
   

ใบจองซือ้เลขที่............................….....................…… 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

   (ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรร) 
การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ WHA ในอตัราสว่น 250 หุ้นสามญัของ WHA ตอ่ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

จ านวนไมเ่กิน 57,289,722 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นในเบือ้งต้นหุ้นละ 25.25 – 26.25 บาท โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระคา่จองซือ้ท่ีราคาเสนอขายสงูสดุท่ี 26.25 บาทตอ่หุ้น 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHAUP”)                                 วนัท่ีจองซือ้      22 มีนาคม 2560         23 มีนาคม 2560         24 มีนาคม 2560         

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว   นิติบคุคล ...................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขท่ี (10 หลัก) ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                                           ใบตา่งด้าว      หนงัสือเดินทาง      เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี.................................................................................................................... 

ทัง้นี ้ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA”)  

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี.......................................................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้

จ านวนหุ้นที่จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ หรือตามสิทธิ (หุ้น) ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 26.25   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย (ในกรณีท่ีสง่คา่จองซือ้หุ้นเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และ ดร๊าฟท์จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้) 
 เงินโอน (ช าระแบบ Bill Payment)      “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์”  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขท่ี 111-3-92514-5 

 เช็ค / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค…………………………………….ลงวนัท่ี………………………………..…… ธนาคาร……….……….…………….……………..………….สาขา………………….……………..……………..….…………  
โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทลิตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์” / “Subscription Account for WHAUP” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไมเ่ลือก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้) 

 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :  

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท………………..……………………………............................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 

น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์ช่ือ............................................................................................................................................................................................................ 

เลขท่ี……………………………………………………………..……..……………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  
 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ใน

ภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” และ “ค ารับรอง

สถานะนิตบุิคคลและค ายนิยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” (ส าหรับผู้จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้) เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ด้วย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA   

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การจดัท าใบหุ้นและสง่
มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นในเบือ้งต้นสงูสดุท่ีช าระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนืเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาเสนอขายหุ้นในเบือ้งต้นสงูสดุ ดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง่เท่านัน้) 

 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของข้าพเจ้า ธนาคาร..........................................................................สาขา..............................................................................เลขท่ีบญัชี....................................................................... (โปรดแนบส าเนาสมดุบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั เฉพาะบญัชีของ ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)       
ธ.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธ.ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  เท่านัน้ และช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีท่ีช่ือบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) 

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้า และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ในการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้ข้าพเจ้า   ได้รับหนงัสือชีช้วน ในรูปแบบ ( หนงัสือ   ซีดีรอม)         ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน และได้รับข้อมลูสรุป (Executive Summary) (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ตามประเภทของผู้จองซือ้ 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดา   ตนเอง (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ)    บคุคลอ่ืน โปรดระบ.ุ............................. ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล  ตนเอง (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ)   บคุคลอ่ืน โปรดระบ.ุ.............................. 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธรุกรรมของลกูค้า หรือบคุคลท่ีลกูค้าท าธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ ท่ีมกีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้นให้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ หากข้าพเจ้าเข้าขา่ยเป็นบคุคลท่ีถกูห้ามตามท่ีระบไุว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หุ้นครัง้นี  ้เว้นแต่
เป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นทัง้หมดเท่านัน้ 

ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 
ผู้จองซือ้หุ้นตกลงและรับทราบวา่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หุ้นกระท าผิดเง่ือนไขดงักลา่ว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นจ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีบริษัทฯ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นนี ้และ

ยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วนรวมทัง้ในหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภาย
หน้าด้วย 

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้ รับ
ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จดัการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกนัวา่ (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศยัหรือมีถ่ินท่ีอยู่และมิได้สง่ใบจองซือ้ฉบบันีม้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในประเทศซึง่การเสนอหรือตอบรับการเสนอขาย การจองซือ้หุ้น หรือการใช้ใบจองซือ้ในลกัษณะท่ีข้าพเจ้าได้
ด าเนินการหรือก าลงัจะด าเนินการอยู่นีถื้อเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย (ในแตล่ะประเทศ เรียกวา่ “ประเทศท่ีอยู่ภายใต้ข้อจ ากดั”) (ค) ณ ขณะท่ีจดัท าใบจองซือ้ฉบบันี ้ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซือ้หุ้น (โดยปราศจากดลุยพินิจของตนเอง) 
เพ่ือประโยชน์ของบคุคลซึ่งอาศยัหรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตาม (ข) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าไมไ่ด้จองซือ้หุ้ นเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายตอ่ โอน สง่มอบ หรือแจกจ่ายหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตาม (ข) ข้างต้น (จ) ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจและขอรับรองวา่การจองซือ้หุ้นของข้าพเจ้าไมเ่ป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการเสนอขายหุ้น และถือวา่ข้าพเจ้าให้ค ารับรองและรับประกนัท่ีเก่ียวข้องตามข้อจ ากดัการเสนอขายหุ้น 

โดยไมม่ีผลกระทบตอ่ข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จ าเป็น) ท่ีจะถือว่าใบจองซือ้ฉบับนีเ้ป็นโมฆะหาก (ก) ความป รากฏแก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้ว่าใบจองซือ้ดงักล่าวถูกจัดท าหรือส่งมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือจากประเทศท่ีมีข้อจ ากดัในการจองซือ้ซึ่งบริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้เช่ือวา่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศดงักล่าว หรือ (ข) ถกูจดัท าโดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะยกเว้นค ารับรองและรับประกนัใด ๆ ข้างต้น 
 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ” หรือ “WHAUP”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)      (แบบ ก) 

วนัท่ีจองซือ้    22 มีนาคม 2560         23 มีนาคม 2560         24 มีนาคม 2560         ใบจองซือ้เลขท่ี………………………..………….……………………….. 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลกั) .....................................…................………………….… 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน ………......................................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท รวมเป็นเงิน .....................………...........................………………............................................................................... บาท                          
โดยช าระเป็น  เงินโอน  แบบ Bill Payment      เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค………………….………….…………. วนัท่ี…………………. ธนาคาร……..…..….…………………….….….. สาขา…………………..………………………… 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                                        บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...........................……..........................................................................…………………..… 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า       ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น 
ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นในเบือ้งต้นสงูสดุท่ีช าระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนืเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้โดย  โอนเข้าบญัชีธนาคาร      เช็ค  

  

หมