า” เป็นพืน้ฐานส าคญัยิง่ของการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนความพรอ้มของบุคลากร
ทีม่คีุณภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิตน้ทางไปจนถงึ
ผลผลติปลายทาง 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีการบริหารจดัการ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในทุกกระบวนการทางธุรกจิ อาทเิช่น การส ารวจและประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มก่อน
การก่อสรา้งอย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการด าเนินงาน ไม่ให้สรา้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมกีารใชร้ะบบการบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมี
การน าผลพลอยได้หรอืของเหลือจากการผลิตกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทัง้มีการบ าบดัของเสยีจาก
กระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

6. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษิทัฯ จะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้ม ๆ กบัการเตบิโตของ
บรษิทัฯ ซึ่งเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อม โดยมรีะบบการผลติและการด าเนินงานที่ใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารควบคุม
ป้องกนัมใิห้เกดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ได้ด าเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม
ประเมนิผล และทบทวนเพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยดึถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคียง จงึสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่าง ๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บั
เพือ่การพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของทรพัยากรน ้าซึ่งเป็นทรพัยากรสิ้นเปลอืง ควบคู่กบัการดูแล
สิง่แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯจงึก าหนด “นโยบายใช้น ้าอย่างประหยดั” เพื่อแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมัน่ในการใช้ทรพัยากรในการด าเนินธุรกิจและการผลติของบรษิัทฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และยงั
มุ่งเน้นการประหยดัพลงังานโดยการใช้นวตักรรมและการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์  รวมถึงจากพลังงานทางเลือกอื่ นๆ 
(Alternative Energy) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ
เผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบัการประหยดั
พลงังานกบักลุ่มลกูคา้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

8. แนวทางปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจนทีจ่ะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า และทรพัย์สนิปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด อาท ิ
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีขิสทิธิถ์ูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรทุ์กชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ เพือ่ป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 
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13    การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

13.1   ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคมุภายใน 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลกัการดูแลก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
กลา่วคอื การมรีะบบการปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใส ยตุธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอ านาจซึง่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะ
น าไปสู ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ พนกังาน คูค่า้ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครัง้ที่ 6 /2558 เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2558 ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สอบ
ทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า  บรษิทัฯ มกีารด าเนิน
ธุรกจิทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2 / 2559 เมื่อวนัที่ 29  สงิหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และอ้างอิงรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่จดัท าโดยบรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า 
บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณา
ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  
3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities)  
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication)  
5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

13.2     ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบควบคมุภายใน 

 

เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั (“พีแอนด์
แอล” หรอื “ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตัง้แต่วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2558 โดย
บรษิทั พแีอนด์แอล จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิัทฯ ระบบงานวงจรรายได ้
ระบบงานวงจรรายจ่าย การบรหิารงานสนิทรพัย์ถาวร และระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึ่งจากรายงานการ
ตรวจสอบฉบบัวนัที่ 14  มนีาคม 2559 ซึ่งไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  2 / 2559 เมื่อวนัที่ 29 
สงิหาคม 2559 พบว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม มปีระเดน็ปลกีย่อยเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 
ซึง่สามารถสรปุไดต้ามประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
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1. ระบบวงจรรายได ้
 

ข้อตรวจพบ ความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ ความคืบหน้าในการด าเนินการ 

เลขท่ีเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

การระบุเลขทีใ่นชุดเอกสาร "การขออนุมตัิ
ใชน้ ้า" ไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  
เนื่องจากเอกสารเป็นเอกสารอนุมตัิ
เชือ่มต่อค าขอใชน้ ้ารุน่แรกทีบ่รษิทัฯ ยงั
ไมไ่ดจ้ดัตัง้บรษิทัฯ  

ต ่า ควรมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูในเอกสารทุกครัง้ก่อนท าการ
จดัเกบ็เขา้แฟ้ม 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดฟอรม์เอกสาร "การ
ขออนุมตัใิชน้ ้า" ทีม่กีารระบุเลขทีใ่ห้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และด าเนินการ
แกไ้ขเอกสาร "การขออนุมตัใิชน้ ้า" ชุด
ใหม ่  

 

2. การบรหิารงานสนิทรพัยถ์าวร 
 

ข้อตรวจพบ ความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ การด าเนินการโดยบริษทัฯ 

ทะเบียนสินทรพัยถ์าวรไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

การก าหนดประเภทสนิทรพัยถ์าวรใน
ทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวร ไมเ่ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั  
 

ต ่า เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานและ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ ควร
พจิารณา/ทบทวนประเภทสนิทรพัยถ์าวรใน
ทะเบยีนคุมฯ ใหช้ดัเจนและเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัประเภทสนิทรพัย์
ถาวรในทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวรใหม ่
ใหม้คีวามเป็นมาตรฐาน  

การตรวจนับสินทรพัยถ์าวร 

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารตรวจนบัสนิทรพัย์
ถาวรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แต่ยงัไมม่ี
แผนการตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน และยงัไมม่ี
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บญัชจีากทาง
ส านกังานใหญ่ไปรว่มตรวจนบั 

ต ่า เพือ่ยนืยนัความมตีวัตนของสนิทรพัยถ์าวร
ทีม่อียูใ่นทะเบยีนคุม ควรใหเ้จา้หน้าทีท่ า
การตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้อยา่งสม ่าเสมอ 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดชว่งเวลาทีจ่ะเขา้
ตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรแลว้ โดยจะรว่ม
หารอืกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และ 
ภายใน เพือ่ก าหนดแผนการตรวจ
ประจ าปี ซึง่ผูท้ ีเ่ขา้รว่มในการตรวจนบั
ไดแ้ก่ ตวัแทนจากฝ่ายบญัช ี และ
พนกังานทีป่ระจ าทีโ่รงกรองน ้า และที่
ระบบบ าบดัน ้า  

 

3. ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

ข้อตรวจพบ ความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ การด าเนินการโดยบริษทัฯ 

การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 
บรษิทัฯ ไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทนไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
  

ปานกลาง   ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัควรมกีาร
หารอืเพือ่พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่ใหม้ี
คณะกรรมการท างาน เพือ่บรหิารงาน
อยา่งเทีย่งธรรม ภายใตข้อ้ก าหนดทีต่ลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่
6/2559 วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีติ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน พรอ้มทัง้ก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
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ข้อตรวจพบ ความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ การด าเนินการโดยบริษทัฯ 

 พจิารณาคา่ตอบแทน  

การแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ 

บรษิทัฯ ไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
สวสัดกิาร (อา้งถงึ พรบ.คุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 96 ก าหนดใหส้ถาน
ประกอบการทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป 
ตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิาร 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้งอยา่งน้อย 
5 คน) 

ต ่า ควรพจิารณาจดัใหม้คีณะกรรมการ
สวสัดกิารเพือ่การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ีคณะกรรมการ
สวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ 
จ านวน 7 คน ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 บรษิทัฯ มลีกูจา้งจ านวน 73 คน 
(รวมผูบ้รหิาร) โดยผา่นขัน้ตอนการเลอืก
ตั ้ง่ และแจง้พนกังานตรวจแรงงานตาม
ก าหนดเวลาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่
26 ม.ค. 60    

 
4. การประเมนิการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัฯ 

 

ข้อตรวจพบ ความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ การด าเนินการโดยบริษทัฯ 

นโยบาย ข้อก าหนด และกฎบตัรยงัไม่ผา่นการลงนามจากผูมี้อ านาจ 
นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน นโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ กฎบตัรคณะกรรมการ
บรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร กฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายใน
การบรหิารความเสีย่งและแนวทางเพือ่ลด
ความเสีย่งไดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน แต่ยงัไมผ่า่น
การลงนามจากผูม้อี านาจ 
  

ต ่า   ควรมดี าเนินการทนัทเีพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเตรยีม
ความพรอ้มในดา้นนโยบาย 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัให ้นโยบายการใชข้อ้มลู
ภายใน นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัร
คณะกรรมการบรหิาร กฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายในการ
บรหิารความเสีย่งและแนวทางเพือ่ลด
ความเสีย่งไดม้กีารลงนามจากผูม้อี านาจ
แลว้เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 

 
13.3     ความเหน็ของผูส้อบบญัชี  

 บรษิทั ไพรซ้์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชปีฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืข้อผิดพลาด ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดย
ถูกตอ้งตามควรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ 

จากการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในของกจิการ มี
เพียงประเด็นปลีกย่อยเท่านัน้ นัน่คือ ทรพัย์สนิที่มีการรบัโอนจากการปรบัโครงสร้างกิจการยงัมิได้มีการติดป้าย
ทรพัยส์นิอยา่งเหมาะสม อยา่งไรกต็าม ทางผูบ้รหิารรบัทราบและจะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2560 
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13.4 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ บรษิทั พแีอนด์แอลอนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ

ประเดน็เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีย่งัคงคา้งอยู ่และไดม้อยหมายให ้นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ เป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกัในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิลว้เหน็วา่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั (“ธรรมนิติ”) ใหป้ฏบิตัหิน้าที่ในฐานะผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และ ธรรมนิตอิบหมายให ้นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้
ตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของธรรมนิติ และนายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั แล้วเห็นว่า มคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี นอกจากน้ี นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั มคีวามเขา้ใจในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าทีดงักล่าวทัง้น้ี การ
พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้ร ับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายมดีงัต่อไปน้ี 

หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยก์ารบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกวา่ 15 ปี 
โดยมปีระสบการณ์ท างานกบับรษิทัชัน้น าของโลก อาท ิบรษิทั Cooper&Lybrand 
ประเทศไทย (ปัจจุบนั คอืบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย จ ากดั) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

คุณกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่
ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ในประเดน็เกีย่วกบัระบบการควบคุม
ภายในทีย่งัคงคา้งอยู่ 

 
หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกวา่ 24 ปี  

โดยมปีระสบการณ์ท างานกบัธรรมนิตมิาตัง้แต่ปี 2535 จนถงึปัจจุบนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่
ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด
หรอืเหน็สมควร รวมถงึรว่มเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณา 
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  14 รายการระหว่างกนั 
 
14.1  บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท ารายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุป
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งัน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหาชน) (“เหมราช” หรอื “HRD”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช าระแลว้ (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 4 ท่านไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิาร์ด นาร์
โดน 4) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรี
ยล เอสเตท (ระยอง )  จ ากัด 
(“ESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ (ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 3 ท่านไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิาร์ด นาร์
โดน  

บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จ ากดั (“HEIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิาร์ด นาร์
โดน 4) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ 
อนิดสัเตรยีล  เอสเตท จ ากดั 
(“HESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (“HRIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (“HSIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
บรหิารจดัการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

บรษิทั เอช-คอนสครคัชัน่ แมน
เนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั (“HCME”) 

- ด า เนินธุ รกิจบริการออกแบบ และ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิาร์ด นาร์
โดน  

บรษิทั เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จ ากดั 
(“SME”) 

- ด าเนินธุรกิจโลจสิติกส์ จ าหน่ายและให้
เช่าอาคารโรงงาน อาคารและคลงัสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 
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14.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ปี 2559 บรษิัทฯ และเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ ได้ด าเนินการปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและลดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของแต่ละบรษิทั และเพื่อรองรบัการขยายตวัของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยในวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช และสญัญาเช่าสทิธิ
ในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าและบรหิารจดัการน ้าเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ นอกจากน้ี ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้รบัโอนธุรกจิพลงังานมาจากกลุ่ม      
เหมราชฯ และกลุม่ดบับลวิเอชเอ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของเหมราช  
 รายการระหวา่งกนัในปี 2558 และปี 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
1)     การรบับริหารจดัการธรุกิจน ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

รายได้ค่าบริหารจดัการ   บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญารบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าโดยใหบ้รกิาร
บ า บัดน ้ า เ สีย แก่  ESIE แล ะ ให้บ ริก า รผลิตน ้ า เ พื่ อ
อุตสาหกรรมและบ าบัดน ้ า เสียแก่  SME (ส าหรับการ
ใหบ้รกิารน ้าใน HLP1) โดยสญัญามอีายุ 3 ปี และมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 30 มนีาคม 2559 เนื่องจากทัง้ 2 บรษิทัไม่มี
บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านธุรกจิน ้าซึ่งเป็นผลจาก
การปรบัโครงสรา้งธุรกจิ โดยบรษิทัฯไดเ้รยีกเกบ็ค่าบรกิาร
ถวัเฉลีย่ตามอตัราค่าใชจ้่ายทางตรง บวกอตัรารอ้ยละ 8 ซึง่
เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราก าไรของบรษิทัที่
ใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนัในตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล โดยเป็น
รายการธุรกจิปกตทิีม่เีง ื่อนไขการคา้ทัว่ไป และอตัรา
ค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับ
บรษิทัอื่นทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

• ESIE - 2.39 

• SME - 0.36 

รายได้ค้างรบั   

• ESIE - 0.27 

• SME - 0.04 
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2)     การจดัซ้ือน ้าดิบ 
2.1 การจดัซือ้น ้าดบิใน ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

ต้นทนุน ้าดิบ   • ปี 2551 บรษิทัฯ ท าสญัญาซือ้ขายน ้าดบิจาก ESIE ตาม
สัญญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี บรษิทัฯ ตกลงซื้อ
น ้าดบิจากผูใ้หเ้ช่าสทิธใินอตัราค่าต้นทุนน ้าดบิของผูใ้ห้
เช่าสทิธ ิบวกอตัราก าไรรอ้ยละ 15 โดยค่าใชจ้่ายในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเป็นความรบัผดิชอบของผู้ให้
เชา่ 

• อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าท า
สญัญาซือ้น ้าดบิโดยตรงจากบรษิทั จดัการและพฒันาน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“EASTW”) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เนื่องจากน ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัในการน ามาผลติน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่ บรษิทัฯ 
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

• ESIE 117.97 115.21 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• ESIE 12.04 12.59 

 
2.2 การจดัซือ้น ้าดบิในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแหง่อื่น 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

ต้นทนุน ้าดิบ   • ปี 2551 บริษัทฯ ท าสัญญาซื้อขายน ้ าดิบจาก HRD 
HEIE และ HESIE ตามสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลิต
และจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี 
บริษัทฯ ตกลงซื้อน ้ าดิบจากผู้ให้เช่าสิทธิในอัตราค่า
ตน้ทุนน ้าดบิของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิบวกอตัราก าไรรอ้ยละ 15 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เนื่องจากน ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัในการน ามาผลติน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่บรษิัทฯ 

• HRD 11.40 30.01 

• HEIE 281.37 425.47 

• HESIE 26.01 32.92 

• HRIL - 24.06 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้าที ่4 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

• HSIL - 2.59 โดยค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเป็นความ
รบัผดิชอบของผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิ

• ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยกเลิก
สญัญาซื้อขายน ้ าดิบฉบับดังกล่าว และเข้าท าบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาซื้อขายน ้ าดิบ กับ HRD HEIE 
HESIE ระยะเวลาสญัญา 50 ปี โดยเป็นไปตามขอ้ตกลง
ในสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี เพื่อน าน ้าดบิมา
จ าหน่าย และมาผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหก้บัลูกคา้ใน
นิคมอุตสาหกรรม เนื่ องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการเพื่อท าสญัญาตรงกบั EASTW ซึ่งอตัราน ้า
ดบิตามสญัญาฉบบันี้ เท่ากบัอตัราค่าต้นทุนน ้าดบิของ
ผู้ให้เช่าสิทธิ บวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคา
ตน้ทุนของผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิและราคาทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจา่ยหาก
ซื้อน ้ าดิบโดยตรง โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ร ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และ
ทรพัยส์นิต่างๆ ของระบบน ้าดบิ 

• เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าท าสญัญาซื้อ
ขายน ้าดบิ กบั HRIL และ HSIL ระยะเวลาสญัญา 50 ปี 
โดยเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการ
ผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และบรหิารจดัการ
น ้าเสีย เพื่อน าน ้ าดิบมาจ าหน่าย และมาผลิตน ้ าเพื่อ
อุ ต ส าหก ร รม ให้กับ ลู ก ค้ า ใ น เ ขตปร ะกอบกา ร
อุตสาหกรรม เนื่ องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่าง
ด าเนินการเพื่อท าสัญญาตรงกับEASTW และกรม
ชลประทาน ซึ่งอตัราน ้าดิบตามสญัญาฉบบันี้ เท่ากบั

และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• HRD 1.34 2.90 

• EIE 32.74 45.00 

• HESIE 2.96 2.65 

• HRIL - 2.89 

• HSIL - 0.27 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

อตัราค่าต้นทุนน ้าดิบของผู้ให้เช่าสทิธิ โดยบรษิัทฯ มี
หน้าที่ร ับผิดชอบ ค่า ใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารงุรกัษาอุปกรณ์และทรพัยส์นิต่างๆของระบบน ้าดบิ 

3)     การเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการด าเนินธรุกิจ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าเช่าท่ีดิน   บรษิทัฯ และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ท าสญัญาเช่าทีด่นิจาก HRD HESIE 
และ HEIE เพื่อใช้สถานที่ในการด าเนินธุรกิจผลิตน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ในอตัราที่
สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
ทุกๆ 5 ปี จา่ยช าระเป็นรายเดอืน โดยเป็นอตัราคา่เชา่ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมอื่นเรยีกเกบ็จากลูกคา้ทัว่ไป โดยสญัญาเช่าแต่
ละสญัญามอีายุ 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2559 ถงึวนัที่ 
29 มนีาคม 2589 และสามารถต่ออายุสญัญาไดอ้กี 20 ปี 
ในปัจจบุนั คา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ยงัคงคา้งเป็นเจา้หนี้การคา้  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพือ่ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยอตัราค่าเช่า
เป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บ
ลกูคา้ทัว่ไป 
 

• HRD  - 1.81 

• HEIE - 1.10 

• HESIE  - 1.71 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• HRD  - 0.19 

• HEIE - - 

• HESIE  - 0.18 
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4) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจดัการ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจดัการ    • ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด (“WHAEG”) ได้ท าสัญญาจ้างบริหารจัดการกับ 
HRD ให้เป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี จดัหา
บุคลากร และการจดัจ าหน่าย 

• ปี 2558 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั (“WHAWT”) 
ได้ท าสญัญาจา้งบรหิารจดัการกบั HRD ให้เป็นผูบ้รหิาร
จดัการดา้นการเงนิ บญัช ีจดัหาบุคลากร การจดัจ าหน่าย 
และ ดา้นการบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม  

• ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 2559 เนื่องจากมกีารปรบัโครงสรา้ง
ทางธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดม้กีารโอนพนกังานทัง้ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยี ฝ่ายบญัช ีและเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการของ  บรษิทั
ฯ จงึไดม้กีารจดัจา้ง รวมถงึนโยบายทีจ่ะจดัจา้ง ผูบ้รหิาร
ในฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และฝ่าย
พฒันาธุรกจิ บรษิทัฯ จงึได้มกีารพจิารณายกเลิกสญัญา
ระหว่าง WHAWT และ WHAEG กับ HRD และจัดท า
สญัญาใหมร่ะหวา่งบรษิทัฯ กบั HRD เพือ่ใหบ้รกิารในดา้น
การเงนิ สารสนเทศ และดา้นธุรการอื่นๆ สญัญามอีายุ 1 ปี 
ตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2560 
โดยอัตราค่าบริหารจัดการค านวณจากค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิดงักล่าว บวกดว้ยอตัรารอ้ย
ละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตราก าไรของบริษัทที่
ใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนัในตลาด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดังกล่าวมีความจ า เ ป็นและสมเหตุผล 
เนื่องจาก ขอบเขตการให้บรกิารตามสญัญาบรหิาร
จดัการสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรและนโยบาย
การบริหารจดัการใหม่ของบริษัทฯ อีกทัง้อัตราค่า
บรหิารจดัการในสญัญาดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
 

• HRD 32.97 5.85 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

• HRD 

 
35.98 

 
1.98 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

เจ้าหน้ีการค้า   บรษิทัฯ ท าสญัญาจา้ง HCME บรหิารจดัการและควบคุมงาน
ก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งระบบน ้าทีเ่กดิขึน้ในแต่ละโครงการ 
เนื่ องจาก HCME มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เกีย่วกบังานวศิวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยบรษิทัฯ ได้
เขา้ท าสญัญาดงักล่าวเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2559 และจะสิน้สุด
ลงในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่การท าสญัญาแต่ละครัง้มอีายุ 
1 ปี ปัจจุบนั HCME ก าลงัอยู่ในระหว่างควบคุมการก่อสร้าง
ระบบผลิตน ้ าในนิคมอุตสาหกรรม HESIE 2 โดยค่าบริการ
ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบวกอัตราก าไรที่สามารถ
เทยีบเคยีงกบับรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

รายการดงักล่าว เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ
เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารขยายธุรกจิจงึมกีารก่อสร้าง
ระบบน ้าเพื่อใชใ้นการผลติ และใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จงึ
ตอ้งจา้งวศิวกรผูม้คีวามเชีย่วชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 
 

• HCME  1.28 1.28 

 
5) การเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรมของ ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย – ตดับญัชี  

  ปี 2551 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั บรษิทั ESIE เป็นระยะเวลา 
25 ปีเพื่อใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตดัจา่ยจนจบสญัญา 

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็ว่า เป็นรายการซึ่งที่
เ กิดขึ้นก่ อนแต่ งตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ ESIE เป็นบรษิัทร่วมลงทุนระหว่างเหม
ราชกบันิตบิุคคลอื่น 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 

• ESIE 8.69 8.69 
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6)  การเช่าสิทธิเพ่ือประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน ้า 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย (สญัญาฉบบัเดิม) – ตดั
บญัชี 

    

• HRD 2.48 0.61 • ปี 2551 บรษิทัฯ ท าสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท HRD HEIE 
และ HESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บรกิารน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดย 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2559 ยกเลิกสญัญาทัง้ 3 
ฉบบั และเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม ่

• ค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี เป็นขอ้ตกลงตามสญัญา
เช่าสทิธดิ าเนินการ และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และบรหิารจดัการน ้าเสยี ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญากบั
กลุ่มเหมราชฯ โดยอตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธิรายปี
จากการประกอบธุรกจิน ้า มดีงันี้ 
• ปีที่ 1-3 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากการ

ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 
• ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้

จากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 
ซึง่อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธดิงักล่าว สามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัอตัราค่าตอบแทนการใหส้ทิธขิองธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั
และธุรกจิอื่นในตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า 
รายการดงักล่าว มคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปีของสญัญาฉบบั
ใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มี
ลกัษณะเดยีวกนัของธุรกจิที่คล้ายคลงึกนัและธุรกิจ
อื่นในตลาด และค่าตอบแทนดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ
ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการ ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่สมเหตุผล เนื่ องจากผนัแปรตาม
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการ
ปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ 

• HEIE 4.98 1.23 
• HESIE 6.21 1.53 
ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี 
(สญัญาฉบบัใหม)่ 

• HRD 

  
 

 - 

 
 
 0.55 

• HEIE - 3.13 

• HESIE - 0.77 

• HRIL - 0.49 

• HSIL - 0.89 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• HRD - 0.08 

• HEIE - 0.66 

• HESIE - 0.10 

• HRIL - 0.10 

• HSIL - 0.07 
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7) การได้รบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
7.1 การรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิจาก HRD 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี  
31 ธนัวาคม 2559 

รบัการช่วยเหลือทางการเงินจาก 
HRD  

  
 
• ปี 2558 บรษิทัฯ รบัเงนิกูย้มืเงนิจาก HRD เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินกจิการและรว่มลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า ต่อมาในเดอืน
มีนาคม และเดือนพฤษภาคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้รบั
เงนิกู้ยมืเพิม่เตมิเพื่อลงทุนเช่าสทิธธิุรกจิน ้า และรบัโอน
ธุรกจิไฟฟ้าตามล าดบั ตามแผนการปรบัโครงสรา้งทาง
ธุรกจิ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 0.5 ต่อปี ซึง่
เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่เหมราชให้ความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทัในเครอือื่นๆ  

• ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ได้จ่ายช าระเงนิกู้
และดอกเบี้ยดงักล่าวทัง้จ านวนแล้ว โดยใช้วงเงนิกู้ยมื
จากธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึ่ง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า 
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัฯ และ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 
 

• เงนิกูย้มืระยะสัน้ 1,272.50 - 

• ดอกเบีย้จา่ย 46.82 123.75 

• ดอกเบีย้คา้งจา่ย 0.34 - 

 
7.2 การใชห้ลกัทรพัยต์่างๆเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ดบับลวิเอชเอ และเหมราช 

ภายใตส้ญัญาใหส้นิเชื่อระหวา่งบรษิทัฯ และธนาคารพาณิชยแ์หง่หน่ึง ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ น าหุน้ของ บรษิทัฯ ทัง้หมด หุน้ของเหมราช และหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูโ้ดยไมม่คีา่ตอบแทน โดยสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ต้กลงทีจ่ะปลดจ าน าหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้หมด และหุน้ของเหมราช ก่อนการเสนอขายหุน้ของ
บรษิทัฯ ต่อประชาชนในครัง้แรก เพือ่ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรพัยส์ามารถน าหุน้ทีเ่สนอขายไปสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ได ้และเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัเิหมาะสมและสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ของการเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และจะมกีารปลดจ าน าหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั เมื่อบรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ถาบนัการเงนิ
ก าหนดไว ้ 
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นอกจากน้ีหลกัประกนัทัง้สามส่วนดงักล่าวไดม้อบไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่เงนิกูข้องบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และ จะมกีารปลดหลกัประกนัทัง้สามสว่น
ดงักล่าวตามเงนิกู้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั 
(มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็วา่ รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และเป็นไป
เพือ่การปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

8) รายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญาเช่าช่วงพื้นที่หลงัคากบั บรษิัท หลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดัใน
ฐานะทรสัต ีของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต์”) โดยม ีบรษิทั เหมราช รที 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้โดยเหมราชรอ้ยละ 100.0) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 เพื่อ
พฒันาธุรกจิโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจ าหน่าย (Solar Rooftop) โดยมพีื้นที่หลงัคาที่เช่าที่ใช้งานได้
ประมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนทรพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน อนัไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีโครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 1 
โครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 2 และโครงการเหมราชโลจสิตกิส ์4  
 โดยบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาทีเ่ช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์ในจ านวนค่าเช่าขัน้ต ่าจากพืน้ทีร่อ้ย
ละ 85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าทีใ่ชง้านได ้ซึ่งคดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 120,105 ตารางเมตร และหากพืน้ที่หลงัคาที่เช่าใช้
จรงิมพีืน้ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าใชง้านได ้บรษิทัฯ จะช าระค่าเช่าช่วงตามจ านวนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่
ที่ใช้จรงิ ในอตัราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน หรอืคดิเป็นค่าใชจ้่ายค่าเช่าประมาณ 360,315 บาทต่อเดอืน 
โดยมอีตัราการเตบิโตของคา่เชา่พืน้ทีร่อ้ยละ 6 ทุกๆ 3 ปี 
 การเช่าช่วงมกี าหนดระยะเวลา 3 ปี (สญัญาฉบบัน้ีจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2562) และให้สทิธิ
คูส่ญัญาทัง้สอง ในการต่ออายสุญัญาออกไป 4 คราว คราวละ 3 ปี เวน้แต่ ภายในระยะเวลาเชา่ชว่ง หากบรษิทัฯ จะเริม่
ประกอบกจิการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจ าหน่าย (Solar Rooftop) บนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าส่วนใด และ
บรษิทัฯ ประสงค์จะขอใหม้กีารขยายระยะเวลาเช่าช่วงออกไปบนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าส่วนดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถต่อ
อายสุญัญาบนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ทีจ่ะเริม่ประกอบกจิการออกไปไดอ้กี ทัง้น้ี สามารถต่ออายไุปอกีทัง้หมด 9 คราว โดย 8 
คราวแรกมกี าหนดเวลาคราวละ 3 ปี และคราวที่ 9 มกี าหนดเวลา 1 ปี (รวมเป็น 25 ปี) หรอืให้ต่ออายุไปอกีเท่ากบั
ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินการซื้อขายไฟฟ้าตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งที่ไดแ้สดงใหก้องทรสัต์ทราบ โดยมกี าหนด
ระยะเวลาการเชา่ชว่งแต่ละคราว คราวละ 3 ปี จนครบก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืใหต้่ออายุไปอกี
ไดต้ามทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็วา่ รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึ่งบรษิทัฯ ได้ศกึษาและเหน็ว่า พื้นที่หลงัคาดงักล่าวเป็นพื้นที่
หลงัคาที่มศีกัยภาพ เหมาะสมต่อการติดตัง้ Solar Rooftop โดยจากการศกึษาเบื้องต้นพบว่าการเช่าพื้นที่หลงัคามี
ความคุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อประกอบกจิการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจ าหน่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
นอกจากน้ี การเขา้ท าสญัญาดงักล่าว เป็นการรกัษาโอกาสในการประกอบธุรกจิพลงังาน โดยเฉพาะการขยายโครงการ 
Solar Rooftop ตามแผนธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดัในฐานะทรสัต ี
ของกองทรสัต์สามารถใหบุ้คคลอื่นเชา่ได ้หากบุคคลอื่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะเช่า โดยอตัราค่าเช่าพืน้ทีห่ลงัคา เป็นราคา
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราคา่เชา่พืน้ทีห่ลงัคาทีบ่รษิทัอื่นเรยีกเกบ็ เพือ่การใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั 
 นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมแีนวโน้มในเขา้ท าสญัญาเพื่อเช่าหรอืเช่าช่วงพื้นที่หลงัคาของบรษิทัในกลุ่มบรษิัท 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในอนาคตอกีดว้ย โดยการท ารายการดงักล่าวจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท าธุรกรรมทุกครัง้ 
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14.3  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

14.3.1  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

เวน้แต่คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14.3.2 วรรค 2 ขา้งล่างน้ี) กรณี
ทีม่รีายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขในรายการ
ดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัราคาตลาด และราคาทีใ่ชส้ าหรบัรายการดงักล่าวตอ้งประเมนิไดแ้ละเปรยีบเทยีบไดก้บัราคา
ตลาด ในกรณีทีไ่มม่รีาคาเปรยีบเทยีบ ราคาส าหรบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาทีเ่หมาะสมและ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้น บรษิทัฯ จะจดัให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้  ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทหรอืผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่ได้
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกราย อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัตามทีส่ านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยจะเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกนั และในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ
หรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ รายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

14.3.2 นโยบายเก่ียวกบัการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในกรณีทีม่กีารเขา้ท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล หรอื
กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบยีบของ
บรษิทัฯ 

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกต ิและเป็นรายการที่เกดิขึ้นต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการบรษิทั 
(เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2559) ไดอ้นุมตัหิลกัการเกี่ยวกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นธุรกรรมทาง
การคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัิเกี่ยวกบั
รายการดงักล่าว โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถอนุมตัริายการดงักล่าวได ้โดยไมต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัก่อน หากรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและมี
เงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป มรีาคาอา้งองิ และมเีงือ่นไขอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ยตุธิรรม และสมเหตุสมผล (ปรากฎรายละเอยีด
ตามหลกัการเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ดงักล่าว) ทัง้น้ี ให้สรุป
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวเพือ่รบัทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  

ส าหรบัรายการระหว่างกนัในการจดัซื้อน ้าดิบ คณะกรรมการตรวจสอบมแีนวทางในการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบราคาน ้าดบิที่บรษิทัฯ และกลุ่มเหมราชฯ 
สามารถซือ้ไดจ้ากอสีตว์อเตอร ์จากตารางราคาจ าหน่ายน ้าดบิ (Price List) ซึง่อสีตว์อเตอรไ์ดม้ปีระกาศไวโ้ดยผูบ้รหิาร
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จะน าเสนอตารางราคาจ าหน่ายน ้าดิบดงักล่าว ซึ่งมีการก าหนดราคาอย่างชดัเจน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรกต็าม หากราคาดงักล่าวเป็นราคาที่บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ บรษิทัฯ  
สามารถทีจ่ะด าเนินการจดัซือ้น ้าดบิโดยตรงจากอสีตว์อเตอร ์

14.3.3  นโยบายเก่ียวกบัการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
และ/ หรือสญัญาเช่าสิทธิ 

สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิที่บรษิทัฯ ท ากบัและบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) ลง
วนัที ่30 มนีาคม 2559 รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ”) และสญัญาเช่าสทิธทิีบ่รษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ยท ากบัเหมราช และ/หรอืกลุ่มบรษิทัเหมราช และสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยไดเ้ขา้
ลงนามในสญัญาต่าง ๆ ก่อนการเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึไมม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยส าหรบัการเขา้ลงนามในสญัญาต่าง ๆ ดงักล่าว และเน่ืองจากสญัญาต่าง ๆ ดงักล่าว โดยเฉพาะสญัญา
พนัธมติรทางธุรกจิ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิน ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของ
กลุม่เหมราชไวแ้ลว้  

ดงันัน้ การเขา้ประกอบธุรกจิน ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ 
ของกลุ่มเหมราชฯ  (ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พฒันาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรอืที่พฒันาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ 
เขา้ไปซือ้กจิการในภายหลงั) และไมว่า่จะเป็นการเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน ้าเป็นธุรกจิของตนเอง หรอืเป็นเพยีงการเขา้
รบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าเพื่อกลุ่มเหมราชฯ บรษิทัฯ (โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ) สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่
ตอ้งปฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 (รวมถงึประกาศที่อาจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต) หากอตัรา
ผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นโครงการทีพ่ฒันาโดยกลุ่มเหมราช
เอง หรอืทีพ่ฒันาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เขา้ไปซือ้กจิการในภายหลงั) เท่ากบัหรอืเกนิกวา่อตัราผลตอบแทนที่
ตกลงกนั (ปัจจุบนัก าหนดอยูท่ีอ่ตัราผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10) ซึง่บรษิทัฯ และเหมราชมี
หน้าทีต่อ้งทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนทีต่กลงกนัไวร้ะหวา่งคู่สญัญาภายใตส้ญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ
ทุก ๆ 5 ปี หรอืเมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเหน็สมควรที่จะทบทวน
อตัราผลตอบแทนเน่ืองจากเกดิหรอือาจจะเกดิเหตุการณ์ที่อาจจะกระทบต่ออตัราผลตอบแทนอย่างมนีัยส าคญั ตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ ทัง้น้ี เพื่อความชดัเจน หากอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบ
ธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตเท่ากบัหรอืเกนิกว่าอตัราทีต่กลงกนั (ปัจจุบนัก าหนดอยู่ทีอ่ตัราผลตอบแทนภายในสว่น
ของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10) จงึจะถอืวา่อยูภ่ายในขอบเขตของหลกัการท าธุรกรรมระหวา่งบรษิทักบับุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งปฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 
(รวมถงึประกาศทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต)  

ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตต ่ากว่า
อตัราที่ตกลงกนั (ปัจจุบนัก าหนดอยู่ที่อตัราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (EIRR) ร้อยละ 10) บรษิทัฯ ไม่มี
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นโยบายทีจ่ะเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว อยา่งไรกด็ ีหากบรษิทัฯ เหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทางธุรกจิอื่นใด ทัง้น้ี ในการ
ตกลงเขา้ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคตของเหมราชหรอืกลุ่มเหมราชในกรณีดงักล่าว บรษิทัฯ ตกลงจะปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั   

อยา่งไรกต็าม หากการกระท าตามสญัญาต่างๆ ดงักล่าวไมว่า่กรณีใดๆ บรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

กระบวนการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน ้าในโครงการในอนาคต และ/หรอื การทบทวนความ
เหมาะสมของอตัราผลตอบแทน (หากมเีหตุการณ์ที่เป็นนัยส าคญั หรอืหากครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา
พนัธมติรทางธุรกิจ) คณะผูบ้รหิารจะพจิารณาผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และ/หรอื การทบทวนความ
เหมาะสมของอตัราผลตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี) เพื่อการ
พจิารณาต่อไป 

ทัง้น้ี ในกรณีทีต่อ้งมกีารพจิารณาอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั กรรมการที่มสีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชุม
คณะกรรมการในวาระทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาเรือ่งดงักล่าว  

14.4  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
บรษิทัฯ คาดว่าบรษิทัฯ อาจมรีายการระหว่างกนัที่เกิดจากการประกอบธุรกจิปกติและสนับสนุนปกติที่จะ

เกดิขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่ การจดัซือ้น ้าดบิ การเช่าทีด่นิ และรายการอื่นๆ อนัเน่ืองมาจากการเขา้ท าสญัญาพนัธมติรทาง
ธุรกิจกบัเหมราช โดยเน้ือหาสญัญาระบุให้กลุ่มเหมราชฯ น าเสนอธุรกิจน ้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบ
อุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ก่อน โดยหากบรษิทัฯ รบัด าเนินธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรม
หรอืเขตประกอบอุตสาหกรรมนัน้ๆ บรษิทัฯ จะเขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบัเหมราช หรอืบรษิทัย่อย
ของเหมราชที่ด าเนินธุรกจิในนิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตประกอบอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะมหีน้าทีจ่่ายค่า
เชา่สทิธใิหก้บักลุม่เหมราชฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ค่าเช่าสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ กล่าวคอืหากกลุ่มเหมราชฯ มทีรพัยส์นิที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ
สาธารณูปโภคในพืน้ทีน่ัน้ๆ ก่อนการเช่าสทิธขิองบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะช าระค่าเช่าสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ
เหล่านัน้ใหแ้ก่กลุม่เหมราชฯ ณ วนัทีเ่ขา้ท าสญัญาเชา่สทิธใินเขตพืน้ทีด่งักล่าว 

(2) ค่าเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจรายปี โดยมีอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจ
สาธารณูปโภคในปีที่ 1-3 และอตัรารอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคในปีที่ 4 
เป็นตน้ไป 
หากบรษิทัฯ ปฏเิสธทีจ่ะด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในโครงการดงักล่าว และกลุ่มเหมราชฯ ประสงคท์ีจ่ะ

ใหบ้รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีด่งักล่าว บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บับรหิารตามที่กลุ่มเหมราชฯ ประสงค ์
โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัรายไดค้่าบรหิารจากกลุ่มเหมราชฯ ตามหลกั Cost-plus ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายทางตรง บวกอตัราก าไร
รอ้ยละ 8 (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “2.2.8. ขอ้มลูส าคญัอื่นๆ”) 

โดยรายการระหวา่งกนัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ยงัคงมอียู่ต่อไป หรอือาจเกดิขึน้ใหมใ่นอนาคต ถอืเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิและรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ซึ่งมกีารก าหนดนโยบายการคดิราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน 
ตามราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ค านึงถงึผลประโยชน์
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อ
รายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตแิละสนบัสนุนธุรกจิปกตเิป็นรายไตรมาส 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.3.14 หน้าที ่14 

รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 2.4 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
15 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 
15.1 สรปุรายงานการสอบบญัชีของบริษทั 

ปี ช่ือผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชี
อนุญาตเลขท่ี 

บริษทัผูส้อบบญัชี 

2557 ชยัยุทธ องัศุวทิยา 3885 บรษิทั ส านกังาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซเิอท จ ากดั 

2558 ณฐพร พนัธุอุ์ดม 3430 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

2559 ชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ 3760 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 
โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงผูต้รวจสอบบญัชจีาก บรษิทั ส านกังาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซเิอท จ ากดั เป็น บรษิทั 
ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ในปี 2558 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีส าหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ขา้พเจ้าเหน็ว่างบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานรวม 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีส าหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงนิรวมและฐานะการเงนิ
เฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีส าหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และ
บรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.23  เรื่องการน านโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตั ิซึ่ง
อธบิายถงึการทีบ่รษิทัน าแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั มาปฏบิตัิใชส้ าหรบัการ
โอนธุรกจิการผลติและจ าหน่ายน ้าภายในกลุ่มบรษิทั และการที่บรษิทัไม่สามารถปรบัปรุงรายการยอ้นหลงัภายใต้การ
ควบคุมเดยีวกนัส าหรบัการรบัโอนธุรกจิการผลติและจ าหน่ายน ้า เน่ืองจากความไม่เพยีงพอของขอ้มูล  บรษิทัจงึปฏบิตัิ
ตามขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรุง พ.ศ.2558)  เรื่องนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง
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ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด บรษิทัไดป้รบัปรุงรายการโดยใชว้ธิปีรบัปรุงไปขา้งหน้าตามวธิเีปลีย่นทนัท ีทัง้น้ี 
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขในเรือ่งน้ี 

ส าหรบัการรวมธุรกจิพลงังานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัไดท้ าการปรบัปรุงงบ
การเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ยอ้นหลงัเพือ่ปรบัปรงุรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขในเรือ่งน้ีเชน่กนั 
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15.2 งบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557/1 
ปรบัปรุงใหม ่

31 ธนัวาคม 2558/2 

ปรบัปรุงใหม ่
31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด       69.96        3.67        95.84        0.83      147.48        0.79  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ       94.93        4.99      112.33        0.97      347.89        1.87  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั           -             -              -             -      1,432.90         7.68  

ลกูหนี้กรมสรรพากร       23.58        1.24        29.18        0.25      196.43         1.05  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น        7.88        0.41         8.37        0.07       10.82         0.06  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน     196.35      10.31      245.72        2.12    2,135.52      11.45  

              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม     424.35      22.29   7,194.09     62.06   8,202.34       43.97  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้        0.65        0.03     264.72   2.28      247.60         1.33  

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น           -             -        309.09        2.67      295.17        1.58  

อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ     861.98      45.28    1,019.41        8.79    2,823.60      15.14  

สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

    413.57      21.72      391.21        3.37      143.38        0.77  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธ ิ- สุทธ ิ           -             -              -             -      2,025.44       10.86  

คา่ความนิยม           -             -      2,162.21      18.65   2,772.88        14.87  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี        6.99        0.37         6.21        0.06               -               -    

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น           -             -              -             -           6.17  0.03  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   1,707.54     89.69  11,346.94     97.88  16,516.58       88.55  

รวมสินทรพัย ์   1,903.89     100.00  11,592.66     100.00  18,652.10     100.00  

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ             

หน้ีสินหมนุเวียน             

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น    195.49      10.27      132.47        1.14       276.05        1.48  

รายไดร้บัล่วงหน้าจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั           -             -          28.52        0.25               -               -    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     782.00      41.07    1,272.50      10.98               -               -    

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย        6.85        0.36         8.10        0.07       35.51        0.19  

เงนิปันผลคา้งจา่ย       90.30        4.74            -             -                 -               -    
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

          -             -              -             -     2,491.53       13.36  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น       10.35        0.55        7.88        0.06       21.51        0.11  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน   1,084.99       56.99    1,449.47       12.50    2,824.60       15.14  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่4 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557/1 
ปรบัปรุงใหม ่

31 ธนัวาคม 2558/2 

ปรบัปรุงใหม ่
31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ           -             -               -              -    7,929.91       42.51  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี           -             -         33.32       0.29      181.72          0.97  

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า           -             -               -              -        279.87         1.50  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        0.59        0.03        0.71      0.01        8.33          0.05  

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น        9.18        0.48        8.98       0.07        8.19         0.05  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน          9.77         0.51         43.01         0.37     8,408.02       45.08  

รวมหน้ีสิน   1,094.76       57.50    1,492.48       12.87  11,232.62        60.22  

              

ส่วนของเจ้าของ             

ทุนจดทะเบยีน    645.00     33.88     645.00        5.56   3,825.00      20.51  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้     645.00      33.88      645.00        5.56    3,200.00       17.16  

ก าไรสะสม             

จดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย       33.24        1.75        34.90        0.31       36.25        0.19  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร     130.84        6.87      254.05        2.19      622.17         3.34  

สว่นเกนิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 

          -             -              -             -      3,576.56      19.17  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ        0.05        0.00         0.05        0.00     (15.50)      (0.08) 

รวมส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่     809.13      42.50     934.00        8.06   7,419.48       39.78  

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 

          -             -      9,166.18      79.07               -               -    

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม        0.00        0.00         0.00        0.00         0.00        0.00  

รวมส่วนของเจ้าของ      809.13       42.50  10,100.18       87.13     7,419.48        39.78  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ   1,903.89     100.00  11,592.66     100.00  18,652.10     100.00  

 
หมายเหตุ:  

(1) งบแสดงฐานะทางการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นขอ้มลูจากงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรุงใหม่) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ (หรอืจดัประเภท) 
รายการในงบการเงนิปี 2558 ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 

(2) งบแสดงฐานะทางการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นขอ้มูลจากงบการเงนิรวม
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไดม้กีารปรบัปรงุตามหลกัการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

 
 
 
 
 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่5 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 2557-2559 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 
(ปรบัปรงุใหม่)/1 

31 ธนัวาคม 2558 
(ปรบัปรงุใหม่)/2 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร      810.79        99.96       852.95        99.96     1,467.52        94.11  

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร     (588.25)     (72.52)    (601.27)    (70.46)    (949.51)     (60.89) 

ก าไรขัน้ต้น      222.54         27.44         251.68        29.50        518.01        33.22  

รายไดอ้ื่น         0.31        0.04          0.32        0.04        91.91        5.89  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       (35.75)      (4.41)      (45.64)     (5.35)      (60.37)      (3.87) 

คา่ตอบแทนกรรมการ           -               -                  -               -         (8.96)      (0.57) 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (41.20)      (5.08)       (46.79)      (5.48)    (403.96)     (25.90) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการ
รว่มคา้ 

      43.14        5.32     1,002.12     117.44      962.45       61.72  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        189.04         23.31       1,161.69      136.15      1,099.08         70.48  

(คา่ใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้       (18.88)      (2.33)      (20.42)      (2.40)     (44.61)      (2.86) 

ก าไรส าหรบัปี        170.16        20.98      1,141.27      133.75     1,054.47         67.62  

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน             

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
- สุทธจิากภาษ ี

    0.05         0.01                -              -         (6.12)      (0.39) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ 

              -              -                  -              -          (9.43)     (0.60) 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี         0.05        0.01                -              -        (15.55)     (1.00) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี        170.21         20.99      1,141.27      133.75     1,038.92         66.62  

การแบง่ก าไร             

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      170.16        20.98       157.12       18.41      369.48        23.69  

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 

          -               -         984.15     115.34       684.99        43.92  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม         0.00         0.00          0.00        0.00          0.00         0.00  

ก าไรส าหรบัปี        170.16         20.98      1,141.27       133.75      1,054.47          67.62  

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม             

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      170.21       20.99       157.12       18.41      353.93        22.70 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 

          -                -          984.15     115.34       684.99        43.93  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม         0.00         0.00          0.00        0.00          0.00         0.00  

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี        170.21         20.99      1,141.27      133.75      1,038.92          66.62  

ก าไรต่อหุ้น             

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)         2.64            1.22            0.79    

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่6 

หมายเหตุ:  
(1) งบแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นข้อมูลจากงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรุงใหม)่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ (หรอืจดั
ประเภท) รายการในงบการเงนิปี 2558 ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 

(2) งบแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรงุใหม)่ 

(3) รอ้ยละทีแ่สดงเป็นการค านวณอตัราสว่นจากรายไดร้วมของบรษิทัฯ นัน่คอื รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารและรายไดอ้ื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่7 

งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 
(ปรบัปรงุใหม่)/1 

2558  
(ปรบัปรงุใหม่)/2 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้             189.04            1,161.69            1,099.08  

รายการปรบัปรงุ       

(กลบัรายการ) หนี้สงสยัจะสญู                 0.98                 0.83              (1.84) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้            (43.14)         (1,002.12)         (962.45) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้                  -                     -                 (0.78) 

คา่เสือ่มราคา              49.74               64.91              121.12  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ                  -                   0.34                   -    

คา่ตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม              22.36               22.36               39.10  

คา่ตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว                  -                 11.02               13.91  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                0.10                 0.13                 0.13  

ส ารองคา่ซ่อมแซม              15.25                 3.60                   -    

รายไดเ้งนิปันผล                  -                     -                (22.50) 

ดอกเบีย้รบั                  -                 (0.29)             (61.12) 

ตน้ทุนทางการเงนิ - คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้              41.20               46.79              403.96  

                 275.53                 309.26                 628.61  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน       

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สุทธ ิ              29.37              (18.23)           (160.03) 

ลกูหนี้กรมสรรพากร             (13.39)              (5.60)           (162.70) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น                0.09               (0.49)              (2.45) 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                  -                     -                 (6.17) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น              21.32              (13.68)              20.23  

รายไดร้บัล่วงหน้า                  -                     -                (28.52) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น             (13.93)              (6.06)              13.63  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                  -                     -                 (0.16) 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า                -                  -                 (5.84) 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น                2.09               (0.20)              (0.79) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                 301.08                 265.00                 295.81  

ตน้ทุนทางการเงนิ - คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้             (20.42)             (78.99)           (206.72) 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจา่ย             (25.92)             (20.60)             (30.79) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                 254.74                 165.41                   58.30  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 
(ปรบัปรงุใหม่)/1 

2558  
(ปรบัปรงุใหม่)/2 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  -                     -            (1,432.90) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม              (3.66)           (325.53)           (731.18) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย                  -                     -            (7,500.75) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในรว่มคา้                  -                     -                (69.33) 

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอุปกรณ์          (281.19)           (211.30)           (160.22) 

เงนิสดจา่ยซือ้สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                  -                     -            (2,744.00) 

ดอกเบีย้รบั  -                0.29                 4.79  

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้                  -                     -                   1.27  

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม                  -                 29.07              651.52  

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัอื่น                  -                     -                   5.00  

เงนิสดรบัคา่สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                  -                     -                235.76  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ             (284.85)             (507.47)       (11,740.02) 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั             206.00              600.50          11,258.61  

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั            (67.00)          (110.00)       (12,531.11) 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                  -                     -            10,499.00  

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน                  -                     -              2,555.00  

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                  -                     -             (104.99) 

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้            (93.53)          (122.55)                  -    

เงนิสดจา่ยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                  -                 (0.00)                  -    

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม             (0.00)              (0.00)              (0.00) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน                 45.47                 367.95            11,676.51  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ                 15.36                   25.89                  (5.21) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี              54.60               69.95               95.84  

เงนิสดไดม้าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั                  -                     -                 56.85  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี                 69.96                  95.84                147.48  

หมายเหตุ:  
(1) งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรบัปรุงใหม่) เป็นขอ้มูลจากงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 
(2) งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรุงใหม่) เป็นขอ้มูลจากงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 
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15.3 ข้อมลูทางการเงินเสมือน 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนจดัท าขึน้ภายใตส้มมตฐิานวา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซือ้กจิการของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และไดโ้อนธุรกจิสาธารณูปโภค 
และธุรกจิพลงังานทัง้หมดใหก้บั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ในวนัเดยีวกนั 
 
ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัท าข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ปรบัปรงุ
ใหม)่ ทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบซึง่ไดแ้สดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี 

ขอ้มลูงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้าและพลงังานของกลุ่มบรษิทัใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัโอน
มาส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และ งบก าไรขาดทุนรวมของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ปรบัปรงุใหม)่ ทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ เป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบซึง่ไดแ้สดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมปี พ.ศ. 2558 มดีงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ขอ้มลูงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้าและพลงังาน
ของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักล่าวมาใหบ้รษิทั ซึ่งตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยประกอบไป
ดว้ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ขอ้มลูงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้าและพลงังาน
ของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักล่าวมาใหบ้รษิทั ซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยประกอบไป
ดว้ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่10 

สมมติฐานในการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
 งบการเงนิรวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 – 2559  ไดจ้ดัท าโดยมสีมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 
1. รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายน ้าและการใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งในขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน รวมรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายน ้าและการให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งของกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ได้โอนธุรกิจดงักล่าวมาให้บรษิทั แล้วตดั
รายการระหวา่งกนัทีจ่ะไมเ่กดิขึน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งและปรบัปรุงดว้ยรายการทีเ่กี่ยวขอ้งที่ส าคญัทีไ่ดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ว่าจะเกดิขึน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็โครงสรา้งต้นทุนหลงัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ
แลว้ 

2. รายไดอ้ื่น 
รายไดอ้ื่นหลกัๆประกอบไปดว้ย เงนิปันผลรบั ดอกเบีย้รบั และคา่ใหบ้รกิารและบรหิาร ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
เงนิปันผลรบั เงนิปันผลที่ได้รบัมาจากการลงทุนในเงนิลงทุนระยะยาวอื่นที่ได้รบัโอนหุ้นมาพรอ้มกบัการโอนธุรกจิ
พลงังานภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ซึง่ถอืเสมอืนว่ากลุ่มบรษิทัไดล้งทุนในเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ในวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 ส าหรบัการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี เงนิปันผลรบัแต่ละปีเป็นจ านวนเดยีวกนักบัที่กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักล่าวมาใหบ้รษิทั ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต  
ดอกเบี้ยรบั ดอกเบี้ยรบัเป็นดอกเบี้ยจากเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัร่วมแห่งหน่ึงซึ่งมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อตัราดอกเบีย้เท่ากบัรอ้ยละ 7 ต่อปี เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีโ่อนมาพรอ้มกบัการโอนธุรกจิ
พลงังานเมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้นตามสดัส่วนการลงทุนตามสญัญาร่วมทุน 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ีถอืเสมอืนวา่กลุ่มบรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่มในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 

3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน ไดร้วมค่าบรหิารจดัการที่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเรยีก
จดัเกบ็ตามสญัญาที่จดัท าขึน้หลงัการโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน เพื่อสะทอ้นค่าใชจ้่ายที่แทจ้รงิที่จะเกดิขึน้เพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานทีร่บัโอน ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายใน
การวา่จา้งบรษิทัใหญ่ในการใหบ้รกิารในดา้นการเงนิ ดา้นการจดัซือ้ ดา้นบุคลากร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
กลุม่บรษิทัใชอ้ตัราการวา่จา้งในสญัญาการใหบ้รกิารในการจดัท าขอ้มลูดงักล่าว 
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็น
ค่าตดัจ าหน่ายการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ตามมูลค่าที่บรษิทัใหญ่สงูสุดรบัรูจ้ากการไดม้าซึ่ง
เงนิลงทุนน้ี ทางกลุ่มบรษิทัใชต้วัเลขเดยีวกนักบัที่บรษิทัใหญ่สงูสุดตดัจ าหน่าย ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่ 17 
มนีาคม พ.ศ. 2558 ส าหรบัการตดัจ าหน่ายในช่วงเวลาก่อนวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มบรษิทัใชอ้ตัราการ
ตดัจ าหน่ายจรงิต่อวนัมาเป็นฐานในการค านวณและปรบัเป็นมลูค่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อใหข้อ้มลูทาง
การเงนิรวมเสมอืนสะทอ้นถงึสว่นแบ่งก าไรสทุธจิากเงนิลงทุนทีร่วมการตดัจ าหน่ายการปันสว่นมลูคา่ซือ้ของเงนิลงทุน
นัน้ ๆ บนฐานการรบัรูเ้ดยีวกนั 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนกังาน ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารโอนยา้ยพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบัการประกอบธุรกจิน ้ามายงับรษิทั ดงันัน้ค่าใชจ้่ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนไดร้วมค่าใชจ้่าย
พนกังานทีถ่กูโอนยา้ยดงักล่าวดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีร่บัรูอ้ยูใ่นงบการเงนิเบด็เสรจ็ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ค่าทีป่รกึษา ค่าทีป่รกึษา ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย และค่าทีป่รกึษาทางด้านเทคนิค 
ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละงวดปีบญัช ี
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4. คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มื  
การประกอบธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังาน บรษิทัมแีหลง่ทีม่าของเงนิลงทุนในธุรกจิดงักล่าว ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

  
การเพิม่ทุนของบรษิทั ณ วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2559 1,000 
การเพิม่ทุนของบรษิทั ณ วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1,555 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัใหญ่ 10,499 

รวม 13,054 

 
จากแหล่งทีม่าของเงนิลงทุนในธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานดงักล่าวขา้งตน้ มผีลท าใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถด าเนินธุรกจิ
ไดต้ามแผนงานทีก่ าหนด ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายเกดิจากเงนิกูย้มืจ านวน 10,499 ลา้นบาท ทีใ่ชใ้นการลงทุนในธุรกจิ
น ้าและธุรกจิพลงังานซึง่เป็นยอดเงนิกูค้งคา้งจากบรษิทัใหญ่ ก่อนทีบ่รษิทัจะท าการกูย้มืเงนิจากธนาคารเพื่อช าระคนื
เงนิกูด้งักล่าวในวนัที ่14 กรกฎาคม 2559 ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 โดยถอืเสมอืนวา่บรษิทัไดกู้เ้งนิจ านวน
ดงักล่าว ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 พรอ้มกบัการไดม้าซึง่ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน โดยจ านวนเงนิกูด้งักล่าวได้
รวมเงนิกูท้ีกู่ม้าเพือ่ใชใ้นการลงทุนในธุรกจิน ้าและพลงังานอื่น และเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของกลุ่มบรษิัท เงนิกูย้มืที่
ใชใ้นการค านวณค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนดงักล่าวถอืเป็นเงนิกูย้มืจากบรษิทัใหญ่จนถงึ
วนัที ่13 กรกฎาคม 2559 มกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ในแต่ละปี
ของบรษิทัใหญ่สงูสดุ ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีต่่างจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากธนาคารจรงิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 6 โดยคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้บนัทกึดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่าย ตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม 2559 ค านวณจากยอดเงนิกูย้มืและอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา
เงนิกูท้ีม่กีบัสถาบนัการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
ดอกเบีย้ประมาณการหนี้สนิคา่ตอบแทน 
ภายใตส้ญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรม
และในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั บรษิทัต้องช าระค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี โดยมี
อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปีจากการประกอบธุรกจิน ้าตามสญัญาดงักล่าว ภาระหน้ีสนิดงักล่าวถอืเป็นสว่นหน่ึง
ของต้นทุนการไดม้าซึ่งธุรกจิน ้าเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัไดท้ าการประมาณหน้ีสนิค่าตอบแทนค่าเช่า
สทิธสิ าหรบัระยะเวลา 50 ปีตามอายุสญัญาเช่าสทิธแิล้วใช้อตัราคดิลดเพื่อหามูลค่าหน้ีสนิปัจจุบนัและบนัทกึเป็น
ประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทนทัง้จ านวน ณ วนัที่เกดิรายการ โดยในแต่ละงวดบญัช ีบรษิทัจะมกีารทบทวนมูลค่า
ประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทนดงักล่าว ผลต่างจะถูกปรบัเขา้งบก าไรขาดทุน (ถ้าม)ี  ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม
เสมือน บริษัทใช้มูลค่าประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทน ณ วนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการค านวณ
ดอกเบีย้จา่ยจากประมาณการหนี้สนิคา่ตอบแทนโดยใชอ้ตัราคดิลดเป็นอตัราดอกเบีย้ 
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5. สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
บรษิทัรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า เสมอืนกลุ่มบรษิทัได้ถือหุ้นในบรษิทักลุ่ม
พลงังานทีไ่ดร้บัโอนมาในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยรายการสว่นแบ่งก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนดงักล่าวในขอ้มลู
ทางการเงนิรวมเสมอืนแต่ละปีถอืเป็นสว่นแบ่งก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนจ านวนเดยีวกนักบัทีก่จิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีไ่ด้
โอนธุรกจิดงักล่าวมาให้กลุ่มบรษิทั ตามที่รายงานในงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กลุ่มบรษิทัจะตอ้งรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่รบัโอนมาดว้ยมูลค่าตามบญัชี
ของบริษัทใหญ่สูงสุด ดังนัน้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนน้ี กลุ่มบริษัทรับรู้การปันส่วนราคาซื้อ 
(Purchase Price Allocation) ของธุรกจิพลงังานเฉพาะในสว่นทีไ่ด้รบัโอนมาตามมลูค่าทีบ่รษิทัใหญ่สงูสุดรบัรูร้วมถงึ
การตดัจ าหน่ายการปันส่วนราคาซื้อดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวนัแรกที่กจิการหรอืธุรกจิที่
น ามารวมกนัอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่สูงสุด ส าหรบัการจ าหน่ายการปันส่วนราคาซื้อในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มบรษิทั 
ใชอ้ตัราการตดัจ าหน่ายจรงิต่อวนัมาเป็นฐานในการค านวณและปรบัเป็นมลูค่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557เพื่อให้
ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนสะทอ้นถงึส่วนแบ่งก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนที่รวมการตดัจ าหน่ายการปันส่วนมูลค่าซื้อ
ของเงนิลงทุนนัน้ๆบนฐานการรบัรูเ้ดยีวกนั 

6. ภาษเีงนิได ้
ภาษเีงนิไดแ้ละภาษเีงนิไดร้อตดับญัชคี านวณโดยใชอ้ตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

7. คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 
การคดิค่าเสื่อมราคาในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนน้ีค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่
ประมาณการไวข้องสนิทรพัย ์โดยใชม้ลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัใหญ่สงูสดุ ณ วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 
เป็นฐานค านวณในการคดิคา่เสือ่มส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2558
โดยถือเสมือนว่าได้รบัโอนอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนธุรกิจน ้าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
เน่ืองจากเป็นมูลค่าที่ดทีี่สุดภายใต้ขอ้จ ากดัในการปันส่วนมูลค่าตามบญัช ีส าหรบัรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่วนัที่17 
มนีาคม พ.ศ. 2558 (วนัแรกทีก่จิการหรอืธุรกจิทีน่ ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่สงูสดุ) ให้
ค านวณคา่เสือ่มราคาตามระยะเวลาไดม้าจ าหน่ายจรงิ ซึง่จะเป็นขอ้มลูเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่สงูสดุ  
ค่าตดัจ าหน่ายเป็นค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซึ่งเป็นสทิธใินการประกอบธุรกจิน ้ามรีะยะเวลา 50 ปีนับตัง้แต่
วนัเริม่สญัญา โดยตดัจ าหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาการเช่าสทิธดิงักล่าวของแต่ละโครงการโดยเสมอืนว่า
บรษิทัไดร้บัโอนสทิธดิงักล่าวในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ส าหรบัโครงการทีแ่ลว้เสรจ็และด าเนินงานแลว้ 
ส าหรบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมเสมอืน ส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559 ใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจรงิตามที่รายงานไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย ปรบัปรงุดว้ยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามขอ้สมมตฐิานขา้งตน้ส าหรบัระยะเวลาสามเดอืนแรก 

8. ทุนเรอืนหุน้ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้สมมตฐิานทีถ่อืเสมอืนวา่บรษิทัมกีารรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (การไดม้า 
ซึ่งธุรกิจน ้าและธุรกิจพลงังาน) ในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดงันัน้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี 
บรษิทัถอืเสมอืนวา่บรษิทัไดท้ าการลดมลูคา่หุน้และเพิม่ทุนจดทะเบยีนตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6  
เพือ่น าเงนิทุนดงักล่าวมาใชใ้นการไดม้าซึง่ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เชน่เดยีวกนั  
จากขอ้สมมตฐิานขา้งต้น จ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ส าหรบัการค านวณก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานในขอ้มูลทางการเงนิรวม
เสมอืนใชจ้ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและช าระแลว้ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การจดัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โดยภายหลงัการ
ลดมลูคา่หุน้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนท าใหบ้รษิทัมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 640 ลา้นหุน้ 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่13 

 อย่างไรกต็ามขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนส าหรบังวดดงักล่าวขา้งต้นน้ี ยงัมไิดส้ะทอ้นการท าสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่
หลงัคากบัคู่สญัญา ซึง่คอื บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดัในฐานะทรสัต ีของทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต์”) โดยม ีบรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้โดย
เหมราชรอ้ยละ 100.0) เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อพฒันาธุรกจิโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจ าหน่าย 
(Solar Rooftop) โดยมพีืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าทีใ่ชง้านไดป้ระมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึง่อยูบ่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุน เน่ืองจากบรษิทัฯ เพิง่เขา้ท าสญัญาดงักล่าวเมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 (รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้ปิดเผยไว้
ในส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่างกัน) นอกจากน้ี ยังมิได้สะท้อนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส เน่ืองจากค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 เพิง่ได้รบัการอนุมตัโิดยที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 (รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2.3.10 โครงสรา้ง
การจดัการ) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร   1,448.88        90.02    1,552.30     93.91     1,600.27      92.49  

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,082.93)      (67.28) (1,068.25)   (64.63)    (1,061.24)   (61.34) 

ก าไรขัน้ต้น       365.95        22.74        484.05      29.28          539.03       31.15  

รายไดอ้ื่น      160.61          9.98       100.62       6.09       129.93       7.51  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      (51.97)       (3.23)      (51.10)    (3.09)       (73.35)    (4.24) 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (499.56)      (31.04)    (537.94)  (32.54)      (565.04)   (32.66) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้   1,571.97        97.67    1,212.66     73.36       962.45      55.63  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    1,547.00        96.12     1,208.29      73.10          993.02       57.39  

(คา่ใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้       15.29          0.95        12.40       0.75        (25.11)    (1.45) 

ก าไรส าหรบัปี    1,562.29        97.07     1,220.69       73.85          967.91        55.94  

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน         

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั – สุทธิ
จากภาษ ี

        0.05          0.00             -             -            (6.12)     (0.35) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ            -             -               -             -            (9.43)     (0.55) 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี         0.05          0.00             -             -          (15.55)    (0.90) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี    1,562.34        97.07     1,220.69     73.85          952.36       55.04  

การแบง่ก าไร             

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่   1,562.29        97.07    1,220.69     73.85       967.91      55.94  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม       0.00       0.00       0.00    0.00         0.00     0.00 

ก าไรส าหรบัปี    1,562.29        97.07     1,220.69      73.85          967.91       55.94  

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม             

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่   1,562.34        97.07    1,220.69     73.85       952.36      55.04  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม       0.00       0.00       0.00    0.00         0.00      0.00  

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี    1,562.34        97.07     1,220.69      73.85          952.36        55.04  

ก าไรต่อหุ้น             

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท)         2.44            1.91            1.51    

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด/1         2.04            1.60            1.27    

หมายเหตุ:  
(1) ก าไรต่อหุน้ปรบัลด ค านวณโดยใชจ้ านวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี้ ซึง่เทา่กบั 765 ลา้นหุน้ 
(2) รอ้ยละทีแ่สดงเป็นการค านวณอตัราสว่นจากรายไดร้วมของบรษิทัฯ นัน่คอื รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารและรายไดอ้ื่น 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมส าหรบัปี  

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 2558 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         
อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ N/A N/A 0.76x 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ N/A N/A 0.18x 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ลกูคา้ทัว่ไป เทา่ N/A N/A 4.60x 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั N/A N/A 78.26 
อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ N/A N/A N/A 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั N/A N/A N/A 
อตัราหมนุเวยีนเจา้หนี้ผูค้า้ทัว่ไป เทา่ N/A N/A 3.84x 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั N/A N/A 93.64 
วงจรเงนิสด วนั N/A N/A (15.38) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร         
อตัราก าไรขัน้ตน้(1) % 21.88% 24.17% 26.62% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 27.89% 33.29% 29.10% 
อตัราก าไรอื่น % 6.09% 5.59% 7.51% 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % N/A N/A N/A 
อตัราก าไรสทุธ ิ % 49.11% 42.60% 35.95% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % N/A N/A 13.05% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % N/A N/A 5.19% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % N/A N/A 34.28% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ N/A N/A 0.14x 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ เทา่ N/A N/A 1.51x 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของ เทา่ N/A N/A 1.40x 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล(4) % 54.95% 78.00% - 

หมายเหตุ:  
(1)  อตัราก าไรขัน้ตน้ ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า 
(2) การค านวณอตัราส่วนทางการเงนิเป็นการอ้างองิตวัเลขของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จากขอ้มูลทางการเงนิเสมอืน (ยกเวน้อตัราการ

จ่ายเงนิปันผลทีอ่า้งองิจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช)ี ในขณะทีต่วัเลขของงบแสดงฐานะทางการเงนิเป็นการอ้างองิจากงบการเงนิ
ตามมาตรฐานบญัช ี

(3) อตัราส่วนทางการเงนิทีเ่กีย่วกบังบแสดงฐานะทางการเงนิสามารถค านวณไดเ้ฉพาะงบการเงนิ ส าหรบัปี  2559  เนื่องจากบรษิทัไม่ไดม้ี
การจดัท าขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนเกีย่วกบังบแสดงฐานะทางการเงนิยอ้นหลงัในปี 2557-2559 

(4) บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยั
อื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมี
นยัส าคญั และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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16 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
  
ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กลุม่เหมราชฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 
 

1. บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร์ จ ากดั (“HCW”) เป็นบรษิทัจ ากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2551 โดยมบีรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน)
(“HRD”)ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ซึง่ต่อมาไดม้กีารแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“WHAUP”) 

2. เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2558 บรษิทัดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั (“WVH”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ไดท้ าการซื้อหุน้ของ HRD และไดด้ าเนินการ
ท าค าเสนอซื้อหุ้น (Tender Offer) แก่ผู้ถอืหุ้นที่สนใจในระหว่างวนัที่ 6 มนีาคม 2558 ถงึวนัที่ 10 เมษายน 
2558 เพื่อใหม้สีดัสว่นการถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 โดยเมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2558 กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ 
ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 64.55 และกรรมการของกลุ่มบรษิทัดบับลวิ
เอชเอ เขา้เป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งวนัที่ 17 มนีาคม 2558 
เป็นวนัทีก่ลุม่บรษิทัดบับลวิเอชเอ มอี านาจควบคุมบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และเมือ่สิน้สุด
ระยะเวลาท าค าเสนอซื้อหุ้น กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นทัง้สิ้นอยู่ที่ร้อยละ 92.88 เป็นจ านวนเงิน 
40,563,694,845 บาท ซึ่งการด าเนินการท าค าเสนอซื้อหุ้น ถือว่าเป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองกบัการที่กลุ่มบรษิัท
ดบับลวิเอชเอ เป็นผูถ้อืหุน้ดงันัน้ WHA จงึเป็นบรษิทัใหญ่สงูสดุของกลุ่ม (ultimate parent)  

3. กลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ โดยน าธุรกจิสาธารณูปโภคและ
ธุรกจิพลงังานของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุม่เหมราชฯ ทัง้หมดมาอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ 

4. ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าท าสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจกบัเหมราช และเข้าสญัญาเช่าสิทธิ
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจัดการน ้าเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ ซึง่กลุ่มเหมราชฯ 
ได้ตกลงมอบสทิธใินการด าเนินธุรกจิน ้าใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึกลุ่มเหมราชฯ ได้มอบสทิธใินการเขา้ถงึ
สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิน ้าตามทีต่กลงกนั 

5. ต่อมาในเดอืน พฤษภาคม 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ไดร้บั
โอนหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่างๆ ทีป่ระกอบ
ธุรกจิไฟฟ้า ไดแ้ก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้า 
หว้ยเหาะ จ ากดั) และบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั จากกลุม่เหมราชฯ รวมถงึไดร้บัโอนเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิัท เกค็
โค-่วนั จ ากดั จากกลุม่เหมราชฯ 

6. ต่อมา ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บั
โอนหุน้จ านวนรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้า ประกอบดว้ย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 
17 จากกลุ่มดบับลวิเอชเอ  
 
จากรายการตามเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ จะเหน็ไดว้่าธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานส่วนใหญ่ไดถู้กโอนให ้WHAUP 

ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ท าให้รายการดงักล่าวจะถูกแสดงอยู่ในงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 ทัง้น้ีเน่ืองจากรายการดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกจิ ดงันัน้ งบการเงนิรวมระหว่างกาลส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ถูก
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และปฏบิตัติามแนวปฎิบตัทิางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิภายใต้การ
ควบคุมเดยีวกนั 
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ความหมายของการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
ยอ่หน้าที ่10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกจิกล่าวถงึ

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัดงัต่อไปน้ี “การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัคอืการรวมธุรกจิซึ่ง
กิจการหรอืธุรกิจทัง้หมดที่น ามารวมกนัอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคลกลุ่มบุคคลกิจการหรอืกลุ่มกิจการ
เดยีวกนัทัง้ก่อนและหลงัการรวมธุรกจิและการควบคุมนัน้ไมเ่ป็นการควบคุมชัว่คราว” 
 
การรบัรู้รายการการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัเม่ือเร่ิมแรก 

แนวปฏบิตัน้ีิถอืว่าการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนันัน้ไม่มกีารซื้อธุรกจิเกดิขึน้เน่ืองจากความเสีย่ง
และประโยชน์ทีม่ตี่อบุคคลกลุ่มบุคคลกจิการหรอืกลุ่มกจิการทีม่อี านาจควบคุมสงูสุดไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการรวม
ธุรกจิดงันัน้ผูซ้ือ้ตอ้งไมร่บัรู ้“สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัสว่นไดเ้สยีของผูซ้ือ้ใน
มลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวม” เป็นสนิทรพัยห์รอืรายไดแ้ต่ใหร้บัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของซึ่งสว่นต่างน้ี
จะถูกตดัรายการ (eliminated) และไม่มกีารรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัที่มอี านาจควบคุม
สงูสดุ (consolidated financial statements of the ultimate parent) 

ถ้ามูลค่าตามบญัชขีองกิจการที่ถูกน ามารวมแตกต่างจากต้นทุนเดิมที่กลุ่มบรษิทัที่มอี านาจควบคุมสูงสุด
บนัทกึไว ้ในกรณีนี้การบนัทกึบญัชขีองบรษิทัผูซ้ือ้ควรสะทอ้นถงึตน้ทุนเดมิของกลุ่มบรษิทัทีม่อี านาจควบคุมสงูสดุ (the 
ultimate parent’s historical cost) 
 
งบก าไรขาดทุนรวมในงวดท่ีมีการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

งบก าไรขาดทุนรวมต้องรวมผลการด าเนินงานของแต่ละกจิการหรอืธุรกจิที่น ามารวมกนัตัง้แต่วนัที่เสนองบ
การเงนิล่าสดุ (รวมถงึงวดทีน่ าเสนอเปรยีบเทยีบ) หรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการหรอืธุรกจิทีน่ ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดสัน้กว่าโดยไม่ค านึงถงึวนัทีม่กีารรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนันอกจากน้ีงบก าไร
ขาดทุนรวมตอ้งค านึงถงึก าไรหรอืขาดทุนของสว่นของเจา้ของสว่นน้อยทีบ่นัทกึในงบการเงนิรวมของผูม้อี านาจควบคุม 
 
แนวทางปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ ตามการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

จากแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั วนัที ่WHA (ultimate parent) มี
อ านาจควบคุมสงูสดุของกลุ่มบรษิทัฯ คอื วนัแรกทีก่จิการหรอืธุรกจิทีน่ ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (วนัที ่
17 มนีาคม 2558) และเป็นระยะเวลาที่ส ัน้กว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัวนัต้นงวดของงบการเงนิรวมงวดล่าสุด (วนัที่ 1 
มกราคม 2558) ดงันัน้ กจิการผูซ้ื้อหรอืรบัโอนธุรกจิ (WHAUP) จะตอ้งปรบัปรุงรายการงบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืนว่า
การรบัโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2558 
 

ธุรกิจน ้า กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมส าหรับปี 2559 และปี 2558 เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เปรยีบเทยีบ โดยปรบัปรุงรายการการรบัโอนธุรกจิน ้าไปขา้งหน้าตามวธิกีารเปลี่ยนทนัที ซึ่งเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ที่
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรุงปี 2558) เรื่องนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทาง
บญัชแีละขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากวธิกีารปรบัปรุงรายการยอ้นหลงัมขีอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถถอืปฏบิตัไิด้ อกีทัง้ หาก
กลุ่มบรษิทัฯ จดัท างบการเงนิรวมภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัโดยใชว้ธิปีรบัปรุงยอ้นหลงั กส็ามารถปรบัยอ้นหลงัได้ถงึ
แคว่นัที ่17 มนีาคม 2558 ซึง่ไมเ่ตม็งวดปีบญัช ีท าใหง้บการเงนิประจ าปี 2558 ในกรณีทีใ่ชว้ธิปีรบัปรงุยอ้นหลงันัน้เป็น
ตวัเลขทีส่ะทอ้นผลการด าเนินงานในชว่งระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจท าใหเ้กดิความสบัสนกบัผูใ้ชง้บการเงนิได ้ 

 
 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.16 หน้า 3 

ธรุกิจพลงังาน ในการจดัท างบการเงนิรวมส าหรบัปี 2559 และปี 2558 น ามาเปรยีบเทยีบ บรษิทัฯ ได้จดัท า
การปรบัปรุงย้อนหลงัส าหรบัรายการการรบัโอนธุรกิจพลงังาน ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัจนถงึวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นวนัแรกทีก่จิการ หรอืธุรกจิ
ทีน่ ามารวมนัน้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัใหญ่สงูสดุ (Ultimate Parent) ซึง่จะท าใหง้บการเงนิรวมส าหรบั ปี 2559 
สะทอ้นผลการด าเนินงานของธุรกจิพลงังานเตม็ปี 
 

อน่ึง งบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ที่จดัท าภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ส าหรบัปี 2557 2558 
และปี 2559 ถูกจดัท าภายใต้ขอ้จ ากดัในการจดัท าตามมาตรฐานบญัช ีดงัที่กล่าวขา้งต้น ท าให้ผลการด าเนินงานของ
กจิการในงบการเงนิดงักล่าวในชว่งระยะเวลาทีผ่่านมา ไมไ่ดส้ะทอ้นผลการด าเนินงานจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของ
กลุม่บรษิทัใหญ่ อนัไดแ้ก่  

- งบการเงนิรวมประจ าปี 2557 (ปรบัปรุงใหม่) มไิดถู้กจดัท าภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัไดเ้น่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัเรือ่งระยะเวลา ซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ 

- งบการเงนิรวมประจ าปี 2558 (ปรบัปรุงใหม่) ภายใต้การควบคุมเดียวกนั ยงัไม่สะท้อนผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิน ้าที่ปรบัโครงสรา้งแล้วของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัในการปรบัปรุง
ย้อนหลงัตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจพลงังานได้สะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2558 เป็นตน้ไป ซึง่เป็นการปรบัปรงุยอ้นหลงัตามแนวปฏบิตัฯิ  

- งบการเงนิรวมประจ าปี 2559 แสดงผลการด าเนินงานของธุรกจิน ้าภายใตโ้ครงสรา้งใหม ่ตัง้แต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป จากการปรบัปรุงไปขา้งหน้า ตามวธิเีปลีย่นทนัที ในขณะที ่ธุรกจิ
พลงังานจะแสดงผลการด าเนินงานเตม็ปี 2559 จากการปรบัปรงุยอ้นหลงัตามแนวปฏบิตัฯิ 

 ดงันัน้ กลุม่บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน ซึง่สะทอ้นผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ภายใต้
โครงสรา้งธุรกจิปัจจุบนั เพือ่ใหน้กัลงทุนมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
แนวทางการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ทัง้น้ี แนวทางการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จะเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

– ในการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน บรษิทัฯ จะใช้งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

– ในการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ บรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรงุใหม)่ 

– บรษิทัฯ ไม่ได้ท าการวเิคราะห์กระแสเงนิสด เพราะขอ้มูลกระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ต้องอ้างอิงจากขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน ในขณะที่ ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัฯ เป็นขอ้มูลจากงบแสดงฐานะการเงนิรวมที่จดัท าตามมาตรฐานบญัชี ท าให้ขอ้มูลที่จะน ามาใช้
ส าหรบัการวเิคราะหก์ระแสเงนิสดเป็นขอ้มลูคนละประเภท  
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ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา (วเิคราะหจ์ากงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน)   

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยการจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยการ
เป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธก์บักลุ่มบรษิทัพลงังานชัน้น า โดยการสรปุผลการด าเนินงานน้ีจะเป็นการวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลู
ทางการเงนิเสมอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ธุรกิจน ้า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและการให้บรกิารธุรกิจน ้าของบรษิทัฯ มกีาร
เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเท่ากบั 1,448.88 ลา้นบาท 1,552.30 ลา้นบาท และ 1,600.27 ลา้นบาท ในปี 2557 2558 และ 
2559 ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.14 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.09 ตามล าดบั แมว้า่ประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะ
ภยัแลง้ และเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวั ซึง่ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามระมดัระวงัในการใชน้ ้า โดยรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิารธุรกจิน ้าสามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่าย
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม การบรหิารจดัการน ้าเสยี และรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า โดยรายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมและรายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยีของบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นการเตบิโต
จากทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้า เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้าของลูกคา้และจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึราคาขายน ้า
เพื่ออุตสาหกรรมและอตัราค่าบรหิารจดัการน ้าเสยีที่เพิม่ขึน้ ส าหรบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดบิปรบัตวัลดลง ซึ่งมี
สาเหตุหลกัจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดิบที่ลดลงจากการหยุดด าเนินการผลิตชัว่คราวของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าทีส่ าคญัคอื ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ ซึ่งเรยีกเกบ็จากลูกคา้ที่มี
ความตอ้งการใชน้ ้าเพิม่เกนิกว่าทีจ่ดัสรรให ้โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายไดค้่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ของ
บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  

 ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยตน้ทุนขาย
และการให้บรกิารของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,082.93 ล้านบาท 1,068.25 ล้านบาท และ 
1,061.24 ลา้นบาท ตามล าดบั สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ปรับตวัขึน้จากรอ้ยละ 21.88 ในปี 2557 เป็นรอ้ย
ละ 24.17 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559  

ธุรกิจพลงังาน บริษัทฯ มุ่งเน้นทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel 
Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ใน
สว่นน้ีในรปูแบบของ สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้และเงนิปันผลรบั โดยบรษิทัฯ มสีว่นแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้และเงนิปันผลรบัทีเ่กดิจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานในปี 2557 - 2559 
เท่ากบั 1,631.96 ลา้นบาท 1,212.66 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้นบาทตามล าดบั โดยส่วนแบ่งก าไรส่วนใหญ่เกดิจาก
ส่วนแบ่งก าไรที่บรษิทัฯ ได้รบัจากการลงทุนในบรษิทั เก็คโค่ -วนั จ ากดั ซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั 1,462.43 ล้านบาท และ 
1,184.76 ลา้นบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 18.99 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการ
แปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign exchange translation) จ านวน 334.67 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลกระทบจาก
เงนิกูย้มืสกุลเงนิต่างประเทศ โดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้(Unrealized Loss from 
foreign exchange translation) จ านวน 356.97 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้ และไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด
ของบรษิทัฯ ในขณะทีม่ผีลก าไรจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีร่บัรูแ้ลว้ (Realized Gain from foreign exchange 
translation) จ านวน 22.30 ลา้นบาท ในปี 2559 สว่นแบง่ก าไรทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการลงทุนในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
มจี านวน 1,007.93 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-
วนั จ ากดั ไดม้กีารหยดุซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติ
ไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิไฟฟ้า และก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการตดั
จ าหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหาย นอกจากน้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทั กลัฟ์ เจ
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พ ีเอน็แอลแอล จ ากดั จ านวน 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) และมี
สว่นแบง่ขาดทุนจากโรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นช่วงก่อสรา้งและพฒันาจ านวน 7 โรง คดิเป็นจ านวน 62.66 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ 
มแีผนธุรกจิในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานเชื้อเพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel Power Plant) คอื บรษิทัฯ ยงัคง
ด าเนินกลยุทธ์ในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าชัน้น า ในการร่วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) ส าหรบัแผนธุรกิจในส่วนของ
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก (Alternative Fuel Power Plant) อาท ิพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม และพลงังานขยะ 
บรษิทัฯ จะเพิม่บทบาทเป็นผูพ้ฒันาหลกัในธุรกจิเหลา่น้ี  

 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิส าหรบัปี 2557- 2559 เท่ากบั 1,562.29 ลา้นบาท 1,220.69 ลา้นบาท และ 967.91 ลา้น
บาท ตามล าดบั คดิแป็นอตัราก าไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และรอ้ยละ 35.95 ของรายไดร้วมและสว่น
แบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลกัของ
สนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ คอื (1) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(3) ค่าความนิยม 
(4) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (5) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ในขณะที่หน้ีสนิรวมของบรษิัทฯ เท่ากบั 
11,232.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.22 ของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ โดยหน้ีสินรวมของบริษัทฯส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า ส าหรบั สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 7,419.48 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.78 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม โดย
สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ และ ก าไรสะสม ทัง้น้ี อตัราหน้ีสนิรวมต่อ
สว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.51 เท่า และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.40 เท่า 
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16.1 วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
ค าอธบิายผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรนี้ เป็นค าอธบิายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในงบ

การเงนิเสมอืนทีผ่า่นการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2557 ปี 2558 และ
ปี 2559  

 
16.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บรกิารเป็นรายได้จากธุรกิจน ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ โดยธุรกิจน ้า
ประกอบด้วย การจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน ้าเสยี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่จ านวน 8 แห่ง ดว้ย
ก าลงัการผลติน ้ารวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสงูสดุ 281,376 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และมี
ความสามารถในการบรหิารจดัการน ้าเสยีรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสูงสุด 117,456 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มปีรมิาณการจ าหน่ายน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่
รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจ านวน 62.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปรมิาณการ
บรหิารจดัการน ้าเสยีเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจ านวน 26.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ต่อปี  
  

ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,552.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.14 จาก
ปี 2557 ในขณะที่ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,600.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.09 จากปี 2558 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

การจ าหน่ายน ้าดบิ           311.64          21.51            282.67          18.21        251.21          15.70  

การผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม           948.23          65.45            987.21          63.60      1,054.10          65.87  

การบรหิารจดัการน ้าเสยี           126.37           8.72            138.86           8.95        141.01           8.81  

รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า             62.64           4.32            143.56  9.24       153.95           9.62  

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,448.88  100.00  1,552.30  100.00        1,600.27         100.00  
หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 
 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดบิ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดบิในปี 2557 2558 และ 2559 มจี านวน 311.64 ลา้นบาท  282.67 ลา้น
บาท และ 251.21 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 21.51รอ้ยละ 18.21 และรอ้ยละ 15.70 ของรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิาร รวมในแต่ละปีตามล าดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายได้จากการจ าหน่ายน ้าดิบ ในปี 2558 เท่ากบั 282.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.29 จาก 
311.64 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีหยดุด าเนินการผลติชัว่คราวตัง้แต่
ไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นตน้มา รวมถงึการทีล่กูคา้กลุ่มปิโตรเคมบีางสว่นเปลีย่นประเภทการใช้
น ้าจากประเภทน ้าดบิเป็นน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
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ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดบิ ในปี 2559 เท่ากบั 251.21 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.13 จาก 
282.67 ลา้นบาท ในปี 2558 เน่ืองจากพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าที่ลดลงจากภาวะภยัแล้งในปี 
2559 และเน่ืองจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีหยดุด าเนินการผลติชัว่คราวตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 
เป็นต้นมา อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2559 เป็นต้นมา มแีนวโน้มรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ าดิบเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 ได้เริ่ม
ด าเนินการผลติเชงิพาณิชย ์

 

รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในปี 2557 2558 และ 2559 มจี านวน 948.23 
ลา้นบาท 987.21 ลา้นบาท และ 1,054.10 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 65.45 รอ้ยละ 63.60  และรอ้ย
ละ 65.87 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในแต่ละงวดตามล าดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2558 เท่ากบั 987.21 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.11 จาก 948.23 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มยานยนต์มปีรมิาณ
การใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรมทีส่งูขึน้ประมาณรอ้ยละ 3.56 

ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายได้จากการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2559 เท่ากบั 1,054.10 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.78 จาก 987.21 ลา้นบาท ในปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณการผลติและจ าหน่าย
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ จากลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมใหมข่องกลุ่มเหมราชฯ ทีเ่พิง่เริม่ใช้
น ้า และลกูคา้กลุม่ยานยนตท์ีม่ปีรมิาณการใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้  

 

รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยี 

รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยีในปี 2557 2558 และ 2559 มจี านวน 126.37ลา้นบาท 138.86 
ลา้นบาท และ 141.01 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 8.72 รอ้ยละ 8.95 และรอ้ยละ 8.81 ของรายได้
จากการขายและการใหบ้รกิารรวมในแต่ละปีตามล าดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยี ในปี 2558 เท่ากบั 138.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.88
จาก 126.37 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมปีรมิาณการใช้
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้กลุ่มปิโตรเคมแีละกลุ่มสนิคา้อุปโภคและ
บรโิภค อกีทัง้ บรษิทัฯ มกีารปรบัราคาคา่บรหิารจดัการน ้าเสยีขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3.5 จากปี 2556 
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ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน ้าเสยี ในปี 2559 เท่ากบั 141.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.55 
จาก 138.86 ล้านบาท ในปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณน ้ารวมส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าเสยี
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยในปี 2559 

 
รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า 

รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ ซึ่งเกดิจากการที่ลูกค้ามี
ความต้องการใช้น ้าเพิม่ขึ้นเกินกว่าที่จดัสรรให้ และค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน ้าใน ESIE และ 
HLP1 โดยในปี 2557 2558 และ 2559 มจี านวน 62.64 ล้านบาท 143.56 ล้านบาท และ 153.95 ล้านบาท
ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 4.32 รอ้ยละ 9.24 และรอ้ยละ 9.62 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม
ในแต่ละปีตามล าดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 129.18 จากรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าในปี 2557 
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้าเพิม่ ซึ่งเตบิโตจาก 58.99 ล้านบาท ในปี 
2557 เป็น 139.90 ล้านบาท ในปี 2558 เน่ืองจากมลีูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลงังาน
และปิโตรเคมขีอใชน้ ้าเพิม่ สง่ผลใหค้า่ธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่เตบิโตขึน้อยา่งมาก 

ปี 2558 เทยีบปี 2559 

–  ส าหรบัปี 2559 รายได้อื่นจากธุรกิจน ้าเพิม่ขึ้นร้อยละ 7.24 จากรายได้อื่นจากธุรกิจน ้าในปี 
2558 โดยเป็นการเตบิโตของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ ซึง่เพิม่ขึน้จาก 139.90 
ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 150.31 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มพลงังานและปิโตรเคมมีคีวาม
ต้องการใช้น ้าเพิ่มเกินกว่าที่จดัสรรให้ บริษัทฯ จึงมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้ า
เพิม่ขึน้ 
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16.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ 
ต้นทุนขายและการให้บรกิารของบริษัทฯ ในส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,082.93 ล้านบาท 

1,068.25 ลา้นบาท และ 1,061.24 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

ตน้ทุนคา่น ้าดบิ         675.46        62.37          641.54        60.05        673.72          63.48  

ตน้ทุนคา่ไฟฟ้า          64.32         5.94           74.97         7.02          65.28           6.15  

ตน้ทุนคา่สารเคม ี          30.27         2.80           25.11         2.35          25.91           2.44  

ตน้ทุนคา่ซ่อมแซม          43.09         3.98           33.69         3.15          39.64           3.74  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย         215.83        19.93          232.93        21.80        196.09          18.48  

อื่น ๆ          53.96         4.98           60.01         5.62          60.60           5.71  

ต้นทนุขายและให้บริการรวม         1,082.93        100.00          1,068.25        100.00        1,061.24         100.00  

หมายเหตุ: /1รอ้ยละของตน้ทุนขายและใหบ้รกิารรวม 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าน ้าดบิ ตน้ทุนค่าไฟฟ้า ตน้ทุนค่า
สารเคม ีตน้ทุนคา่ซ่อมแซม คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย    

 ส าหรบัปี 2558 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,068.25 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.36 จากปี 
2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใช้น ้าดบิในปี 2558 ที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าน ้าดบิและค่าสารเคมลีดลง 
อยา่งไรกด็ ีตน้ทุนคา่ไฟในปี 2558 ทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยในการผนัน ้าดบิทีส่งูขึน้ ซึง่เป็นผลจากภาวะภยัแลง้ 

 ส าหรบัปี 2559 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,061.24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.66 จากปี 
2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนค่าไฟฟ้าทีล่ดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มคี่าใชจ้่ายในการผนัน ้าดบิในปี 2559 และ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายทีล่ดลง ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารทบทวนอายกุารใชง้านสนิทรพัยส์ าหรบัธุรกจิน ้า
ใหเ้หมาะสม อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มตีน้ทุนค่าน ้าดบิเพิม่ขึน้ในปี 2559 เน่ืองจากปรมิาณการซื้อน ้าดบิของ บรษิทัฯ เพื่อ
น าไปผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรมของลูกคา้ทีเ่พิม่มากขึน้    

 
16.1.3 ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 303.31 ลา้นบาท 340.49 ลา้นบาท และ 
385.08 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

ก าไรขัน้ตน้/2           303.31          21.88  340.49 24.17       385.08          26.62  
หมายเหตุ: /1 รอ้ยละของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า  
                     /2 ก าไรขัน้ตน้ ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า 

อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 21.88 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
24.17 ในปี 2558 และเป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการเพิม่รายไดจ้ากการ
ขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ทีด่ขี ึน้ และการบรหิารจดัการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   
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16.1.4 รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งัน้ี 
 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

ดอกเบีย้รบั           100.61           6.25            100.59           6.09        101.88           5.89  

เงนิปันผลรบั             59.99           3.73                  -                -            22.50           1.30  

อื่นๆ 0.01          0.00               0.03           0.00           5.55           0.32  

รวมรายได้อ่ืน 160.61  9.98  100.62  6.09           129.93            7.51  

หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดร้วม 
โดยรายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 160.61 ลา้นบาท 100.62 ลา้นบาท และ 

129.93 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 9.98 รอ้ยละ 6.09 และรอ้ยละ 7.51 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 
ทัง้น้ี ในปี 2558 โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพพีมีกีารส ารองเงนิเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าตามแผนงาน จงึไม่ไดป้ระกาศ
จา่ยเงนิปันผลในปีดงักล่าว ส าหรบัปี 2559 โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีไดม้กีารจา่ยเงนิปันผลรบัจ านวน 22.50 ลา้นบาท 

 
16.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าตดัจ าหน่าย ค่าเช่า และ
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 51.97 ลา้นบาท 51.10 
ลา้นบาท และ 73.35 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 3.23 รอ้ยละ 3.09 รอ้ยละ 4.24 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ 
ตามล าดบั โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน (รวมคา่ตอบแทน
การจดัจา้งบุคคลภายนอก) 

24.88  1.55  25.98  1.57          41.31          2.39  

คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึง่เงนิลงทุน
ระยะยาวอื่น 

13.87  0.86  13.87  0.84          13.91          0.80  

คา่เชา่ 3.03  0.19  3.03  0.18           3.21          0.19  
อื่น ๆ (คา่โฆษณา, หนี้สงสยัจะสญู, คา่ที่
ปรกึษา และคา่สอบบญัช)ี  

10.19  0.63  8.22  0.50          14.92          0.86  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 51.97  3.23  51.10  3.09             73.35           4.24  

หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดร้วม 

  
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนการจดัจา้งบุคคลภายนอก 

เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานซึ่งรวมค่าจา้งบุคคลภายนอก ส าหรบัปี 2557 - 2559 เท่ากบั 24.88 
ลา้นบาท 25.98 ลา้นบาท และ 41.31 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.42 และรอ้ยละ 59.01 โดย
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มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัเงนิเดอืนขึน้ประจ าปี และการทีบ่รษิทัฯ ทยอยรบัพนกังานและผูบ้รหิารเพิม่เตมิตัง้แต่ตน้ปี 
2559 เพือ่ทดแทนการจดัจา้งบุคคลภายนอก ท าใหค้า่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัในชว่งทีผ่า่นมา 
 ส าหรบัค่าตดัจ าหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่น เกดิจากการทยอยตดัจ าหน่ายการปันส่วน
ราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) ของโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีซึง่เกดิจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิไฟฟ้า 
 
16.1.6 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

ปัจจุบนั กลุม่บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิพลงังานดว้ยการเป็นพนัธมติรเชงิกลยทุธก์บักลุ่มบรษิทัพลงังานชัน้น า ใน
รปูแบบของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ จงึมกีารรบัรูร้ายไดใ้นสว่นน้ีในรปูแบบของ สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่มและการรว่มคา้ ซึง่เป็นการรบัรูก้ าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัต่าง ๆ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ โดย
กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทุนกบับรษิทัต่าง ๆ ไดแ้ก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั (รอ้ยละ 35.00) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 
(รอ้ยละ 12.75) บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั (รอ้ยละ 25.01) กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก ซึ่งประกอบดว้ย 
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั (รอ้ยละ 25.01) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 1 จ ากดั (รอ้ยละ 74.99) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
กนักุล 3 จ ากดั (รอ้ยละ 74.99) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 6 จ ากดั (รอ้ยละ 74.99) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
17 จ ากดั (รอ้ยละ 74.99) นอกจากน้ียงัรวมถงึบรษิทัอื่นๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ศกึษา และพฒันาโครงการ 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 
1,571.97 ลา้นบาท 1,212.66 ลา้นบาทและ 962.45 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 49.41 รอ้ยละ 42.32 และรอ้ย
ละ 35.74 ของรายไดร้วมและสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั โดย
สาเหตุที่ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ลดลงในปี 2558 มาจากผลขาดทุนจาก
การแปลงค่าอตัราแลกเปลี่ยน (Loss from foreign exchange translation) ซึ่งมผีลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทั 
เกค็โค่-วนั จ ากดั ถงึแมว้่าสว่นใหญ่จะเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่รบัรู ้(Unrealized Loss 
from foreign exchange translation) ซึ่งเป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้ และไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ  
ในขณะที ่สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ทีล่ดลงในปี 2559 สว่นใหญ่เกดิจาก
การหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) ของโรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั และโรงไฟฟ้าของบรษิทั กลัฟ์ 
เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า รวมถงึสว่นแบ่งขาดทุนจาก
โรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นชว่งก่อสรา้งและพฒันาจ านวน 7 โรง  
 โดยสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

บรษิทั เกค็โค-่ วนั จ ากดั         1,462.43          45.97          1,184.76          41.34      1,007.93          37.43  

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั/2             64.60           2.03              12.91           0.45          29.42           1.09  

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั             43.27           1.36              31.02           1.08           (0.73)        (0.03) 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 
จ ากดั 

                -                -              (20.91)       (0.73)        (18.11)        (0.67) 

กลุ่มบรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การก่อสรา้ง พฒันา และศกึษา  

           (0.12)       (0.01)            (0.95)        (0.02)        (62.66)        (2.33) 

กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก              1.79           0.06               5.83           0.20           6.60           0.25  

รวม           1,571.97           49.41            1,212.66           42.32           962.45           35.74  

หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดร้วมและสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวม 
/2กลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะจ ากดั โดยผา่นบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 
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บรษิทั เกค็โค่- วนั จ ากดั 

 ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท เก็คโค่-วนั จ ากดั ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,462.43 ล้านบาท 
1,184.76 ลา้นบาท และ 1,007.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 45.97 รอ้ยละ 41.34 และรอ้ยละ 37.43 ของ
รายไดร้วมและสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั โดยสว่นแบ่งก าไร
ของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ลดลงรอ้ยละ 18.99 ในปี 2558 และลดลงรอ้ยละ 14.93 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัของ
การเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

– ในปี 2558 ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั เท่ากบั 1,184.76 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18.99
จากปี 2557 เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นผลใหก้ารจ าหน่ายไฟให ้
กฟผ. ลดลง นอกจากน้ี ในปี 2558 มผีลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign 
exchange translation) มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลกระทบจากเงินกู้ยืมสกุลเงิน
ต่างประเทศ โดยผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2557 เท่ากบั 1.59 ลา้นบาท ในขณะทีผ่ลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2558 เท่ากบั 334.67 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่รบัรู้ (Unrealized Loss from foreign exchange translation) จ านวน 356.97 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้และไม่มผีลต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ในขณะที่มผีลก าไรจาก
การแปลงค่าอตัราแลกเปลี่ยนที่รบัรูแ้ล้ว (Realized Gain from foreign exchange translation) จ านวน 
22.30 ลา้นบาท 

– ในปี 2559 ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั เท่ากบั 1,007.93 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.93 
จากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 โรงไฟฟ้าของบรษิัท เก็คโค่-วนั จ ากดั ได้มกีารหยุดซ่อมนอกแผน 
(unplanned outage) เป็นระยะเวลาประมาณ 27 วนั เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาติและเหตุขดัขอ้งของ
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้า และ
ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหายของโรงไฟฟ้าของบรษิทั 
เกค็โค่-วนั จ ากดั ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่ จ ากดั ไดก้ลบัมาเริม่ด าเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่
21 ธนัวาคม 2559  นอกจากน้ี ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2559 บรษิทัฯ ยงัได้รบัผลกระทบจากอตัราค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ปรบัตวัลดลงจากราคาถ่านหนิทีป่รบัตวัลดลง ทัง้น้ี เน่ืองจากตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2559 กลไกการค านวณอตัราคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ไดม้กีารปรบัเปลีย่น
ตามสญัญาซือ้ขายไฟเป็นแบบอา้งองิราคาทีซ่ือ้ถ่านหนิจรงิ (full pass-through regime) จากเดมิทีร่าคา
รบัซื้อเป็นไปตามดชันีที่ก าหนดไว ้โดยตน้ทุนถ่านหนิของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั คดิตามตน้ทุนเฉลี่ย 
(rolling average) ดงันัน้ เมือ่ราคาตลาดถ่านหนิลดลง ตน้ทุนถ่านหนิทยอยปรบัตวัลดลง ในขณะท ีอตัรา
ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ปรบัตวัลดลงทนัทใีนเดอืนกรกฎาคม 2559 อย่างไรก็ด ีคาดว่า
ผลกระทบดงักล่าวจะมนียัส าคญัเพยีงแคช่ว่งเปลีย่นผา่นดงักล่าวขา้งตน้  

 
 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลรบัในปี 2557 - 2559 เท่ากบั 1,037.44 ลา้นบาท 1,018.73 ลา้นบาท และ 651.35 
ลา้นบาท ตามล าดบั  
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บรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั 

 สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 64.60 ลา้นบาท  
12.91 ลา้นบาทและ 29.42 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 2.03  รอ้ยละ 0.45 และรอ้ยละ 1.09 ของรายไดร้วม
และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกิจการร่วมค้ารวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั โดยส่วนแบ่งก าไรของ
บรษิทัโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดัลดลงรอ้ยละ 80.02 ในปี 2558 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 127.89 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกั
ของการเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

– ในปี 2558 ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั เท่ากบั 12.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
80.02 จากปี 2557 เน่ืองจากปรมิาณการจ าหน่ายไฟลดลง ซึง่มสีาเหตุจากปรมิาณน ้าฝนและน ้าในเขือ่น
ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า  

– ในปี 2559 ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั เท่ากบั 29.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
127.89 จากปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณการจ าหน่ายไฟเพิม่ขึน้ ซึ่งมสีาเหตุจากปรมิาณน ้าฝนและน ้าใน
เขื่อนทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงลดลง ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง รวมถงึมกีาร
บรหิารจดัการตน้ทุนทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

 
บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 
43.27 ล้านบาท 31.02 ล้านบาท และ (0.73) ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็น รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.08 และรอ้ยละ 
(0.03) ของรายไดร้วมและสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

– ในปี 2558 สว่นแบง่ก าไรของบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เท่ากบั 31.02 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
28.31 จากปี 2557 เ น่ืองจากผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน (Loss from foreign 
exchange translation) ซึ่งเป็นผลกระทบจากเงนิกู้ยมืสกุลเงนิต่างประเทศ โดยผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนในปี 2557 และ 2558 เท่ากบั 1.41 ลา้นบาท  และ 27.80 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นผล
ขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ร ับรู้ (Unrealized Loss from foreign exchange 
translation) จ านวน 2.45 และ 26.46 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้และไมม่ผีลต่อกระแสเงนิ
สดของบรษิทัฯ   

– ในปี 2559 สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เท่ากบั 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) จากอุปกรณ์ช ารดุ เป็นระยะเวลาประมาณ 57 วนั 
ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ไดก้ลบัมาเริม่ด าเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่7 
ตุลาคม 2559 ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2559 โดยมผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัปี 2559 เท่ากบั 
2.78 ลา้นบาท  

 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั เป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1 ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี(HCIE) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิในรปูแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 121 เม
กะวตัต์ โดยที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าดงักล่าวอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ส าหรบัปี 2558 - 2559 เท่ากบั 20.91 ลา้นบาท และ 18.11 ลา้นบาท 
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ตามล าดบั อย่างไรกด็ ี บรษิทัฯ ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แลว้ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะ
สรา้งสว่นแบง่ก าไรใหบ้รษิทัฯ ในปี 2560   
บรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง พฒันา และศกึษา 

บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง พฒันา และศกึษาโรงไฟฟ้าอกีจ านวน 7 โรง  ไดแ้ก่ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั บรษิทั 
กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั และ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ใน บรษิทั ชลบุร ี
คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั) ซึง่โรงไฟฟ้าเหล่าน้ี
ก าลงัอยู่ในช่วงระหว่างก่อสรา้ง พฒันา และศกึษาโครงการ ท าใหม้สีว่นแบ่งขาดทุนจ านวน 0.12 ลา้นบาท 0.95 ลา้น
บาท และ 62.66 ลา้นบาท เกดิขึน้ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั อย่างไรก็ด ีโครงการโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีจะเริม่
ด าเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นปี 2560 จ านวน 4 โรงไฟฟ้า และจะเริม่สรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นตน้ไป 
โดยรายละเอยีดแต่ละโครงการโรงไฟฟ้ามกี าหนดจะเริม่ด าเนินการผลติเชงิพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

 
บริษทัท่ีลงทนุในโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง พฒันา และศึกษา 
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) 

บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั พฤษภาคม 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั กรกฎาคม 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั กนัยายน 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั พฤศจกิายน 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั มกราคม 2561 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็ แอลแอล 2 จ ากดั มกราคม 2562 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั อยูร่ะหวา่งการพฒันาและศกึษาโครงการ 

 
กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก 
 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก หมายถงึ กลุ่มกจิการร่วมค้ากบักลุ่มกลัฟ์และ
กลุ่มกนักุล ซึ่งประกอบดว้ยโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทติย์ในส าหรบัปี 2557-2559 เท่ากบั 1.79 ลา้น
บาท  5.83 ลา้นบาท และ 6.60 ลา้นบาท ตามล าดบั  

การลงทุนรว่มกบักลุ่มกลัฟ์ เป็นการลงทุนผา่น บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั ซึง่เป็น Holding Company ทีถ่อืหุน้
ใน 4 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ บวี ีจ ากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 1 
จ ากดั และ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2 จ ากดั ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นชว่งปี 2557-2558 

 การลงทุนรว่มกบักลุ่มกนักุล ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการผลติเชงิ
พาณิชยใ์นปี 2557 
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16.1.7 ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 499.56 ลา้นบาท 537.94 ลา้นบาท 

และ 565.04 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 15.70 รอ้ยละ 18.77 และรอ้ยละ 20.98 ของรายไดร้วมและสว่นแบ่ง
ก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

ตน้ทุนทางการเงนิ         499.56        15.70          537.94        18.77        565.04          20.98  
หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดร้วม และสว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้  

 
ต้นทุนทางการเงนิเกิดจากเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจ านวน 10,499 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ น าเงนิกู้ยมื

ดงักล่าวไปใชใ้นการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ ส าหรบัตน้ทุนทางการเงนิดงักล่าวเกดิจากการค านวณตามหลกัการทางบญัช ี
บนสมมติฐานที่ว่า เงนิกู้ยมืที่ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายในข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนระหว่างกาล
ดงักล่าวเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิัทใหญ่จนถึงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่มกี าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม อตัรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ จงึเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยในแต่ละปีของบรษิทัใหญ่สูงสุด 
(Ultimate Parent) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฎิบตัทิางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยจ่าย ตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป ค านวณจากอตัราดอกเบี้ยตามสญัญา
เงนิกูท้ี่บรษิทัฯ มกีบัสถาบนัการเงนิ ซึ่งอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยในแต่ละปีของบรษิทัใหญ่
สงูสดุ (Ultimate Parent) และจะเป็นอตัราทีใ่ชค้ านวณตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต  

 
16.1.8 ภาษีเงินได้ 
 บรษิทัฯ มรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 15.29 ลา้นบาท 12.40 ลา้น
บาท และ (25.11) ลา้นบาทตามล าดบั  

 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 
(ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

ก าไร ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,547.00  1,208.29                 993.02  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษทีีไ่มร่วมสว่นแบง่ก าไรจาก
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้  

 (24.97)  (4.37)                 30.57  

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้                      15.29                   12.40                 (25.11) 

 
ทัง้น้ี สาเหตุทีบ่รษิทัฯ มรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเกดิจากสมมตฐิานว่าบรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีใ่ชใ้น

การปรบัโครงสรา้งธุรกจิตัง้แต่ปี 2557 ท าใหก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษทีีไ่มร่วมสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและการ
รว่มคา้ (เน่ืองจากเป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ)ี ลดลง รวมถงึการปรบัรายการทีเ่กดิจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนธุรกจิ 
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16.1.9 ก าไรสทุธิ 

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,562.29 ลา้นบาท 1,220.69 ลา้นบาท และ 
967.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสทุธเิท่ากบั รอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และรอ้ยละ 35.95 ของรายได้
รวมและสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

 

16.2 ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
ค าอธบิายฐานะทางการเงนิน้ี เป็นค าอธบิายของงบการเงนิทีผ่่านการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ส าหรบัฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงนิเปรยีบเทยีบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรุง
ใหม)่ 

 
สินทรพัย ์
 กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและการ
บรหิารจดัการน ้าเสยีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังานในรปูแบบ
ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนในการร่วมค้า ดงันัน้ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัย์ในงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ คอื (1) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (2) อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(3) ค่าความนิยม (4) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (5) เงนิ
ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยรายการสว่นประกอบหลกั (1) ถงึ (5) รวมแลว้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ย
ละ 92.52 ของสนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มมีลูคา่เทา่กบั 18,652.10 ลา้นบาท 
 ทัง้น้ี สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัยร์วมมรีายละเอยีดทีส่ าคญัสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
1) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนสทุธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธขิองบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
112.33 ลา้นบาท และ 347.89 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 0.97 และ 1.87 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั ซึ่ง
การเพิม่ขึ้นของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธิเกิดจากการโอนธุรกิจน ้าในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่ไม่ได้มกีาร
ปรบัปรงุยอ้นหลงัไปถงึปี 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ลกูหน้ีการคา้ของบรษิทัฯ เกดิจากการประกอบธุรกจิ
น ้า โดยมลีกูหนี้การคา้รายใหญ่ทีม่มีลูคา่มากกวา่รอ้ยละ 5  และรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ลกูหนี้การคา้รวมตามล าดบั คดิเป็น
จ านวน 6 ราย และ 5 รายตามล าดบั  (ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53 และ 61 ของยอดลกูหนี้การคา้รวมตามล าดบั)ส าหรบัลกูหน้ี
อื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้คา้งรบั รายไดค้า้งรบั เงนิจ่ายล่วงหน้า โดยขอ้มลูสรุปของยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้เป็น
ดงัต่อไปนี้ 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวนราย มลูค่า (ล้านบาท) จ านวนราย มลูค่า (ล้านบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ -                 -    6 3.85 

เกนิก าหนดช าระ     

- น้อยกวา่ 3 เดอืน -                 -    3 0.53 

- 3-6 เดอืน -                 -    -                 -    

- 6-12 เดอืน -                 -    -                 -    

- มากกวา่ 12 เดอืน -                 -    -                 -    

รวม  -   4.38 
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อน่ึง บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยตัง้จากลูกค้าที่ไม่มาช าระหน้ีตามระยะเวลาที่
ก าหนดเกนิ 90 วนัขึน้ไปทัง้จ านวนของลกูคา้ทีผ่ดิก าหนดช าระหน้ีและทางบรษิทัฯ จะท าการจ าหน่ายลกูคา้ออกไปเมือ่
ไดม้กีารด าเนินการตดิตามทวงถามจนถงึทีส่ดุข ัน้ตอนทีก่ าหนดในประมวลรษัฎากร 

 
2) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 1,432.90 ลา้นบาท
ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 7.68  ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัรบัโอนเงนิกูย้มืที ่บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั คง
ค้างกบักลุ่มเหมราชฯ จ านวน 1,432.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดในการปรบั
โครงสรา้งธุรกจิพลงังาน ซึ่งเงนิให้กู้ยมืน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงนิลงทุนจากผูถ้อืหุ้นในบรษิทั เก็คโค่-วนั จ ากดั ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ในบรษิทั เก็คโค่-วนั จ ากดั โดยอตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้  

 
3) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 7,194.09 
ลา้นบาท และ 8,202.34 ลา้นบาทตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 62.06 และ รอ้ยละ 43.97 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั  

ในเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรบัโครงสร้างกิจการเพื่อโอนธุรกิจพลังงานจากกลุ่ม        
เหมราชฯ มาใหท้างกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ย บรษิทั เกค็โค่–วนั จ ากดั บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั (ซงีถอืหุน้
ผ่าน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั โดยจดัเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้) และบรษิทั โกลวไ์อพพี ีจ ากดั ซึ่งเป็นการร่วม
ลงทุนกบักลุ่มโกลว์ ทัง้น้ีตามหลกัการการควบคุมเดยีวกนัซึ่งก าหนดใหต้้องมกีารปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัส าหรบั
การโอนธุรกจิไฟฟ้า จงึไดม้กีารปรบัปรุงตวัเลขเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยสะทอ้น
ตวัเลขเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มกลุ่มน้ีทีไ่ดร้บัโอนมาในภายหลงั  

บรษิทัร่วมอื่น ๆ เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) ถอืหุน้
อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 ประกอบด้วย บรษิทัที่เป็นการร่วมลงทุนกบักลุ่ม บ ีกรมิ เพาเวอร์ ได้แก่ บรษิทั บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั บรษิทัทีเ่ป็นการรว่มลงทุนกบักลุ่มกลัฟ์ ไดแ้ก่ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 
บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดับรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดับรษิทั กลัฟ์ ที
เอส 3 จ ากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั และ บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั (ขอ้มลูของแต่ละบรษิทัไดม้กีารอธบิาย
โดยละเอยีดไวใ้น สว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – ธุรกจิพลงังาน)  

 

กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั       

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 510             69.66  617 211.29 

เกนิก าหนดช าระ       

- น้อยกวา่ 3 เดอืน 93               7.88  114 8.04 

- 3-6 เดอืน 2               0.44  - - 

- 6-12 เดอืน 5               0.37  1 0.01 

- มากกวา่ 12 เดอืน 3               1.04  - - 

หกัคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู                (1.85)  (0.01) 

รวม                    77.54    219.33 

ลกูหนี้อื่น               34.79    124.18 

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนสทุธิ                  112.33    347.89 
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โดยขอ้มลูสรปุเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น
ดงัต่อไปนี้ 

บริษทัร่วม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั 35.00 6,464.04 35.00 6,820.62 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอช
เอ) 1 จ ากดั 

25.01 84.14 25.01 344.53 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 25.01 422.67 25.01 421.94 

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั 25.01 3.61 25.01 4.44 

บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 25.01 49.43 25.01 191.36 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั 25.01 43.31 25.01 136.35 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั 25.01 44.11 25.01 119.00 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั 25.01 41.62 25.01 65.25 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั 25.01 41.16 25.01 59.00 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั - - 25.01 39.85 

รวม  7,194.09  8,202.34  

 

4) เงินลงทุนในการร่วมค้า 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 264.72 ลา้น

บาท และ 247.60 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.28 และร้อยละ 1.33 ของสินทรพัย์รวมตามล าดบั ซึ่ง
ประกอบดว้ยการรว่มลงทุนกบักลุ่มโกลวแ์ละกลุม่กนักุล 

ในเดอืนมถุินายน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ได้มกีารรบัโอนธุรกิจพลงังานจากกลุ่มดบับลวิเอชเอ มาให้ทางกลุ่ม
บรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่าร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จ ากดั ซึง่เป็นการร่วม
ลงทุนกบักลุ่มกนักุล โดยทางกลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 (ขอ้มลูของแต่ละบรษิทัไดม้กีารอธบิายโดย
ละเอียดไว้ใน ส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ – ธุรกิจพลงังาน) ทัง้น้ีตามหลกัการการควบคุมเดียวกนัซึ่ง
ก าหนดใหต้อ้งมกีารปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัส าหรบัการโอนธุรกจิไฟฟ้า จงึไดม้กีารปรบัปรงุตวัเลขเงนิลงทุนในการ
รว่มคา้ยอ้นหลงั จงึมกีารสะทอ้นตวัเลขเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มกลุม่นี้ทีไ่ดร้บัโอนมา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์ประกอบดว้ย เงนิลงทุนในบรษิทั โกลว ์เหม
ราชวนิด ์จ ากดั จ านวน 0.55 ลา้นบาท และ บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จ านวน 211.69 ลา้นบาท ในขณะที ่เงนิลงทุน
ในการคา้รว่มกบักลุ่มกนักุล ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่ร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จ ากดั 
จ านวน 52.48 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มโกลว์ ประกอบดว้ย บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี 
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ 
บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั) และ บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จ านวน 189.52 ลา้นบาท ในขณะที ่เงนิลงทุน
ในการคา้รว่มกบักลุ่มกนักุล ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่ร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จ ากดั 
จ านวน 58.08 ลา้นบาท 
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โดยขอ้มลูสรปุเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น
ดงัต่อไปนี้ 

กิจการร่วมค้า 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์     

- บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั - - 33.33 12.68 

- บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 51.00 0.55 33.33 (0.16) 

- บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั - - 33.33 (0.31) 

- บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั - - 33.33 (0.54) 

- บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั 12.75 211.69 12.75 177.85 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มกนักุล   74.99 52.48 74.99 58.08 

รวม     264.72  247.60 

 
5) อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากับ 
1,019.41 ล้านบาทและ 2,823.60 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 8.79 และ ร้อยละ 15.14 ของสนิทรพัย์รวม
ตามล าดบั ซึ่งอาคารและอุปกรณ์สุทธมิมีูลค่าเพิม่ขึน้จากการรบัโอนธุรกจิน ้าในไตรมาสที่ 1 ซึ่งรายการดงักล่าวไดใ้ช้
วธิกีารบญัชใีนการปรบัปรงุไปขา้งหน้าตามวธิเีปลีย่นทนัท ีและไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุยอ้นหลงัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิประกอบด้วย ระบบท่อน ้าระบบผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรม อาคารและสิง่ปลูกสร้าง 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ ระบบบ าบดัน ้าเสยี และงานระหวา่งก่อสรา้ง ซึง่เป็นสนิทรพัยห์ลกัในการประกอบธุรกจิน ้า  

โดยอาคารและอุปกรณ์สทุธขิองบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

รายการ 
มลูค่าสทุธิทางบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 33.96 250.67 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 26.58 54.95 

ระบบทอ่น ้า 465.89 1,566.97 

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 367.27 704.03 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี - 221.60 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 125.71 25.38 

รวม 1,019.41               2,823.60 

 โดยหากแยกประเภทตามทีต่ ัง้ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

รายการ 
มลูค่าสทุธิทางบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ส านักงานใหญ่   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                      2.33  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -                      1.38  

งานระหวา่งก่อสรา้ง                    -    - 

รวม                    -    3.71  
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รายการ 
มลูค่าสทุธิทางบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (HCIE)   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                  0.21                    6.38  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                  0.47                    4.19  

ระบบทอ่น ้า                16.06                 67.39 

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                27.96                    0.33  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                      6.13  

รวม                44.70                  84.42  

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ แห่งท่ี 2 (HCIE 2)   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                      3.10  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -                      -  

ระบบทอ่น ้า                30.84                  51.25  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                    -                    26.88  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                    23.38  

รวม                30.84                 104.61  
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) (HEIE)  
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                32.53                 117.66  
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                13.45                  22.62  
ระบบทอ่น ้า               136.68                 427.41  
ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม               146.26                 277.46  
ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                    97.61  
งานระหวา่งก่อสรา้ง                  0.66                    0.14  

รวม               329.58                 942.90  
นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง) (ESIE)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                  0.37                    0.32  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                10.44                    9.95  

ระบบทอ่น ้า               102.75                 115.31  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                22.73   21.30   

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -     -   

งานระหวา่งก่อสรา้ง                  1.38   -   

รวม               137.67                 146.88  
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ (HESIE)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                  0.85                 114.10  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                  2.08                    2.91  

ระบบทอ่น ้า               178.49                 547.75  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม               170.32                 176.45  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                    74.48  

งานระหวา่งก่อสรา้ง                  0.68                    9.63  

รวม               352.42                 925.32  
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รายการ 
มลูค่าสทุธิทางบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 (HESIE 2)  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                  0.15                    0.33  

ระบบทอ่น ้า                  1.07                 119.28  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                    -                    60.08  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                      0.27  

งานระหวา่งก่อสรา้ง               122.98                   15.61  

รวม               124.20                 195.57  

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                      4.53  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -                      2.31  

ระบบทอ่น ้า                    -                   134.52  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                    -                    60.16  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                      2.91  

รวม                    -                   204.43  

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ (HSIL)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                      2.25  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -                    11.26  

ระบบทอ่น ้า                    -                   104.06  

ระบบผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม                    -                    81.37  

ระบบบ าบดัน ้าเสยี                    -                     16.82  

งานระหวา่งก่อสรา้ง                    -                      -  

รวม                    -                   215.76  

 
6) สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรมสทุธิ 

สทิธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 
ธนัวาคม  2559 มมีูลค่าเท่ากบั 391.21 ลา้นบาทและ 143.38 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 3.37 และรอ้ยละ 
0.77 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสญัญาเช่าสทิธิ
เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง อนัประกอบดว้ย สญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมกบักลุ่ม
เหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (HEIE) นิคม
อุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE) และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ (HESIE)  เป็นระยะเวลา 
25 ปีโดยทุกสญัญานี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2576  

อยา่งไรกต็ามเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่าย
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมเดิมที่ได้ท าในนิคม HCIE HEIE และ HESIE อนัเดิมโดยช าระเงนิส่วนต่างค่าเช่าสทิธิส าหรบั
ระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเดมิ และไดม้กีารท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ อนัใหม่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซึ่ง
รายการดงักล่าวมเีกณฑ์ทางบญัชทีี่ท าให้บนัทกึการเช่าสทิธดิงักล่าวเป็น อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิและสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนสทุธแิทนรายการสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมสทุธ ิ
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ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
สญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมกบั บรษิทั อีสเทริ์น ซีบอร์ด อินดสัเตรยีล เอสเตท 
(ระยอง) จ ากดั (ESIE) เป็นระยะเวลา 25 ปีโดยสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที่ 30 
มถุินายน 2576  

 
7) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เกดิจากการทีก่ลุม่ดบับลวิเอชเอ เขา้ซือ้กลุม่เหมราชฯ และต่อมากลุม่บรษิทัฯ ไดม้กีารท า
สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยได้รบัสทิธใินการประกอบธุรกิจน ้าในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ 
แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทัฯ เท่ากบั 2,052.47 ลา้นบาท หกั คา่ตดั
จ าหน่ายสะสม 27.03 ล้านบาท สินทรพัย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 2,025.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของ
สนิทรพัยร์วม 

 
8) ค่าความนิยม 

จากการที่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เขา้ซื้อกิจการบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดิน 
จ ากดั (มหาชน) จงึไดม้กีารบนัทกึค่าความนิยมในงบการเงนิของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ดงันัน้เมือ่กลุม่บรษิทัฯ ไดม้กีารรบัโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานจากกลุม่ดบับลวิเอชเอ และกลุม่เหมราชฯ จงึมกีารปัน
สว่นคา่ความนิยมดงักล่าวมาใหก้บับรษิทัฯตามหลกัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  

คา่ความนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มมีลูคา่เทา่กบั 2,162.21 ลา้นบาทและ 
2,772.88 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.65 และรอ้ยละ 14.87 ของสนิทรพัยร์วม  

ส าหรบัค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย ค่าความนิยมของธุรกจิพลงังานอย่างเดยีว
เน่ืองจากธุรกจิน ้าไม่ไดม้กีารปรบัปรุงยอ้นหลงั ในขณะทีค่่าความนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดร้วมถงึค่าความ
นิยมทัง้ส าหรบัธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน โดยคา่ความนิยมดงักล่าวจะมกีารทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
 หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,492.48 ลา้นบาท 
และ 11,232.62 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 12.87 และรอ้ยละ 60.22 ของหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของรวม
ตามล าดบั โดยหนี้สนิรวมของบรษิทัฯสว่นใหญ่ ประกอบด้วย เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหน้ีสินจาก
ธุรกจิน ้า และ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 ส่วนของเจ้าของของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 10,100.18 
ลา้นบาท และ 7,419.48 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 87.13 และรอ้ยละ 39.78 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ
รวมตามล าดบั โดยสว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ และ ก าไรสะสม  
 
1) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัย์ โดยมเีจา้หน้ี
การคา้รายใหญ่คอื บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั (คดิเป็นรอ้ยละ 19.19 ของยอดเจา้หน้ีการคา้รวม) ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 132.47 ลา้นบาทและ 276.05 
ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.14 และรอ้ยละ 1.48 ของหนี้สนิและสว่นของเจา้ของรวมตามล าดบั 

 
โดยขอ้มลูสรปุของยอดคงเหลอืของเจา้หนี้การคา้เป็นดงัต่อไปนี้ 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวนราย มลูค่า (ล้านบาท) จ านวนราย มลูค่า (ล้านบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 8 34.37 8              65.22  

เกนิก าหนดช าระ        

- น้อยกวา่ 6 เดอืน 4 21.75 1                  0.32    

- 6-12 เดอืน - - 1 0.32 

- มากกวา่ 12 เดอืน - - 1                  0.32    

รวม  56.12  66.19 

กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 37 42.86 60             28.32  

เกนิก าหนดช าระ     

- น้อยกวา่ 6 เดอืน 4 1.51 6               1.27  

- 6-12 เดอืน - - -                  -    

- มากกวา่ 12 เดอืน - - -                  -    

รวม  44.38               29.59  

เจา้หนี้อื่น  31.97  180.27 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน   132.47                  276.05  
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2) เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

ช าระในหน่ึงปี เท่ากบั 2,491.53 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.36 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ และเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิ เท่ากบั 7,929.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.51 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 

ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัทัง้หมดซึ่ง
เกดิจากการโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานในงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 โดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และ
กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารใชเ้งนิกูด้งักล่าวแลว้ จ านวน 10,499.00 ลา้นบาท หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิรอตดัจา่ย
สุทธจิ านวน 77.56 ลา้นบาท คดิเป็นยอดเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิคงเหลอืสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
10,421.44 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระในหน่ึงปีจ านวน 2,491.53 ลา้นบาท และเงนิกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 7,929.91 ล้านบาท ซึ่งสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ (Facility Agreement) ได้มี
การก าหนดเงือ่นไขใหก้ลุม่บรษิทัฯ ด ารงสถานะทางการเงนิไว ้โดยพจิารณาจาก Net Interest bearing Debt/Equity ไม่
เกนิ 2.5 เท่า และ Net Debt/ Adjusted EBITDA ไม่เกนิ 5.5 เท่า ก าหนดในปีแรกคอื ณ สิน้ปี 2560 โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี Net Debt to Adjusted EBITDA ที่ 5.81 เท่า และ Net Interest Bearing Debt to Total 
Equity อยูท่ี ่1.4 เท่า โดยหลงัจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป อตัราสว่นทัง้สองจะลดลงต ่ากวา่ขอ้ก าหนดตาม
เงื่อนไขสญัญาเงนิกู้ดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะน าเงนิส่วนหน่ึงที่ไดร้บัจากการระดมทุนครัง้น้ีไปใชใ้นการช าระหน้ี
ตามสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิดงักล่าว ซึง่ในการท าสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิน้ีไดม้กีารน าหุน้ของบรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) หุน้ของบรษิทัฯ และหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ไปจ าน าไว ้โดยจะมี
การปลดจ าน าหุน้ของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) และ หุน้ของบรษิทัฯ  ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน
ครัง้แรก และจะมกีารปลดจ าน าหุ้นของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ ากดั เมื่อบรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่
สถาบนัการเงนิก าหนดไว้ นอกจากน้ีหลกัประกนัทัง้สามส่วนดงักล่าวได้มอบไว้เป็นหลกัประกนัแก่เงนิกู้ของบรษิทั 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) และ จะมกีารปลด
หลกัประกนัทัง้สามสว่นดงักล่าวตามเงนิกูข้อง บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก  

 
3) ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 

ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 279.87 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ  

ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ า เกิดจากการท าสัญญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีระหวา่งบรษิทัฯ กบั กลุ่มเหมราชฯ ทีไ่ดก้ าหนดใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนรายปีใน
โครงการทีพ่ฒันาแลว้ 7 โครงการ ซึง่บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งช าระในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน ้าส าหรบัปี
ที ่1 ถงึปีที ่3 และรอ้ยละ 3 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน ้าส าหรบัปีที ่4 เป็นตน้ไป ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารประมาณการ
คา่ใชจ้า่ยดงักล่าวและบนัทกึเป็นประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า เพือ่ทยอยตดัจ าหน่ายตลอดอายุสญัญา 50 ปี 

 
4) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 1,272.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 10.98 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ อยา่งไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแลว้ 
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5) ทนุจดทะเบียน และทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 645 ลา้นบาท โดยมจี านวนหุน้สามญัเท่ากบั 

64,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ เท่ากบั 645 ลา้นบาท โดยมจี านวน
หุน้สามญัเท่ากบั 64,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึ่ง ณ วนัที่ 30 สงิหาคม 2559 ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ เท่ากบั 3,825 ล้านบาท โดยมจี านวนหุ้นสามญัเท่ากบั 765,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ในขณะทีทุ่นทีอ่อกและช าระแลว้เท่ากบั 3,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 640,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 5 บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 3,825 ลา้นบาท โดยมจี านวนหุน้สามญัเท่ากบั 
765,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ เท่ากบั 3,200 ล้านบาท โดยมี
จ านวนหุน้สามญัเท่ากบั 640,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
 
6) ก าไรสะสม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ก าไรสะสมของบรษิทัฯ เท่ากบั 288.95 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของหน้ีสิน้
และสว่นของเจา้ของ โดยก าไรสะสมแบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ ก าไรสะสมจดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากบั 
34.90 ลา้นบาท ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เท่ากบั 254.05 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ก าไรสะสมของบรษิทัฯ เท่ากบั 4,234.98 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.71 ของหน้ี
สิ้นและส่วนของเจ้าของ โดยก าไรสะสมแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ก าไรสะสมจดัสรรแล้วเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
เท่ากบั 36.25 ลา้นบาท ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เท่ากบั 622.17 ลา้นบาท และ ก าไรสะสมสว่นเกนิจากการรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เท่ากบั 3,576.56 ลา้นบาท โดยก าไรสะสมส่วนเกนิจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนัน้ี เกดิจากการโอนธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังานจากกลุม่ดบับลวิเอชเอ และ กลุม่เหมราชฯ มาใหบ้รษิทัฯ 

 
7) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นอ่ืนภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุมเดยีวกบัเท่ากบั 9,166.18 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 79.07 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ โดยรายการน้ีเกดิจากการที่บรษิทัได้ใชห้ลกัการทางบญัชตีาม
แนวทางของการควบคุมเดยีวกนั ซึง่เกดิจากการโอนธุรกจิพลงังานจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุม่ดบับลวิเอชเอ มาในช่วง
ไตรมาสที ่2 ของปี 2559 โดยการโอนธุรกจิดงักล่าวมผีลท าใหต้อ้งมกีารปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัเพื่อสะทอ้นตวัเลข
เสมอืนวา่ไดม้กีารธุรกจิพลงังานดงักล่าวมาตัง้แต่ก่อนหน้าน้ีแลว้ จงึท าใหม้กีารแสดงตวัเลขน้ีในสว่นของเจา้ของภายใต้
รายการสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
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16.3 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.76 เท่า ซึง่เกดิจากการค านวณสนิทรพัย์
หมนุเวยีน ต่อ หนี้สนิหมนุเวยีน  

 
อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้ เป็นการค านวณจาก ก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (โดยไมร่วมรายได้
อื่นจากธุรกจิน ้า) ส าหรบัปี 2557-2559 เท่ากบั รอ้ยละ 21.88 รอ้ยละ 24.17 และรอ้ยละ 26.62  

อตัราก าไรสทุธ ิเป็นการค านวณจาก ก าไรสทุธติ่อรายไดร้วมและสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ
การรว่มคา้ ส าหรบัปี 2557-2559 เท่ากบั รอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และ รอ้ยละ 35.95  

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นการค านวณจาก ก าไรสุทธติ่อส่วนของเจ้าของ ซึ่งก าไรสุทธเิป็นการอ้างอิง
ตวัเลขจากขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน ในขณะทีส่ว่นของเจา้ของเป็นการค านวณจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนสว่นของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 13.05 โดยไมไ่ดม้กีาร
ค านวณอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของส าหรบัปี 2557-2558 เน่ืองจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัชใีนงวด
ดงักล่าวไมไ่ดส้ะทอ้นโครงการธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ป็นการค านวณจาก ก าไรสุทธติ่อสนิทรพัยร์วม ซึ่งก าไรสุทธเิป็นการอ้างองิ
ตวัเลขจากขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน ในขณะทีส่นิทรพัยร์วมเป็นการค านวณจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัร้อยละ 5.19 โดยไม่ได้มกีาร
ค านวณอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ าหรบัปี 2557-2558 เน่ืองจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัชใีนงวดดงักล่าว
ไมไ่ดส้ะทอ้นโครงการธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.51 เท่า ในขณะที่
อตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 1.40 เท่า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกู้ยมืเงนิเพื่อการ
ปรบัโครงการธุรกจิของบรษิทัฯ 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ในครัง้น้ีเป็นการเสนอขายหุน้สามญั

ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน
รวมกนัไม่เกนิ 229,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและ
เรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1.  รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
1.1 ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
1.1.1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเสนอขายโดยบริษทัฯ 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  :  หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย  :  ไมเ่กนิ 125,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.34 ของ

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ   :  5.00 บาท 
ราคาเสนอขาย  :  25.25 - 26.25 บาทต่อหุน้ 
มลูคา่รวมของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  :  3,156,250,000 – 3,281,250,000 บาท 
 

1.1.2 หุ้นสามญัเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม 
ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ :  H-International (SG) Pte. Ltd. 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  :  หุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ 
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย  :  ไมเ่กนิ 104,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.66 ของ

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  :  5.00 บาท 
ราคาเสนอขาย  :  25.25 - 26.25 บาทต่อหุน้ 
มลูคา่รวมของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  :  2,638,625,000 – 2,743,125,000 บาท 
 

ระยะเวลาจองซ้ือของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 1.1.1 และ 1.1.2   
(1) ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ 

 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที ่22 – 24 มนีาคม 2560 
(2) ส าหรบัผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ 

 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที ่22- 28 มนีาคม 2560 
(3) ส าหรบันกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ 

 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที ่30 – 31 มนีาคม และวนัที ่3 เมษายน 2560 
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อยา่งไรกด็ ีหากจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสดุทา้ยน้อยกวา่จ านวนหุน้ทีจ่ะเสนอขายสงูสดุตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอื
ชีช้วนฉบบัน้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายโดย บรษิทัฯ ก่อน 

 
1.2  สดัส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั 

การเสนอขายหุน้สามญัทัง้หมดจ านวนไม่เกนิ 229,500,000 หุน้ ในครัง้น้ี เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทัง้น้ี การเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี มไิดเ้ป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนราย
ยอ่ยหรอืประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก เน่ืองจากความตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัครัง้น้ีของประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่”) ทีม่ ี
สทิธจิองซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์นักลงทุนสถาบนั และผูม้อุีปการคุณของ
บรษิทัฯ (นิยามเป็นไปตามทีก่ าหนดเกีย่วกบัประเภทนกัลงทุนในยอ่หน้าถดัไป) มเีพยีงพอต่อมลูคา่รวมของหุน้สามญัที่
เสนอขายในครัง้น้ี และสามารถกระจายหุน้ในวงกวา้งไดอ้ยา่งเพยีงพอแลว้ โดยมสีดัสว่นการเสนอขายในเบือ้งตน้ดงัน้ี 

1. เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ : ไมเ่กนิ    57,289,722  หุน้ 
 ของ ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่  
2. เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์  : ประมาณ  23,035,278  หุน้ 
3. เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ  : ประมาณ  34,425,000  หุน้ 
4.   เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ  :  ประมาณ 114,750,000 หุน้ 
  
ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลย

พนิิจในการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหุน้
สามญัตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6.6 โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เชน่ ปรมิาณความตอ้งการซือ้หุน้สามญัของ
นกัลงทุนในแต่ละประเภท เป็นตน้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ีประสบความส าเรจ็ 

 
นิยามทีใ่ชใ้นการพจิารณาประเภทของนกัลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ 
คอรป์อเรชัน่ ทีจ่ะมสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด (Record date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรพัย์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 7 มนีาคม 2560 ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (Pre-Emptive Right) ในอตัราส่วน 250 หุ้นสามญัของ
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที่เกดิจากการค านวณที่เป็นเศษ
ทศนิยมจะถูกปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน ทัง้น้ี ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในจ านวนทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบัสทิธทิีต่นจะไดร้บั แต่ไมม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัฯ เกนิกว่าสทิธทิี่ตนจะได้รบั อย่างไรกด็ ีเมื่อรวมจ านวนหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทัง้สิ้นแลว้ ตอ้งไม่เกนิ 57,289,722 หุน้ โดยประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดมิของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ ไทย
พาณิชย ์จ ากดั (“ตวัแทนรบัจองซือ้”) เท่านัน้ ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 และการจดัสรรหุน้สามญัให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะเป็นไปตามวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 ซึง่บรษิทัฯ มี
สทิธใิชดุ้ลพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืผูจ้องซื้อรายใด หากการเสนอ
ขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื (ข) บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัิ
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หรอืต้องด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดในการ
เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ อาจเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนหรอืผูจ้องซื้อทีม่สีทิ ธไิดร้บัจดัสรรหุน้
รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะกไ็ดภ้ายใต้ขอ้ยกเวน้ทีม่อียู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มผีลใชบ้งัคบัอยู่และสามารถ
ด าเนินการไดใ้นเวลานัน้ 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคลที่มใิช่นักลงทุน
สถาบนัตามค าจ ากัดความที่ระบุไว้ด้านล่างน้ี รวมถึงลูกค้าหรอืผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สญัญา บรษิัทคู่ค้า ผู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอื ผูท้ีม่อุีปการคุณไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และขอ้ 6.2.2 โดยผู้มอุีปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวธิกีารที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.7.2 และจะจดัสรรตามดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 6.6.2 ทัง้น้ี ไม่รวมถึงการ
จดัสรรให้แก่ตนเอง ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย และผู้ที่เกี่ยวขอ้งของผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทหุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 
2557 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 

นักลงทุนสถาบนั หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงัน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์
(ข)  บรษิทัเงนิทุน 
(ค)  บรษิัทหลกัทรพัย์เพื่อเป็นทรพัย์สนิของตนเอง หรอืเพื่อการบรหิารกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อการ

จดัการโครงการลงทุนที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และ
ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

(ง)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(จ)  บรษิทัประกนัภยั 
(ฉ)  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
(ช)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ซ)  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 
(ฌ) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
(ญ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฎ) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(ฏ) กองทุนรวม 
(ฐ) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนุโลม 
 
นกัลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยนกัลงทุนสถาบนัสามารถจองซือ้หุน้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.3 และในการจดัสรร
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หุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัจะอยูใ่นดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว ตามวธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 

 
ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ หมายถงึ 
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสมัพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางการค้า และ/หรือลูกค้า เจ้าหน้ีการค้า บริษัทคู่ค้า สถาบนัการเงนิที่ติดต่อ ผู้ที่ให้
ค าแนะน าหรอืเป็นทีป่รกึษา เป็นตน้  

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต้องการชกัชวนใหเ้ป็นลูกค้า และ/หรอืผู้
จดัหาวตัถุดบิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในอนาคต 

(3) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย พจิารณาแลว้วา่สามารถใหค้วามช่วยเหลอื
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในการประกอบธุรกจิในทางตรงและทางออ้ม ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  

(4) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

 
ผู้มอุีปการคุณของบรษิทัฯ จะต้องจองซื้อหุ้นสามญัผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ สามารถจองซื้อหุน้สามญัไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.7.4 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะอยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัฯ ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 
6.6.4 ทัง้น้ี ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัใหญ่ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกนัตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 40/2557 เรือ่งการจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหมป่ระเภทหุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมถงึ
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
1.3  สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุ้นสามญัเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 
229,500,000 หุน้ทีเ่สนอขายในครัง้น้ี จะไดร้บัสทิธแิละผลประโยชน์เท่าเทยีมกบัหุน้สามญัเดมิทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ของบรษิทัฯ ทุกประการ 
 
1.4  ตลาดรองของหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) โดยการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะเสนอ
ขายหุ้นสามญัดงักล่าว ก่อนที่จะได้รบัทราบผลการพจิารณาจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เกี่ยวกบัการน าหุ้นสามญัของ  
บรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิทัฯ จงึยงัมคีวามเสีย่งที่อาจจะไม่ไดร้บัอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และตามเกณฑ์การรบัหลกัทรพัยด์ว้ยเกณฑ์ก าไร (Profit Test) เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2559 โดยธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบื้องต้นแลว้เหน็ว่า 
บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุ้นสามญั หรือหุ้ นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่อาจมกีารแก้ไขเพิม่เติม) ยกเว้น
คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถอืหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบรษิทัฯ จะต้องมผีู้ถอืหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 
1,000 ราย และถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมด และผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถอืหุน้
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ไมน้่อยกวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย ซึง่เมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้น้ีแลว้จะท าใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้น
ตามเกณฑก์ารกระจายหุน้รายยอ่ย โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนต่อไป  
1.5  ข้อมลูอ่ืนๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัอื่นที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้
ห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวนัที่บรษิทัเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้น้ี และหลกัทรพัย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นใน
จ านวนรวมกนัเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายครัง้น้ี  น าหุ้นออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุน้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยหลงัจากวนัที่หุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผู้ถอืหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามดงักล่าวสามารถ
ทยอยขายหุน้สามญัทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าว และ
สามารถขายสว่นทีเ่หลอืไดเ้มือ่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
 
2.  ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะโอนไดโ้ดยเสร ีโดยไมม่ขีอ้จ ากดัการโอน อยา่งไรกด็ ีการโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จะ
กระท ามไิด้ หากว่าการโอนหุ้นดงักล่าวจะมผีลท าให้สดัส่วนการถอืหุ้นสามญัของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสญัชาตไิทยใน
บรษิทัฯ มจี านวนเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ การโอนหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ จะสมบรูณ์เมือ่ผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอนและสง่มอบใบหุน้
ใหแ้ก่ผูร้บัโอน การโอนหุน้สามญัจะใชย้นักบับรษิทัฯ ได ้ต่อเมือ่บรษิทัฯ ไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้สามญั
แลว้ แต่จะใชย้นืยนับุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้สามญัแลว้ โดยบรษิทัฯ จะลงทะเบยีนการ
โอนหุ้นภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัการร้องขอนัน้ หรอืหากบรษิัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์  
บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ ื่นค ารอ้งขอภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอนัน้ ทัง้น้ี การโอนหุน้สามญัทีซ่ือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
3.  ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  

การก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะเสนอขายในครัง้น้ี จะใชว้ธิกีารส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัยจ์ากนกัลงทุนสถาบนั 

(Book Building) ซึ่งเป็นการสอบถามปรมิาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบนัในแต่ละระดบัราคา 

(Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบนัแจ้งราคาและจ านวนหุน้ที่ประสงค์จะจองซื้อมายงัผูจ้ดัการการจดั

จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่ใชท้ า Book Building อยู่ที่ระหว่างราคา 

25.25-26.25 บาทต่อหุน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และInternational Manager 

จะพจิารณารว่มกนัในการก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) โดยพจิารณาจากราคาและจ านวนหุน้ทีน่กัลงทุน

สถาบนัเสนอความต้องการซื้อเขา้มา โดยค านึงถงึราคาที่จะท าให้บรษิทัฯ ได้รบัเงนิตามจ านวนที่ต้ องการ และยงัมี

ความตอ้งการซือ้หุน้เหลอือยูม่ากพอในระดบัทีค่าดวา่จะท าใหร้าคาหุน้มเีสถยีรภาพในตลาดรองหุน้สามญั 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี ผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้

ผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้ทีร่าคา 26.25 บาท

ต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบือ้งตน้สงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ที ่25.25 – 26.25 บาทต่อหุน้ และจะไดร้บั
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เงนิคนืสว่นต่างค่าจองซื้อหุน้ในกรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคา 26.25 บาทต่อหุน้ หรอืกรณีทีผู่จ้องซื้อไมไ่ด้

รบัการจดัสรรตามรายละเอยีดขอ้ 6.9 ทัง้น้ี นักลงทุนสถาบนั จะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทา้ย โดย

บรษิทัฯ รว่มกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ยโดยเรว็ 

โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการประกาศราคาดงักล่าวภายในวนัที ่29 มนีาคม 2560 ผ่านการแจง้ขา่วของดบับลวิเอช

เอ คอรป์อเรชัน่ บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวบ็ไซตข์องดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (www.wha.co.th) เวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ (www.wha-up.com) และเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามขอ้ 6.2.1 

  
4.  ข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ราคาที่บรษิัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญั สามารถคิดเป็นอตัราราคาต่อก าไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 
เท่ากบั 19.96 – 20.75 เท่า โดยค านวณจากก าไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งเท่ากบั 967,911,301 บาท หารด้วย
จ านวนหุน้สามญัภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ีแลว้รวม 765,000,000 หุน้ ไดก้ าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.27 บาท 
(Fully Diluted Earnings)  

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใต้หมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภคเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการประเมนิราคานัน้ บรษิทัทีน่ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบ ไดแ้ก่ 

บริษทัจดทะเบียน ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธรุกิจสาธารณูปโภค 

1) บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปาส่วน

ภมูภิาค (กปภ.) โดยบรษิทัด าเนินการครอบคลุมพืน้ที ่อ.

นครชยัศร ีอ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

และ อ . เมืองสมุทรสาคร อ .กระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ส าหรบับรษิทัย่อยด าเนินการในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี 

2) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

เป็นผูพ้ฒันาและบรหิารจดัการระบบทอ่สง่น ้าสายหลกัใน

พื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก โดยจ าหน่ายน ้าดิบให้แก่

นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทัว่ไป และกจิการประปา 

ธรุกิจพลงังาน 

1) บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและเป็นผู้ให้บริการด้าน

สาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ 

(IPP-Independent Power Producer) และผูป้ระกอบการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและไอน ้ า  (หรือ 

“Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ด าเนินการใน

ฐ า น ะ ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ร า ย เ ล็ ก  ( SPP-Small Power 

Producer) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน 
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บริษทัจดทะเบียน ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

จ ากดั (มหาชน) คอื ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงการผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและน ้า

เยน็ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุดและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

2) บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ซึง่ลงทุนในบรษิทัต่างๆ ทีป่ระกอบ

ธุรกจิผลติไฟฟ้า ทัง้ในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent 

Power Producer)  และราย เล็ก  (SPP-Small Power 

Producer) และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP-

Very Small Power Producer)  โ ร ง ไฟ ฟ้ าป ร ะ เภท

พลังงานทดแทนธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการ

จดัการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ใน

และต่างประเทศ ธุรกจิน ้าที่ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา

ใหก้ารประปาสว่นภมูภิาคและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ซึ่งประกอบธุรกจิ

ใ น รูป แบบบริษัทที่ ล งทุ น ในบริษัทอื่ น  ( Holding 

Company) ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้า ทัง้ในฐานะรายใหญ่ ( IPP- Independent 

Power Producer)  และราย เล็ก  (SPP-Small Power 

Producer) และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP-

Very Small Power Producer)  โ ร ง ไฟ ฟ้ าป ร ะ เภท

พลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารเขา้รว่ม

ลงทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัมาจากเงนิปัน

ผลตามสดัสว่นการลงทุน 

4) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และ

สาธารณูปโภคต่างๆ และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัที่ประกอบ

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภค

ต่างๆ รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ 
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ตารางสรุปในข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings 
Ratio: P/E) อา้งองิขอ้มลูในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสุดนับจากวนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 
2560 เพือ่แสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและครอบคลุมความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

บริษทั ตวัย่อ 
ราคาปิดตลาด 

(บาทต่อหุ้น)/1 

อตัราส่วน P/E 

เฉล่ีย (เท่า)/2 

ธรุกิจสาธารณูปโภค 

1. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 10.71 16.80 

2. บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

EASTW 12.16 13.68 

ค่าเฉล่ีย 15.24 

ธรุกิจพลงังาน 

1. บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW 82.23 16.37 

2. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 193.56 13.16 

3. บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) RATCH 50.98 20.76 

4. บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั 
(มหาชน) 

GPSC 33.98 21.30 

ค่าเฉล่ีย 17.90 

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน/3 16.73 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ /1 ราคาปิดต่อหุน้เฉลีย่ 12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2560 

 /2 อตัราส่วน P/E เฉลี่ย 12 เดอืนย้อนหลงั ค านวณจากค่าเฉลี่ยของอตัราส่วน P/E ตัง้แต่ 16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที่ 15 
มนีาคม 2560 โดยอตัราสว่น P/E ในแต่ละวนัค านวณจากราคาปิดต่อหุน้ของหุน้สามญั ณ วนัดงักล่าว คณูจ านวนหุน้สามญั
ช าระแลว้ ณ วนัดงักล่าว หารดว้ยก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ต่อหุน้ โดยใชก้ าไรทีต่รวจสอบหรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัช ี12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสดุ ณ วนัดงักล่าว  
/3 คดิตามสดัสว่น EBITDA ของแต่ละธุรกจิของบรษิทัฯ โดย EBITDA ของธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 44 
และ EBITDA ของธุรกิจพลังงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ตามผลประกอบการประจ าปี 2559 โดย EBITDA ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน เทา่กบั 783.11 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้นบาท ตามล าดบั 

อย่างไรก็ด ีผลการด าเนินงานดงักล่าวค านวณจากฐานะทางการเงนิในอดตี โดยที่ยงัมไิด้พจิารณาถงึผลการ
ด าเนินงาน หรอืความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ในปัจจุบนัและในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นอตัราสว่นทีส่ามารถ
น ามาเปรยีบเทยีบกนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากเป็นการค านวณอตัราสว่นในชว่งเวลาทีต่่างกนั 

 
5.  ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

- ไมม่ ี– 
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6.  การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซือ้

หุน้ และวธิกีารจดัสรรหุน้ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
เหน็สมควร ในกรณีที่เกดิปัญหาอุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 น้ี ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการแกปั้ญหา อุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัดงักล่าว 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนตามทีเ่หน็สมควร และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ครัง้น้ีประสบความส าเรจ็ โดยค า
ตดัสนิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ใหถ้อืเป็นที่สุด โดยนักลงทุน และผู้
จองซือ้ไมม่สีทิธทิ าการโตแ้ยง้ หรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืเรยีกใหบ้รษิทัฯ หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิจากการด าเนินการดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
6.1  วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ีจะเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 
 
6.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 

6.2.1  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
เลขที ่19 ชัน้ 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0-2949-1999  
http://www.scbs.com  

 
6.2.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0 2231 3777 และ 0 2618 1000 
www.bualuang.co.th 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
98 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0 2862 9999 
www.osk188.co.th 
 

6.2.3 International Manager 
CLSA Limited  
18/F, One Pacific Place 
88 Queensway 
Hong Kong  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.osk188.co.th/
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โทรศพัท ์+852 2600 8888 
  www.clsa.com 
  
 6.2.4 ตวัแทนรบัจองซ้ือ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
เลขที ่19 ชัน้ 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0-2949-1999  
http://www.scbs.com  

 
 6.3  เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.3.1  เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 
บรษิทัฯ และ H-International (SG) Pte.Ltd.ตกลงแต่งตัง้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 

ขอ้ 6.2.2 เป็นผูด้ าเนินการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และ/หรอื หุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ เพือ่เสนอขาย
ใหต้่อผูล้งทุนในประเทศ และบรษิทัฯ ตกลงแต่งตัง้International Manager ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 เป็นผูด้ าเนินการ
จดัจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (International Manager) โดยมี
จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนและหุน้สามญัเดมิที่เสนอขายรวมกนัจ านวนไม่เกนิ 229,500,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 25.25 – 
26.25 บาท ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้น้ี  โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มี
ข้อตกลงยอมรับประกันการจ าหน่ายหุ้น ในลักษณะรับประกันผลการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm 
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting 
Agreement) และInternational Placement Agreement 

 
นอกจากน้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และInternational Manager มสีทิธยิกเลกิการจดั

จ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้น้ี เมื่อเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรอืInternational Placement Agreement ซึง่รวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement หรอื 

(ข) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านการเงนิ เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี หรอื 

(ค) เมือ่มกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรอื
International Placement Agreement หรอื 

(ง) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ
สัง่ระงบัหรอืหยดุการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืมเีหตุการณ์ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถสง่มอบหุน้ทีเ่สนอขายได ้

 
ทัง้น้ี รายละเอยีดและเงือ่นไขในการยกเลกิการเสนอขายหุน้สามญัและการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวขา้งตน้

จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement 
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ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และInternational Manager ยกเลกิการเสนอขาย
หรอืการจดัจ าหน่ายหุน้ในครัง้น้ีจากเหตุในขอ้ (ก) – (ง) ขา้งตน้ หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรอืInternational Placement Agreement ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2แต่ละรายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อทัง้จ านวนให้แก่ผูจ้องซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุน้สามญั
ผา่นตน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

 
6.3.2  ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2 (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 57,948,750 – 60,243,750 บาท โดยการช าระดงักล่าว
จะเป็นไปตามรายละเอยีด วธิกีาร และเงื่อนไขทีจ่ะก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement 

 
6.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเดิมจะได้รบั 

(ก) จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัหลงัหกัคา่ตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 125,000,000 หุน้  
ในราคาหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท 3,156,250,000 – 3,281,250,000 บาท 
หกั คา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน    97,730,840 – 100,230,840 บาท 
จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั                 3,058,519,160 – 3,181,019,160 บาท 
จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้                     24.47 – 25.45 บาท 
 
(ข) จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะไดร้บัหลงัหกัคา่ตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 104,500,000 หุน้  
ในราคาหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท                                    2,638,625,000 – 2,743,125,000 บาท 
หกั คา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหุน้สามญั       79,581,303 – 81,671,303 บาท 
จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะไดร้บั                       2,559,043,697 – 2,661,453,697 บาท 
จ านวนเงนิคา่หุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะไดร้บัต่อหุน้                     24.49 – 25.47 บาท 

 
6.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย/์1 

(ก)  ประมาณคา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
คา่ธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่    50,000  บาท 
คา่ธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้สามญั           2,625,000  บาท 
คา่ธรรมเนียมในการขออนุญาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน/2                          50,000 บาท 
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน/2                    1,912,500  บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย   31,562,500 – 32,812,500 บาท 
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ/3   61,530,840 – 62,780,840  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน     97,730,840 – 100,230,840  บาท 
(ข)  ประมาณคา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหุน้สามญัของ H-International (SG) Pte. Ltd. 
คา่ธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้สามญั                      2,194,500 บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย   26,386,250 – 27,431,250  บาท 
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  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ/3        51,000,553 – 52,045,553  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน   79,581,303 – 81,671,303  บาท 
หมายเหตุ :  /1  คา่ใชจ้า่ยขา้งตน้ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 
 /2 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี 

   /3 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ รวมถงึ คา่ทีป่รกึษาทางการเงนิ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่โฆษณา          
ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 
6.5  วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ส ำหรบัประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของบรษิทัหลกัทรพัย์  ไทยพาณิชย์ 

จ ากดั (“ตวัแทนรบัจองซือ้”) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม จนถงึ
24 มนีาคม 2560 หรอืสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญั ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (www.wha.co.th) และเวบ็ไซต์ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ 
พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (www.wha-up.com) และเวบ็ไซต์ของบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ตวัแทนรบัจอง
ซือ้ (www.scbsonline.com)   
 

ส ำหรบัผูมี้อปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ีส่ านกังานของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม จนถงึวนัที ่28 มนีาคม 2560 
 
ส ำหรบันักลงทุนสถำบนัในประเทศ 
สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม จนถงึวนัที ่3 
เมษายน 2560 

 
ส ำหรบัผูมี้อปุกำรคณุของบริษทัฯ  
สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 20 มนีาคม จนถงึวนัที ่
28 มนีาคม 2560 

 
ทัง้น้ี ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดมิของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ผู้มอุีปการคุณของผู้จดั

จ าหน่ายหลกัทรพัย ์นกัลงทุนสถาบนั และผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีช้วนซึง่
มขีอ้มลูไมแ่ตกต่างจากหนงัสอืชีช้วนทีย่ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) จากเวบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ีได้
ก่อนท าการจองซือ้หุน้สามญั 
 
 
 
 

http://www.wha.co.th/
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6.6  วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์
การจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ในครัง้น้ี แบ่งเป็นการจดัสรร 

4 ส่วน ตามรายละเอยีดในขอ้ 1.2 ได้แก่ (1) ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นเดมิของดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ (2) ผู้มอุีปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ (3) นักลงทุนสถาบนั (4) ผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ ผ่าน
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  

 
นอกจากน้ี การจดัสรรหุน้สามญัโดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่าย จะอยูภ่ายใตเ้กณฑด์งัน้ี 
 
1. ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และInternational 

Manager ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 อาจตกลงเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุนในประเทศและนกัลงทุนใน
ต่างประเทศแต่ละประเภทดงักล่าวไวใ้นขอ้ 1.2 ขา้งตน้ รวมทัง้อาจพจิารณาเพิม่หรอืลดสดัสว่นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผู้
ลงทุนในประเทศ และผูล้งทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดงักล่าวไวใ้นขอ้ 1.2 ขา้งต้น (Claw Back/Claw Forward) 
ในวนัทีก่ าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หุ้นของนกัลงทุนใน
ประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดงักล่าวไวใ้นขอ้ 1.2 ขา้งตน้ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา
หุน้ในตลาดรอง ทัง้น้ี เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีประสบความส าเรจ็สงูสดุ 

 
2.  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะไม่

จดัสรรหุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่ร่วมจดัจ าหน่าย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุมบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเองหรอืของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ าหน่าย และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถงึกองทุนรวมที่มลีกัษณะที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้ตลอดจนบุคคลที่บรษิทัฯ ถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้เวน้แต่ เป็น
การจดัสรรหุ้นที่เหลอืจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทัง้หมด รวมทัง้จะไม่จดัสรรหุ้นให้กบับรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ด้วย 
ทัง้น้ีเป็นไปตามรายละเอยีดที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 และที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบบัลงวนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2557 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 

3.  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้
สามญัที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพจิารณาจดัสรรให้แก่ ผู้มอุีปการคุณของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามหีุน้สามญัเหลอืจากการจดัสรรในสว่นของนัก
ลงทุนสถาบนั เป็นตน้ ทัง้น้ี เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัครัง้น้ีประสบความส าเรจ็ 
 

4.  ภายหลงัจากการปิดรบัจองซื้อหุน้สามญัส าหรบัผูจ้องซื้อในแต่ละประเภท ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายอาจพจิารณาเปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทใดประเภทหน่ึง หรอืเปลีย่นแปลง
จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนประเภทใดประเภทหน่ึง เชน่ หากพบวา่มหีุน้สามญัเหลอืจากการจดัสรรในสว่น
ของผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ แต่มผีูส้นใจจองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนที่จะจดัสรรส าหรบัส่วนของผูม้อุีปการคุณ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืนกัลงทุนสถาบนั เป็นตน้ ทัง้น้ี การด าเนินการดงักล่าวจะ
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อยู่ภายใตดุ้ลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง และจะมกีารแจง้ขา่วใหน้กัลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบโดยทัว่กนั ทางสือ่ต่างๆ ทีเ่หมาะสมต่อไป 
 

5.  การจดัสรรหุน้สามญัในครัง้น้ีเป็นการปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีก่ าหนดตามขอ้ 4 (3) เรื่อง 
การกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 

6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของดบับลิวเอชเอ 
คอรป์อเรชัน่ 

การจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 57,289,722  หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ตามสดัสว่น
การถอืหุน้ในดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ซึ่งหมายถงึบุคคลที่มรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ดบับลวิ
เอชเอ คอรป์อเรชัน่ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่6 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้และพกัการโอนหุน้ในวนัที ่7 มนีาคม 2560 ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (Pre-Emptive Right)   ในสดัสว่น 250 หุน้สามญัของดบับลวิ
เอชเอ คอรป์อเรชัน่ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ และเศษหุน้ที่เป็นทศนิยมที่เกดิจากการค านวณสทิธจิะถูกปัดทิ้งทัง้
จ านวน ทัง้น้ี ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ สามารถจองซื้อหุน้สามญั
ได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบัสทิธทิี่ตนได้รบั แต่ไม่มสีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ เกนิกว่าสทิธทิี่ตนจะได้รบั ในราคา
เสนอขายหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( Initial Public 
Offering) แต่ทัง้น้ี การเปิดจองซื้อหุ้นสามญัเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะเกดิขึน้ก่อนการก าหนดราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก โดยบรษิทัฯ ท าการก าหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัใน
เบือ้งตน้ที ่25.25 – 26.25 บาท ดงันัน้ ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่
จะตอ้งช าระค่าจองซื้อที่ราคาสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้ที ่26.25 บาท และหากราคาเสนอขาย
สดุทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรกนัน้ ต ่ากวา่ราคา
สงูสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบื้องต้นดงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ส่วนต่างให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีไ่ดท้ าการจองซื้อและช าระเงนิค่าจอง
ซือ้แลว้ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไมจ่ดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดหรอืผูจ้อง
ซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรอือาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื (ข) 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้กฎหมายไทย หรอื (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ อาจเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้ลงทุน
หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยก เว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มผีลใช้บงัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ ทัง้น้ี ในกรณีที่ยงัคงมหีุ้นสามญัเหลือจากการ
จดัสรรในสว่นทีเ่สนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ บรษิทัฯ 
จะน าหุน้สามญัสว่นทีเ่หลอืดงักล่าวทัง้หมดไปรวมจดัสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรกทีเ่ป็นผู้
ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
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ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ นัน้มผีู้
ถอืหุ้นเดมิที่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัฯ เช่น กรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิทัฯ ตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ทจ. 40/2557”) อย่างไรกต็าม การจดัสรรหุน้กรณี
ดงักล่าวมไิดเ้ป็นการแบ่งแยกหุน้ไวใ้หก้บับุคคลที่มคีวามสมัพนัธ ์แต่เป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิ
เอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทุกรายทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรร จงึไมเ่ขา้ขา่ยทีบ่รษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ ทจ. 40/2557  

นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ ฉบบัลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ทธ. 27/2559”) ได้ก าหนด
ขอ้ยกเวน้ใหจ้ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลที่ต้องหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2) ไดต้ามขอ้ 21(1/1) หากเป็นการจดัสรรหุน้ที่บุคคล
ดงักล่าวพงึไดร้บัตามสทิธอินัเน่ืองมาจากการที่บุคคลนัน้เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจดทะเบยีน และไม่เกนิกว่าสดัสว่นการ
ถอืหุน้ทีบุ่คคลนัน้มอียู่ ดงันัน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย อาจจดัสรรหุน้ให ้(1) ตนเอง และผู้
จดัจ าหน่ายหุ้นที่ร่วมจดัจ าหน่าย หรอื (2) กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และ
บุคคลตาม (1) หรอื (3) บรษิทัใหญ่ หรอืบรษิทัยอ่ยของตนเอง หรอืของผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ทีร่ว่มจดัจ าหน่าย หรอื (4) ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของบุคคลตาม (2) ไดต้ามสทิธทิีบุ่คคลดงักล่าวพงึไดร้บัในฐานะถอืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีม่ ี
สทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดมิของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
ขา้งตน้ หากมหีุน้สามญัเหลอืจากการใชส้ทิธขิองประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากผูท้ีไ่ดร้บัสทิธใินการจองซือ้ไมส่ามารถน าสง่เอกสารการจองซื้อ หรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขการจองซือ้ หรอืไม่
สามารถจ่ายช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และ/หรอื บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหุน้ดงักล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผูม้อุีปการ
คุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ หรอืนักลงทุนสถาบนั 
ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวตามที่เหน็เหมาะสม และไม่
ขดัแยง้กบักฎหมาย และ/หรอื กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ในครัง้น้ีประสบความส าเรจ็ 
 

6.6.2  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่าย

หลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละราย โดยจะท าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด้ โดยจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยร์ายใดจะมจี านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ และหากยอดการจอง
ซื้อหุ้นสามญัของผู้มอุีปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละราย ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุน้สามญัของผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้น้ีอาจจะมีผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์บางราย ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นเศษหุน้สามญัซึ่งเป็นจ านวนทวคีูณไม่เตม็จ านวน 100 
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นซึ่งเป็นราคาเดยีวกนักบัราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( Initial 
Public Offering) แต่ทัง้น้ี การเปิดจองซื้อหุ้นสามญัเพื่อเสนอขายให้แก่ผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะ
เกดิขึน้ก่อนการก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไปเป็นครัง้แรก โดยบรษิทัฯ ท าการก าหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาท 
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ดงันัน้ ผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งช าระค่าจองซื้อทีร่าคาสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้สามญั
ในเบื้องต้นที่ 26.25 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ที่จะเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรกนัน้ ต ่ากว่าราคาสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบื้องต้นดงักล่าว ผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สว่นต่างใหแ้ก่ผูม้ ี
อุปการคุณของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่ได้ท าการจองซื้อและช าระเงนิค่าจองซื้อแล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

6.6.3  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นักลงทนุสถาบนัในประเทศ  
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 โดยจะท าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้
หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัใดกไ็ด ้ทัง้น้ีจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัรายใด
จะมจี านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 หุน้ ที่ราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) และหาก
ยอดการจองซื้อหุน้สามญัครบตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวน
สทิธใินการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  
 
 

6.6.4  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัฯ  โดยจะท าการจดัสรรหุ้น

สามญัให้แก่บุคคลใด และ/หรอืในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
ทัง้น้ีจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ รายใดจะมจี านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณ
ของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายงัมจี านวนหุ้นสามญัคงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มอุีปการคุณของบรษิทัฯ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวนหุ้นสามญัคงเหลอืดงักล่าวให้แก่นัก
ลงทุนสถาบนั หรอืผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเพิม่เตมิ ทัง้น้ีอาจจะมผีูจ้องซื้อ
ประเภทผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ บางราย ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นเศษหุน้สามญัซึ่งเป็นจ านวนทวคีูณไม่
เตม็จ านวน 100 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ซึ่งเป็นราคาเดยีวกนักบัราคาทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (Initial Public Offering) แต่ทัง้น้ี การเปิดจองซื้อหุน้สามญัเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะ
เกดิขึน้ก่อนการก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไปเป็นครัง้แรก โดยบรษิทัฯ ท าการก าหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาท 
ดงันัน้ ผู้มอุีปการคุณของบรษิทัฯ จะต้องช าระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้นที่  
26.25 บาท และหากราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไปเป็นครัง้แรกนัน้ ต ่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้นดงักล่าว ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยต์ามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ส่วนต่างใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ที่ไดท้ า
การจองซือ้และช าระเงนิคา่จองซือ้แลว้ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
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6.7  วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั 
ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในขอ้ 6.2 ขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณายกเวน้การรบั

เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้บางประการใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้รายใดๆ ตามทีเ่หน็สมควร 
 

6.7.1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีาร
ดงัต่อไปนี้  

  
(1) ผูจ้องซื้อที่เป็นประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะต้อง

จองซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในอตัราสว่น 250 หุน้สามญัของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
และเศษหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจากการค านวณสทิธจิะถกูปัดทิง้ทัง้จ านวน ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
มสีทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบัสทิธทิี่ตนได้รบั แต่ไม่มสีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิัทฯ เกินกว่าสทิธิที่ตนจะได้รบั โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่ บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทย
พาณิชย ์จ ากดั (“ตวัแทนรบัจองซือ้”)  ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะตอ้งปฏบิตัติามวธิดีงัต่อไปนี้ 

 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซือ้หุน้ (แบบ ก.) ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 

พรอ้มลงลายมอืชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้หุน้จะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจผกูพนัของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ทัง้น้ี ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ตามสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 7 มนีาคม 2560 ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัจาก บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
(“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

 
1.  ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี 
2.  ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัยห์รอืส าเนา Statement ของบญัชเีงนิ

ฝากกระแสรายวนั ส าหรบักรณีผูจ้องซือ้ทีม่คีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าสว่นต่างระหวา่งราคาเสนอ
ขายสุดทา้ยกบัราคาจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก
ธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัยห์รอืส าเนา Statement ของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีร่ะบุ
ชื่อเจา้ของบญัช ีซึง่ตอ้งไมเ่ป็นบญัชเีงนิฝากรว่ม โดยชื่อบญัชเีงนิฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบั
ชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านัน้ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง เฉพาะบญัชีของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

3.  เอกสารแสดงตน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลง

นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนทีห่มดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้
ม)ี ค ายนิยอมของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ
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ของผูป้กครองทีผู่ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มผูป้กครองลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 

ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว: ส าเนาหนังสอืเดนิทางหรอืส าเนาใบต่างดา้วที่ยงัไม่
หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อ
หุน้ไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในไทย: ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 12 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดังกล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสอืการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of 

Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอื ที่
ออกไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอาย ุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรอืรบัรองความ
ถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้และ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian): เป็นผู้ด าเนินการ

จองซือ้แทน ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซื้อมอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนทีย่งั
ไมห่มดอายุ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้น้ี เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซื้อหรอื
ผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

 
ทัง้น้ี ลายมอืชื่อทีร่บัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจองซือ้หุน้สามญัทุกฉบบั และการรบัเอกสารประกอบการจองซือ้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของตวัแทนรบัจองซือ้ 
 
กรณีผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศ

ไทย หรอืต่างประเทศ เป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 
6.2 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์อื่น และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า 
(Know Your Customer (KYC)  หรือ  Customer Due Diligence (CDD)  และได้ด า เ นินการจัดท าแบบประเมิน
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ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นแลว้ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผูจ้องซื้อดงักล่าวจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมอืชื่อ
เพือ่เป็นหลกัฐานในการจองซือ้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัจองซือ้  

 
ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ให้

ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ตวัแทนรบัจองซือ้ ดงัน้ี 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ หรอืหนังสอืรบัรองกรณีนิตบิุคคลตามที่ระบุใน

เอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
ข. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ 

Customer Due Diligence (CDD) 
ค. แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 

  
ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิหมายเลขที่ 600 

(Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมหีน้าที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ในการป้องกนัการหลบเลีย่งภาษขีองบุคคลสญัชาตอิเมรกินัทีม่รีายไดจ้ากการท างาน หรอืลงทุนในประเทศ
อื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซื้อ
หลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์น าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรบัผู้
จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” ส าหรบัผูจ้องซื้อนิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล และน าส่ง
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายจะน าสง่ขอ้มลูทีร่ะบุขา้งตน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี หากผูจ้องซื้อไมป่ระสงคจ์ะกรอก
หรอืน าสง่แบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบ
หุน้ในนามผูจ้องซือ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.10 (3.) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ในกรณีน้ี ผูจ้องซือ้อาจไมส่ามารถขาย
หุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้จนกวา่จะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้ไดเ้ริม่
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

 
(2) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ตามที่อยูท่ีร่ะบุไวใ้น 

ขอ้ 6.2.1 ในวนัที ่22  -  24 มนีาคม 2560 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
 
(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะตอ้งช าระทีร่าคา 

26.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้น 25.25  - 
26.25 บาท ดงัน้ี 
การช าระคา่จองซือ้โดยการโอนเงนิ (bill payment) หรอืการโอนเงนิผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้
จองซือ้สามารถจองซือ้ไดด้งัน้ี 

- วนัที ่22 – 24 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) โดยผูจ้องซือ้ตอ้งใชใ้บน าฝากแบบ Bill Payment ซึง่สามารถดาวน์โหลด (Download) 
ได้จากเว็บไซต์ http: / /www.scbsonline.com เว็บไซต์ http: / /www.wha.co. th และเว็บไซต์ 
http://www.wha-up.com หรือสามารถขอรบัได้จากเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
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(มหาชน) โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนพรอ้มระบุรหสัลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบยีนผู้ถอืหุ้น 10 
หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจดัส่งโดยศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ) และรหสั
อา้งองิ (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัของผูจ้องซื้อ และตอ้งช าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็ตาม
จ านวนที่จองซื้อ ทัง้น้ี การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 
(จ านวนเงนิทีต่วัแทนรบัจองซือ้ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 
ชื่อบญัช:ี บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์ 
            หรอื Subscription Account for WHAUP  
ธนาคาร/สาขา: ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /สาขารชัโยธนิ 
เลขทีบ่ญัช:ี 111 392514 5  
ประเภทบญัช:ี กระแสรายวนั 
 
การช าระโดยเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดรา๊ฟท ์ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดด้งัน้ี 

- วนัที ่22 – 23 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
ผูจ้องซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดรา๊ฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรื
อดรา๊ฟท ์ นัน้จะตอ้งลงวนัทีไ่มเ่กนิ 23 มนีาคม 2560 เท่านัน้ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสทิธริบั
เอกสารจองซื้อและรบัช าระค่าจองซื้อเป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์ ตัง้แต่เวลา 9.00 
น.-16.00 น.ของวนัที ่22 -23 มนีาคม 2560 เท่านัน้ โดยใหข้ดีครอ่มสัง่ จ่าย ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุน บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร์” หรอื “Subscription Account for 
WHAUP ” และสามารถเรยีกเก็บเงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้ม
ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้ไวด้้านหลงั เชค็ แคชเชยีร์เชค็  
หรอืดรา๊ฟท ์ 

 
(4) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้ (แบบ ก.) ตามขอ้ 6.7.1 (1) พรอ้มเงนิค่าจองซือ้หรือหลกัฐานทีแ่สดงวา่มกีาร

ช าระคา่จองซือ้หุน้ ตามขอ้ 6.7.1 (3) สง่ไปยงับรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ในวนัที ่22– 24 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตามวนัเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ โดย
ในการจองซือ้เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 
(5) ผูจ้องซือ้ทีย่ ืน่ความจ านงในการจองซือ้และไดด้ าเนินการตามขอ้ 6.7.1 (4) แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้

และขอเงนิคนืไมไ่ด ้ทัง้น้ี บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการ

จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ 6.7.1 (1) – (4) ได ้ 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิ

เอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะไม่รบัเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัทางไปรษณีย ์และห้ามไม่ให้ผูจ้องซ้ือฝาก

เอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์ทกุสาขา 

6.7.2  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
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ผูจ้องซื้อประเภทผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 จะตอ้งปฏบิตัติาม
วธิกีารดงัต่อไปนี้  
 

(1) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัจ านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ 
โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อ 
หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั (ถา้ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจอง ดงัต่อไปนี้ 

ก. เอกสารแสดงตน 
ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลง

นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนทีห่มดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้
ม)ี ค ายนิยอมของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ
ของผูป้กครองทีผู่ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มผูป้กครองลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว: ส าเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืใบต่างดา้วทีย่งัไมห่มดอายุ
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ไดโ้ดย
ถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนงัสอื
เดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสอืการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of 

Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอื ที่
ออกไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอาย ุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรอืรบัรองความ
ถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้และ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามจของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ข. ส าหรบักรณีผูจ้องซื้อทีม่คีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าสว่นต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคา

จองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ต้องแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัยห์รอื
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ส าเนา Statement ของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีร่ะบุชื่อเจา้ของบญัช ีซึง่ตอ้งไมเ่ป็นบญัชเีงนิฝากร่วม โดยชื่อบญัชี
เงนิฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เฉพาะบญัชขีองธนาคารกรงุเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรอืตามรายละเอยีดของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 
6.2.2 แต่ละรายอาจก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตน 

ส าหรบักรณีผู้จองซื้อที่น าหุ้นที่จองซื้อเข้าบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ที่มีระบบการโอนเงินอัตโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 แต่ละรายที่
เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้องซือ้รายนัน้ๆ จะไดร้บัคนืเงนิคา่สว่นต่างระหวา่งราคาเสนอขายสดุทา้ยกบัราคาจองซือ้เขา้บญัชซีื้อ
ขายหลกัทรพัยท์ีม่ ีATS ดงักล่าว โดยผูจ้องซือ้ไมต่อ้งแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัย์
หรอืส าเนา Statement ของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 

 
ทัง้น้ี การรบัเอกสารประกอบการจองซือ้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย 

โดยผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้3 วธิ ีคอื 
 
1. การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): กรณีผู้จองซื้อประเภท

บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย หรอืต่างประเทศเป็นผูท้ีม่บีญัชซีื้อ
ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอน 
การรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer (KYC) หรอื Customer Due 
Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซือ้และลงลายมอืชื่อเพื่อเป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยซ์ึง่ตนมบีญัชซีื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืบญัชอีื่นทีจ่ะท าการจองซือ้  

 
ทัง้น้ี หากไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ให้

ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 
(ก) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ

Customer Due Diligence (CDD)) 
(ข) แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 
 
ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรอืขัน้ตอน หรอืเงื่อนไข ที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายอาจ

ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตน 
 

2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 เฉพาะรายทีเ่ปิดรบัจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยผูจ้องซื้อ
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว ซึง่ผา่นขัน้ตอนการ
รูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC 
/ CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อและผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขาย
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หุ้นในหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วก่อนการส่งค าสัง่จองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy)  รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้น้ี ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าวจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและเอกสารขอ้มลูสรุป 
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าว ทัง้น้ี วิธีปฏิบตัิการจองซื้อให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 
3. การจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป: ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการ

ลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทป โดยยนืยนัการจองซือ้ผา่นโทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอื
เปิดบญัชอีื่นๆ กบัของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็ จจรงิ
เกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรอื Customer Due Diligence (CDD)) และได้ด าเนินการจดัท าแบบ
ประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กนิ 2 
ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ทัง้น้ี ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและ
เอกสารขอ้มลูสรปุ (Executive Summary) ในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ดงักล่าวจะต้องมกีารควบคุมการดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปที่รดักุมพอ และผู้ จองซื้อต้องยนืยนัทาง
วาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลกัทรพัย์ หรือเอกสาร ข้อมูลสรุป 
(Executive Summary) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของหลกัทรพัยด์งักล่าว โดยผูจ้องซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูล
และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไมต่อ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ โดยปฎบิตัดิงัน้ี 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว ตอ้งแจง้การจดัสรรจ านวนหุน้จองใหแ้ก่ผู้
จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบุจ านวนหุ้นที่จดัสรร ราคาที่จองซื้อ จ านวนเงนิที่ต้องช าระ  การฝากหุ้น 
วธิกีารและวนัทีต่อ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ในหนังสอืชี้
ชวนของหลกัทรพัยผ์า่นเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าวหรอืจากหนงัสอืชีช้วนผา่น www.sec.or.th 

(ข) ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าว ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารทีใ่ชช้ าระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืที่
เรยีกวา่ Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็น
ตน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาวา่ไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในหนงัสอืชีช้วน
หรอืเอกสารขอ้มลูสรปุ (Executive Summary) ยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วนดงักล่าว  

(ง) ผู้แนะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าว เมื่อรบัค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการ
จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซื้อผ่านระบบของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดย
ระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซื้อผ่าน
ระบบ ทัง้น้ี วธิปีฏบิตักิารจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรอืขัน้ตอนที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายก าหนด
เพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 
ทัง้น้ี วธิปีฎิบตักิารจองซื้อใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด หรอืขัน้ตอนที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวแต่ละราย

ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลูกคา้ของตนในภายหลงั อย่างไรกต็าม หากผูจ้องซื้อไม่สามารถด าเนินการจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ และระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวธิกีรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้
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(2) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านักงานและสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
และขอ้ 6.2.2 ในวนัที ่22 - 24 มนีาคม 2560  และวนัที ่27 - 28 มนีาคม 2560   ระหวา่งเวลา 9.00 น. - 16.00 น.  

 
(3) ผูจ้องซื้อตอ้งช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซื้อ ณ วนัจองซื้อ โดยจะตอ้งช าระที่ราคา 

26.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้น 25.25  – 
26.25 บาท ดงัน้ี 
- หากจองซือ้ในวนัที ่22 มนีาคม 2560   – 24 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัที ่27 มนีาคม 2560  ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น 
(ก) การโอนเงนิ (ข) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื 
ATS) (ค) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดรา๊ฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์นัน้ จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่
เกนิ 27 มนีาคม 2560  เท่านัน้ และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป  
- หากจองซื้อในวนัที่ 27 มนีาคม 2560  หลงัเวลา 11.00 น. และจองซื้อในวนัที่ 28 มนีาคม 2560 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่อง
ซือ้โดยการโอนเงนิเทา่นัน้  
- ผูจ้องซื้อที่ประสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ดว้ย การโอนเงนิ ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชจีองซื้อหุน้ที่ผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 จะก าหนดและแจง้ใหผู้จ้อง
ซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงนิผ่านระบบการโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบญัชีซื้อ
ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ทีไ่ด้
ด าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบการโอนเงนิ
อตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซื้อ และผูจ้องซื้อที่ประสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อด้วย 
เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์แต่ละรายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 จะก าหนดและแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ
ต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงั เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็   หรอืดรา๊ฟท ์ 
 

(4) ผูจ้องซื้อจะตอ้งน าใบจองซื้อตามขอ้ 6.7.2 (1) พรอ้มเงนิค่าจองซื้อหรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ
ค่าจองซือ้หุน้ ตามขอ้ 6.7.2 (3) สง่ไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละราย 
ในวนัที ่22 – 24 มนีาคม 2560 และวนัที ่27 – 28 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซือ้
เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพือ่เป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 
(5) ผูจ้องซื้อทีย่ ื่นความจ านงในการจองซื้อและไดด้ าเนินการตามขอ้ 6.7.2 (4) แลว้ จะขอยกเลกิการจอง

ซือ้และขอเงนิคนืไมไ่ด ้ทัง้น้ี ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธหรอื
ยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ 6.7.2 (1) – (4) ได ้
 

6.7.3  ส าหรบันักลงทุนสถาบนัในประเทศ 
เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 นกัลงทุนสถาบนัจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(1) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ข ัน้ต ่าจ านวน 100 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดย 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในไทย: ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่

ออกไม่เกิน 12 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
เดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อม
ตวัอยา่งลายมอื ทีอ่อกไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยืน่ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลง
นามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรอืรบัรองความ
ถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผู้ใหค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้และ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian): เป็นผู้ด าเนินการ

จองซื้อแทนส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซื้อมอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อแทนที่ยงั
ไมห่มดอายุ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้น้ี เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซื้อหรอื
ผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

 
ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนัการจ าหน่าย  

 
(2) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ในวนัที ่30 – 31 มนีาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560  ระหวา่งเวลา 
9.00น. – 16.00 น.  

 
(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะตอ้งช าระที่

ราคาเสนอขายสดุทา้ย ดงัน้ี 
- หากท าการจองซือ้ในวนัที ่30 มนีาคม 2560  ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 11.00 
น. ของวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น (ก) การโอนเงนิ 
หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) หรอื (ข) เชค็  แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์โดยเชค็ 
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แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์นัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที่ไมเ่กนิวนัที ่31 มนีาคม 2560  และสามารถเรยีกเกบ็
เงนิไดจ้ากส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้น้ี การช าระเงนิ
ค่าจองซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็    หรอืดร๊าฟท ์ใหข้ดีครอ่มสัง่จา่ยบญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะก าหนดและแจ้งผูจ้องซื้อต่อไป พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล 
และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
- หากท าการจองซื้อหากจองซื้อในวนัที่ 31 มนีาคม 2560 หลงัเวลา 11.00 น. หรอืจองซื้อในวนัที่ 3 
เมษายน 2560  ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้องซื้อจะตอ้งช าระค่าจองซื้อดว้ยการโอนเงนิ 
หรอืการโอนเงนิผา่นระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เท่านัน้ 
 
ทัง้น้ี การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน หรอื

ค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายไดร้บัจะตอ้งเทา่กบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) ผูจ้องซือ้ทีช่ าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงนิหรอื การโอนงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ใหโ้อนเงนิค่าจองซื้อ หรอืขดีคร่อม และสัง่จ่ายเชค็ เขา้
บญัชจีองซื้อทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ซึ่งผูจ้องซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ญัชจีอง
ซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

 
(4) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ 6.7.3 (1) พรอ้มเงนิค่าจองซือ้หุน้

ตามขอ้ 6.7.3 (3) ส่งไปยงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามสถานที่และที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ในวนัที ่30 – 31 มนีาคม 2560 และวนัที ่3 เมษายน 2560 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

 
(5) ผูจ้องซื้อทีย่ ื่นความจ านงในการจองซื้อและไดด้ าเนินการตามขอ้ 6.7.3 (4) แลว้ จะขอยกเลกิการจอง

ซือ้และขอเงนิคนืไมไ่ด ้ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการ
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ 6.7.3 (1) – (4) 

 
ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด หรอืขัน้ตอน หรอืเงือ่นไข ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่ายอาจก าหนดเพิม่เตมิ 
 

6.7.4  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 
เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่

ระบุในขอ้ 6.2.1 ผู้มอุีปการคุณของบรษิทัฯ สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้  

 
(1) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้จ านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดยผู้

จองซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็นนิตบิุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พรอ้มประทบัตราส าคญัขอ ง
บรษิทั (ถา้ม)ี และแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

ก. เอกสารแสดงตน 
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ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนทีห่มดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้
ม)ี ค ายนิยอมของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ
ของผูป้กครองทีผู่ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มผูป้กครองลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว: ส าเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืใบต่างดา้วทีย่งัไมห่มดอายุ

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ไดโ้ดย
ถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

 
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนงัสอื
เดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอาย ุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสอืการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of 

Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอื ที่
ออกไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอาย ุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรอืรบัรองความ
ถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้และ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ข. ส าหรบักรณีผูจ้องซื้อทีม่คีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าสว่นต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคา

จองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ต้องแนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัยห์รอื
ส าเนา Statement ของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีร่ะบุชื่อเจา้ของบญัช ีซึง่ต้องไมเ่ป็นบญัชเีงนิฝากร่วม โดยชื่อบญัชี
เงนิฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เฉพาะบญัชขีองธนาคารกรงุเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

ส าหรบักรณีผูจ้องซือ้ทีน่ าหุน้ทีจ่องซือ้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีม่ ีATS กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีเ่ป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้องซือ้รายนัน้ๆ จะไดร้บัคนืเงนิคา่สว่นต่างระหวา่งราคาเสนอขายสดุทา้ย
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กบัราคาจองซือ้เขา้บญัช ีATS ดงักล่าว โดยผูจ้องซือ้ไมต่อ้งแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออม
ทรพัยห์รอืส าเนา Statement ของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 

ทัง้น้ี การรบัเอกสารประกอบการจองซื้อให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1  โดยมลีกัษณะการจองซือ้ ดงัน้ี 

 
การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy):  กรณีผูจ้องซื้อประเภทบุคคล

ธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างด้าว หรอืนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย หรอืต่างประเทศเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นและไดผ้่าน
ขัน้ตอน การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ 
Customer Due Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test)  แลว้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปีก่อนการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ
และลงลายมอืชื่อเพือ่เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ในขอ้ 6.2.1   

 
ทัง้น้ี หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้

ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุใน
ขอ้ 6.2.1 ดงัน้ี 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ หรอืหนังสอืรบัรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

(ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ 
Customer Due Diligence (CDD)) 

(ค) แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิหมายเลขที่ 600 

(Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมหีน้าที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ในการป้องกนัการหลบเลีย่งภาษขีองบุคคลสญัชาตอิเมรกินัที่มรีายไดจ้ากการท างาน หรอืลงทุนในประเทศ
อื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซื้อ
หลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงค์น าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรบัผู้
จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” ส าหรบัผูจ้องซื้อนิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล และน าส่ง
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายจะน าสง่ขอ้มลูทีร่ะบุขา้งตน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี หากผูจ้องซื้อไมป่ระสงคจ์ะกรอก
หรอืน าสง่แบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบ
หุน้ในนามผูจ้องซือ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.10 (3.) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ในกรณีน้ี ผูจ้องซือ้อาจไมส่ามารถขาย
หุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้จนกวา่จะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้ไดเ้ริม่
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
 

ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด หรอืขัน้ตอน หรอืเงือ่นไขทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายอาจก าหนดเพิม่เตมิ  
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(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุไวใ้น ขอ้ 6.2.1 ในวนัที่ 22 – 24 มนีาคม 2560 และวนัที่ 27 – 28 มนีาคม 2560  ระหว่างเวลา 9.00 น. – 
16.00 น. 

 
(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะตอ้งช าระทีร่าคา 

26.25 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายสงูสดุของชว่งราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้ 25.25  – 
26.25 บาท ดงัน้ี 

- หากจองซื้อในวนัที ่22  –24 มนีาคม 2560ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 11.00 
น. ของวนัที ่27 มนีาคม 2560  ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น (ก) การโอนเงนิ 
หรอื (ข) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื (ค) 
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ นัน้จะตอ้งลงวนัที่ ไม่เกนิวนัที่ 
27 มนีาคม 2560 เท่านัน้ และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการ
ถดัไป  

- หากจองซื้อในวนัที่ 27 มนีาคม 2560 หลงัเวลา 11.00 น. หรอืจองซื้อในวนัที่ 28 มนีาคม 2560 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่อง
ซือ้โดยการโอนเงนิเทา่นัน้  

ทัง้น้ี ผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ดว้ย การโอนเงนิ ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชจีองซื้อหุน้ทีผู่จ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะก าหนดและแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบต่อไป ผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิคา่จอง
ซือ้หุน้ดว้ย การโอนเงนิผา่นระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) จะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้อง
ซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความ
ประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระคา่ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบการโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนั
จองซือ้ และผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิคา่จองซือ้ดว้ย เชค็ ดรา๊ฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยเขา้
บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะก าหนดและแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบต่อไป พรอ้ม
ระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์ 

 
(4) ผูจ้องซื้อจะตอ้งน าใบจองซื้อตามขอ้ 6.7.4 (1) พรอ้มเงนิค่าจองซื้อหรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ

ค่าจองซือ้หุน้ ตามขอ้ 6.7.4 (3) สง่ไปยงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามสถานทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ในวนัที ่22 - 24 มนีาคม 2560 และวนัที ่27 - 28 มนีาคม 2560 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการ
จองซือ้เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 
(5) ผูจ้องซื้อทีย่ ื่นความจ านงในการจองซื้อและไดด้ าเนินการตามขอ้ 6.7.4 (4) แลว้ จะขอยกเลกิการจอง

ซือ้และขอเงนิคนืไมไ่ด ้ทัง้น้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไมค่รบถ้วนตามขอ้ 6.7.4 (1) – (4) ได ้
  

ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด หรอืขัน้ตอน หรอืเงือ่นไข ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
อาจก าหนดเพิม่เตมิ 
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6.8  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่าจ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 

6.8.1  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามญัเกินกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัจ าหน่าย

หลกัทรพัย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 .1 และข้อ 6.2.2 ที่จะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.2  

 
6.8.2  ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 
ในกรณีทีก่ารจองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายแก่นักลงทุนสถาบนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีจ่ะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ในการจดัสรรหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 

 
 
6.8.3  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 
ในกรณีทีก่ารจองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายแก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลย

พนิิจของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯไดม้อบหมาย ทีจ่ะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการจดัสรรหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่3 หน้า 31 

6.9  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 และตวัแทนรบัจองซือ้ จะด าเนินการคนืเงนิค่า

จองซือ้หลกัทรพัยต์ามแต่ละกรณีทีร่ะบุดา้นล่างน้ี 
 
6.9.1  กรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต า่กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบือ้งต้นสงูสดุ 
ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่  
บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะตัวแทนรบัจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะ

ด าเนินการคนืเงนิสว่นต่างคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุทา้ยกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้สงูสดุ โดยไม่
มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้ผ่านตน โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไว้
ในใบจองซื้อ (แบบ ก) ภายใน 5 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้องซื้อหุน้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ (แบบ ก.) และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ 
(แบบ ก.) ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียม
การโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเก็บเช็คต่างส านักหกับญัชีหรอืเช็คต่างธนาคาร (ถ้าม)ี  ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่
สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดดงักล่าวอนัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของตวัแทนการรบัจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบัดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาทีจ่องซื้อนับจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนื
ตามวธิดีงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรกด็ ีไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากไดม้ ีการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ตามทีร่ะบุใน
ใบจองซือ้ (แบบ ก.) หรอืสง่เชค็คนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุในใบจองซือ้ (แบบ ก.) โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัคืนเงนิค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธิเรยีกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไปทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายใน
การจดัส่งเชค็ซึ่งไม่ใช่ความผดิของบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จ ากดั เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจน
หรอืไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ (แบบ ก.) บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั จะไม่รบัผดิชอบต่อความ
ผดิพลาดดงักล่าว 

 
ส าหรบัผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 แต่ละรายซึ่งเป็นผูร้บัจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อจะ

ด าเนินการคนืเงนิสว่นต่างคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุทา้ยกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้สงูสดุ โดยไม่
มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้ผ่านตน โดยน าเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอน
เงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System) หรอื ATS ในกรณีผูจ้องซือ้ดงักล่าวเป็นลกูคา้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ที่
ม ีATS กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 ภายใน 5 วนัท าการ หรอืในกรณีผู้จองซื้อ
ดงักล่าวมไิดเ้ป็นลกูคา้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2  โดย
การโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง
ซื้อ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อหุน้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ  และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืคา่ธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  
ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว อัน
เน่ืองจากความผดิพลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผูจ้องซื้อจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงนิส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกบัราคาที่จองซื้อนับจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จนถงึวนัที่ไดม้กีารช าระคนืตามวธิดีงักล่าวขา้งต้น อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่ าจองซื้อเขา้
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บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื การโอนเงนิ
ผ่านบญัชธีนาคาร หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ 
ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิคา่จองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ อกี
ต่อไปทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืการสญูหายในการจดัส่งเชค็ซึ่ง
ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซื้อไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 จะไม่
รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 
ส าหรบัผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะเป็นผูร้บัจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อจะด าเนินการคนืเงนิสว่นต่างค่า

จองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ 
ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตน โดยน าเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมตัิ 
(Automatic Transfer System) หรอื ATS ในกรณีผูจ้องซือ้ดงักล่าวเป็นลกูคา้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีม่ ีATS กบัผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายใน 5 วนัท าการ หรอืโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้อง
ซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้องซื้อหุน้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 10 
วนัท าการนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอื
ค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่มส่ามารถคนืเงนิค่าจอง
ซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ผูจ้องซื้อจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิสว่นต่างระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ายกบัราคาที่จองซื้อนับจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัที่ได้มกีารช าระคืนตามวธิดีงักล่าว
ขา้งต้น อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกีารโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร หรอืส่งเช็คคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซื้อโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อแลว้โดยชอบ 
และผูจ้องซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไปทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้
บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัสง่เชค็ซึง่ไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
จ ากดั จะไมร่บัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 
 

6.9.2  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ ซึง่เป็นผูร้บัจอง

ซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัรายนัน้ๆ จะด าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัผ่าน
ตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ตามทีผู่จ้องซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อ กล่าวคอื การโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้
บญัชธีนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) 
ในกรณีผูจ้องซือ้ดงักล่าวเป็นลกูคา้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ทีม่ ีATS กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซื้อ ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรอืใน
กรณีผูจ้องซือ้ดงักล่าวมไิดเ้ป็นลกูคา้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซื้อ โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อตามที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ
ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อ
ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนั
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สิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 
หรอืตวัแทนรบัจองซื้อ เหน็ว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียม
การเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว นับจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรคนื นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลา
ดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ไีม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่า
จองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืที่เรยีกว่า “Automatic Transfer System” 
หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีร่ะบุในใบจองซือ้หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ เหน็วา่เหมาะสมโดยถูกตอ้งแลว้ ให้
ถอืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ 
อกีต่อไป   

 
ทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัสง่เชค็ หรอื

ความผดิพลาดในการสง่ตามวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2  หรอื
ตวัแทนรบัจองซื้อ เหน็ว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผดิของบรษิทัฯ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ 
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อบรษิัทฯ และ ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซื้อ จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาด
ดงักล่าว 

6.9.3  กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้อง

ซื้อที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อรายนัน้ๆ จะด าเนินการให้มกีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้น
สามญัในสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ทุกรายผ่านตน โดยไมม่ดีอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ ตามทีผู่จ้อง
ซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อ กล่าวคอื การโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ในกรณีผู้จองซื้อดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีม่ ีATS กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ภายใน 5 วนัท าการ
นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืในกรณีผูจ้องซื้อดงักล่าวมไิดเ้ป็นลูกคา้ทีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ
ตามที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวล าการจองซื้อหุ้น หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ 
ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรือ
คา่ธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

 
ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว นับจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรคนื นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลา
ดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ไีม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่า
จองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืที่เรยีกว่า “Automatic Transfer System” 
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หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิคา่จองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีร่ะบุในใบจองซือ้ หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยเ์หน็ว่าเหมาะสมโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถอืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

 
ทัง้น้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัสง่เชค็ หรอื

วธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์หน็ว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผดิของบรษิทัฯ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละ
รายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2  เชน่ ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู ่ของผูจ้องซือ้ไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้น
ใบจองซื้อ บรษิทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ความผดิพลาดดงักล่าว 
 

6.9.4  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจอง
ซ้ือหุ้นตามเชค็ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้นสามญั หรือเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ ซึง่เป็นผูร้บัจอง
ซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้รายนัน้ๆ จะด าเนินการใหม้กีารคนืเชค็ค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั อันเน่ืองมาจากการถูกตดัสทิธกิารจองซื้อเพราะไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อตาม
เชค็ทีส่ ัง่จ่ายค่าจองซื้อหุน้ได ้หรอืเน่ืองจากการปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบั
ดงักล่าวคนืจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ ซึง่เป็นผูร้บัจอง
ซื้อ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ  หากผูจ้องซื้อไม่ท าการตดิต่อขอรบัเชค็ดงักล่าว ผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์รายที่เป็นผู้รบัจองซื้อหุ้นจะจดัส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดย
ถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื้อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื
คา่เสยีหายใดๆ อกีต่อไป 
 

6.9.5  กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลกัทรพัย ์
(ก)  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.3.1 เงื่อนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ 

และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และ/หรอืInternational Manager ใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขาย
หุน้สามญัและจดัจ าหน่ายหุน้สามญั ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัทนัที 

 
(ข)  กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บรษิทัฯ ต้องระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย์หรอืไม่

สามารถส่งมอบหลกัทรพัย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมสีทิธทิี่จะยกเลกิการจองซื้อหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้ง
ความประสงคต์่อผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ ซึง่เป็นผูร้บัจอง
ซือ้ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

  
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลกัทรพัย์ ผู้จดัจ าหน่าย

หลกัทรพัยท์ีร่บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้หุน้ที่ยกเลกิการจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ 
โดยไม่มดีอกเบี้ยและ/หรือค่าเสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนัน้ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงนิ
อตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซื้อกรณีผูจ้องซื้อช าระดว้ยวธิโีอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรอืนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม (ข) หรอืโอนเงนิผ่านบญัชี
ธนาคารของผูจ้องซือ้ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ใหร้ายละเอยีดบญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้หุน้ หรอืนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม (ข) หรอืจา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยผูจ้องซือ้ตามชื่อ
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ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อและสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัที่
สิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนเงนิหรอืคา่ธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 
 

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อทีย่กเลกิการจองซื้อได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยร์ายที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อในอตัรา
รอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้ทีไ่ดร้บัการช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ นบัจากวนัที่
พน้ก าหนดเวลา 10 วนั ดงักล่าว จนถงึวันที่ได้มกีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรก็ด ีไม่ว่ากรณีใดๆ 
หากไดม้กีารโอนเงนิคา่จองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกวา่ “Automatic 
Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้
โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอื
คา่เสยีหายใดๆ อกีต่อไป  

 
นอกจากน้ี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืการสญูหายในการจดัสง่

เชค็ ซึ่งไม่ใช่ความผดิของบรษิทัฯ หรอืผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ บรษิทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไมร่บัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 
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6.10  วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัที่จะท าหน้าที่เป็น

นายทะเบยีนหุ้นสามญัให้กบับรษิทัฯ และให้บรกิารรบัฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้น้ี กล่าวคอื ผู้จองซื้อ
สามารถใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ าหุน้สามญัทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สูร่ะบบซื้อขายแบบไรใ้บ
หุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรพัย์อนุญาตใหหุ้้นสามญัของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งแตกต่างกบักรณีที่ผูจ้องซื้อ
ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัยจ์นกวา่จะไดร้บัใบหุน้  

 
ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี

คอื 
(1)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีน้ี บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้
ฝากหุน้สามญัอยู ่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัที่ผูจ้องซื้อฝากไว ้ในกรณีน้ี  ผูท้ี่ไดร้บัการ
จดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญั
ของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ในกรณีที่ผูจ้องซื้อเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการตามขอ้ 6.10 (1) น้ี  ชื่อของผูจ้องซื้อจะต้องตรงกบัชื่อ

เจ้าของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนัน้แล้ว
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
แทน และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ 

 
(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(Scripless System) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 กรณีน้ี 
บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึ
ยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัตามจ านวนทีผู่จ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 
600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูท้ี่
ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และหากผูจ้องซื้อต้องการถอนหุน้
สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
ซึ่งจะมคี่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ในกรณีน้ีผูจ้องซื้อหุน้จะต้องกรอก
ขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซื้อหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” ส าหรบัผู้
จองซื้อนิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล และน าส่งใหผู้จ้ดัจ าหน่ายพรอ้มเอกสารจองซื้อ
อื่นๆ ทัง้น้ี หากผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรอืน าส่งแบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกขอ้มูลไม่
ครบถว้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้แทน และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ 
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(3)  ในกรณีที่ผูจ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูจ้องซื้อ บรษิทัฯ โดยศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์จะด าเนินการจดัส่งใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี 
ผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ 
ซึง่อาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

 
ทัง้น้ี หากผูจ้องซือ้ไมร่ะบุเลอืกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออก

ใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแทน และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามชื่อทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้  



 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่4 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1.   การรบัรองความถกูต้องในส่วนของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

1.1. กรรมการบริหาร และผูด้ ารงต าแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และ
ด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานบญัช ี
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 

 
1. งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวน ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกี่ยวกบั ฐานะการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้  

2. ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบต่อการจดัให้บรษิทัฯ มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัฯได้
เปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้
ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจดัให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีาร
ปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และขา้พเจ้าได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 29 
สงิหาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อ
การจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายวเิศษ จูงวฒันา หรอื นางการศศ ินานานุกูล เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวเิศษ จูงวฒันา หรอื นางการศศิ นานานุกูล ก ากบัไว ้
ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่4 หน้าที ่2 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ นายสมยศ อนนัตประยรู 

นางสาวจรพีร จารกุรสกุล รองประธานกรรมการ นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 

นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 

นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ นายวเิศษ จงูวฒันา 

นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์

นางการศศ ินานานุกลู 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและ             

นกัลงทุนสมัพนัธ ์
นางการศศ ินานานุกลู 

นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี นางรตันา ชนิวตัร 

 

 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร นายวเิศษ จงูวฒันา 

นางการศศ ินานานุกลู ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ์ นางการศศ ินานานุกลู 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่4 หน้าที ่3 

1.2. กรรมการท่านอ่ืนนอกจาก 1.1 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และ
ด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสยัว่าข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไมม่เีหตุ
อนัควรสงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายวเิศษ จงูวฒันา หรอื นางการศศ ินานานุกูล เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายวเิศษ จูงวฒันา หรอื นางการศศ ินานานุกูล 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเวทย ์นุชเจรญิ 

นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ นายเอกชยั ตวิุตานนท ์

นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร นายวเิศษ จงูวฒันา 

นางการศศ ินานานุกลู ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ นางการศศ ินานานุกลู 

 
 

 

 

 

 

 

 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่4 หน้าที ่4 

2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ขา้พเจา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย์ ขอ
รบัรองวา่ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้
แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ First Senior Vice President นายธนาเดช โอภาสยานนท ์

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู 
ประธานกรรมการ 

56 - ปรญิญาตร/ี ปรญิญาโท 
แพทยศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาเอก ผูเ้ชีย่วชาญสาขาสตูิ
นรเีวช โรงพยาบาลราชวถิ ี

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิส าหรบั
ผูบ้รหิารพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 
- หลกัสตูร ว.ต.ท. รุน่ 15 
- หลกัสตูร ว.ป.อ. รุน่58 
- หลกัสตูร DCP รุน่ 210 ปี 2558 
 
 

 

0.00% 
(2 หุน้) 

ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง่ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท โฮลดิง่ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

     
 

   



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ่แอนด ์มารน่ีา เซอรว์สิเซส 
จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั 

      
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (ฮอ่งกง) จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซ ์จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 9 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์อเชยี เวลท ์จ ากดั 

      
 
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท ์โฮลดิง้ จ ากดั 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาสเ์อเซยี อะไลแอนซ ์จ ากดั 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ากดั 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนดเ์จ โฮลดิง้ จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จ ากดั 

        



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 
รองประธานกรรมการ 

49 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ
คณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขา
สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ การตลาด ภาคองักฤษ 
(MBA) มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

- ปรญิญาศลิปศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการโล
จสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 

0.00% 
(2 หุน้) 

ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

2558 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
กลุม่บรษิทั 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2558 กรรมการผูอ้ านวยการ และ 
รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่าย
พฒันาโครงการ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  PT WHA International Indonesia 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท โฮลดิง้ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

      
 
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส 
จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2558 – 2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

       
 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (ฮอ่งกง) จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซจ์ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 9 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์อเชยี เวลท ์จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

       
 
 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท ์โฮลดิง้ จ ากดั 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาสเ์อเซยี อะไลแอนซจ์ ากดั 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์ ากดั 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนดเ์จ โฮลดิง้ จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเนซสิ ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ีจ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคเอส จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จ ากดั 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 
กรรมการ 

60 - ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยันอรท์อสีเทอรน์ 
บอสตนั สหรฐัอเมรกิา 

- สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) หลกัสตูร DCP 57/2005 

- ไมม่ ี ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารกลุม่อุตสาหกรรมและ
การลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2537 - ปัจจบุนั กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

      
 
 
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส 
จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ 

บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั 

2559 กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั 

2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

2556 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

2557 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 

2553 - 2559 กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จ ากดั 

      
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 
กรรมการ 

 

60 - ปรญิญาตรคีณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาสขุาภบิาล จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

- สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) หลกัสตูร DAP 
2/2003,DCP 38/2003 

- IOD Luncheon briefing 1/2013 : 
Thailand Economic Outlook 
2013, ACEP 2/2014 

 

- ไมม่ ี ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ Hemaraj International Ltd.  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2559 กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

        



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิ 
เซส จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา 
กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย
บรหิาร 

49 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
บณัฑติ (สาขาเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์
บณัฑติ (สาขาเครือ่งกล) 
มหาวทิยาลยัแหง่รฐัมสิซูรี ่เมอืง
รอลลา่ สหรฐัอเมรกิา 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP 189/2014) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
- การพฒันาและด าเนนิธุรกจิ
ปิโตรเลยีม (Petroleum 
Development and Operations), 
เมอืงสตาวงัเกอร ์นอรเ์วย ์
- การบรหิารกจิการพลงังานไฟฟ้า 
(Management of Electric Power 
Utilities), กรงุสตอ็คโฮม สวเีดน 

- ไมม่ ี 2559-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายบรหิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั 

       
 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั 

      
 

  



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ีจ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคเอส จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1 จ ากดั 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2 จ ากดั 

2556-2559 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ชนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

2557-2559 กรรมการ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 

2556-2559 กรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้าลกิ 1 จ ากดั 

2554-2559 กรรมการ บรษิทั นท ีซนิเนอรย์ี ่จ ากดั 

2554-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ-
โครงการไฟฟ้า 

PTT International Company Limited 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์
กรรมการ 

64 - ปรญิญาตรสีิง่แวดลอ้ม 
วศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิส์าขา
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัชนิวตัร 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั   

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2557 กรรมการ และ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซจี ากดั (มหาชน) 

        



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์(กรงุเทพ) จ ากดั 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิารคลสัเตอร์
พลงังานทดแทน 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กระดาษศรสียาม จ ากดั (มหาชน) 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ 
กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

64 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
- พาณชิยศ์าสตรม์หาบนัฑติ (MBA) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program DAP รุน่ SEC/2015 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่18 
(วตท.18) 
- หลกัสตูร Role of the chairman 

Program (RCP) รุน่ที ่31 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
การคา้และการพาณชิย ์รุน่ที ่
3/2553 
- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันา
ผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนั
การเงนิ รุน่ที ่14/2559 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโส ผูบ้รหิารสายงาน
ธุรกจิรายยอ่ยและเครอืขา่ย 

บมจ.กรงุไทย 

2553 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน สายงาน
ธุรกจิขนาดกลาง 

บมจ.กรงุไทย 

2552 – 2553 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / 
ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส 

บมจ.กรงุไทย 

2550 – 2552 ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกจิขนาด
กลาง ภาคกลาง ภาค       
ตะวนัออก และภาคใต ้

บมจ.กรงุไทย 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

- หลกัสตูร Commercial Credit 
Skills Assessment 

2549 – 2550 
 
 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผูบ้รหิารฝ่าย ฝ่ายธุรกจิ
ขนาดกลาง ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออก 1 สายงาน
ธุรกจิขนาดกลาง 

บมจ.กรงุไทย 
 
 
 

 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์
กรรมการอสิระ 

64 - ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LLM) 
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี นิวยอรค์ 
สหรฐัอเมรกิา 
- เนตบิณัฑติไทย 

- ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ (มอี านาจลงนาม
ผกูพนั) 

บจ.บรหิารสนิทรพัย ์สาทร/บรหิารหนี้ดอ้ยคณุภาพ 

9. นางพรรณ ีวรวุฒจิงสถติ 
กรรมการอสิระ 

 

64 - ปรญิญาตรบีญัช ี(เกยีรตนิิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบญัช ีคณะพาณชิย์
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
หลกัสตูร ACP 2/2004, DAP 
2/2003, DCP 38/2003, MFM 
1/2009, MFR 5/2007, MIA 
1/2007 MIR 2/2008, QFR 
1/2006, RCC 7/2008 DCP RE 
2/2009 

- วุฒบิตัร CPA ประเทศไทย 

- ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.บรูค๊เคอร ์กรุป๊ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยวาโก ้

2554 -ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โมโนเทคโนโลยี ่

2543-2558 
 
 

 

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

- วุฒบิตัร CIA สมาคมตรวจสอบ
ภายในสหรฐัอเมรกิา 

- วุฒบิตัร CPIA,QIA สมาคม
ตรวจสอบภายในประเทศไทย 

- CHARTERED DIRECTOR 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พ ีดบับลวิ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้  

10. นายค าฮอง รศัมาน ี
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตัิ
การ 

49 - Bachelor of Science, 
Mechanical Engineering, 
University of Waterloo, Canada 
- MBA, Bangkok University 
- Certificate จป.ระดบับรหิาร, 
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สงัคม 
- Certificate, ISO 9001/14001 

Lead Auditor, BVQI 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 

 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ปฎบิตักิาร 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 
 

Property Sales 
Representative 

Realty Executive Edge, Inc (Canada) 
 

2554-2555 เจา้ของกจิการ รา้นอาหาร At Bangkok Inc (Canada) 

11. นายวรานล เหลา่สวุรรณ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
สาธารณูปโภค 

36 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Master of Science, Management 

of Technology, Murray State 
University, KY, USA 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกจิสาธารณูปโภค 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2557-2559 
 

ผจก. ดา้นงานสือ่สารทาง
ธุรกจิ 

บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 

2551-2557 Senior manager of Safety 
Health and Environment 
Dept / Operation Division 

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

       
 
 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

12. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

35 - ปรญิญาตร ีEconomics, London 
School of Economics (UK) 
- ปรญิญาโท Global Market 

Economics, London School of 
Economics (UK) 

 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกจิพลงังาน 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2558-2559 ผูจ้ดัการสว่น บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

2550-2558 พนกังานวเิคราะหแ์ละ
วางแผน 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

13. นางการศศ ินานานุกลู 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

 

38 - ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ี(ภาคภาษาองักฤษ)) (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) 
มหาวทิยาลยัคารเ์นกเีมลลอน 
พติซเ์บริก์ สหรฐัอเมรกิา 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้แ์อนดพ์าวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   2558-2559 รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายบรหิาร ธนาคารกสกิรไทยจ ากดั (มหาชน) 

2556-2558 
 
 

สดัสว่นลกูคา้ธุรกจิ 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่าย
วางแผนและนกัลงทนุ 

บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
 
 

2548-2555 สมัพนัธ ์
รองผูอ้ านวยการ ฝ่าย
วางแผนการเงนิ 

ธนาคารกสกิรไทยจ ากดั (มหาชน) 

14. นางรตันา ชนิวตัร 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

54 - ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษี
อากร สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม วทิยาลยั
ขา้ราชการศาลยตุธิรรม 
- ประกาศนียบตัร Business 

Development Program on MBA 
Approach จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2554-2559 รองผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

15. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์ 
 ผูอ้ านวยการฝ่ายระบบขอ้มลู 

51 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
อเิลคทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์
คอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการฝ่ายระบบขอ้มลู บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2547-2559 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายไอท ี บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

16. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล 
ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

52 - ปรญิญาตร ีการบรหิารจดัการ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
- ประกาศนียบตัร The Bullet Proof 

Manager, Crestcom Thailand 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากร
บุคคล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2554-2559 ผูจ้ดัการอาวุโส-สวสัดกิาร
และผลประโยชน์ 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

17. นางอมัพร ชบุไทยสงค ์
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซื้อ 

49 - หลกัสตูร Mini Master in HR 
Management จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร The Standards of 

Purchasing Techniques สถาบนั
ฝึกอบรมและสมัมนาวชิาชพีจดัซือ้ 
โลจสิตกิและซพัพลายเชน 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2556-2559 
 

HR & Facility Service 
Senior Manager 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

2546-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขายเอกชน บรษิทั เอส แอนด ์เจ โฮลดืง้ จ ากดั 

18. นางสาวณฐัวด ีหอมรองบน 
เลขานุการบรษิทั 

25 - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- Master of Laws, University of 

Strathclyde  
- หลกัสตูร Anti-Corruption ACPG’ 
’30 

- ไมม่ ี ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2558-2559 Senior Lawyer บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

2555-2557  เจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บรษิทั เวลโฟลว ์จ ากดั 

 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี ้แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ WHAUP 
บริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

WHA 
WT 

WHA 
EG 

WHA 
ET 

WHA Gunkul 
1-6, 8-10, 16-17 

ESCE GHW CCE RCE 
Gheco

-I 
HHT HHP 

GJP 
NLL 

GVTP GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 
BGW
HA-1 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู X, III, V X X X I I I I I I I  I I I I I  I 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล I, III, V, VI I I I I      I   I  I  I I 

3.นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน I, III, VI I I I      I          

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล I, VII I I I        I        

5. นายวเิศษ จงูวฒันา I,III I I I I I I I I I I I I  I  I I I 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ I, VI                   

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ II, IV, V                   

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ II, IV, VII                   

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ II, IV, VII                   

10. นายค าฮอง รศัมานี III                   

11. นายวรานล เหล่าสวุรรณ III                   

12.นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา III                   

13.นางการศศ ินานานุกลู III                   

14. นางรตันา ชนิวตัร III                   

15. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล III                   

16. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์ III                   

17. นางอมัพร ชุบไทยสงค ์ III                   

 
X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/ 
V=กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/VI= กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ VII = กรรมการบรรษทัภบิาล VIII = เลขานุการบรษิทั 
 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี ้แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

Gulf Solar Gulf Solar BV 
Gulf Solar 

KKS 
Gulf Solar 

TS1 
Gulf Solar 

TS2 
1. นายสมยศ อนนัตประยรู I   I I 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  I I   

3.นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน      

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล      

5. นายวเิศษ จงูวฒันา I I I I I 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์      

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ      

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์      

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ      

10. นายค าฮอง รศัมานี      

11. นายวรานล เหล่าสวุรรณ      

12.นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา      

13.นางการศศ ินานานุกลู      

14. นางรตันา ชนิวตัร      

15. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล      

16. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์      

17. นางอมัพร ชุบไทยสงค ์      

 
X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/ 
V=กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/ VI= กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ VII = กรรมการบรรษทัภบิาล VIII = เลขานุการบรษิทั 
 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยก์ารบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกวา่ 15 ปี 
โดยมปีระสบการณ์ท างานกบับรษิทัชัน้น าของโลก อาท ิบรษิทั Cooper&Lybrand 
ประเทศไทย (ปัจจุบนั คอืบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย จ ากดั) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

คุณกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่
ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ในประเดน็เกีย่วกบัระบบการควบคุม
ภายในทีย่งัคงคา้งอยู่ 

 
หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกวา่ 17 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่
ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด
หรอืเหน็สมควร รวมถงึรว่มเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณา 
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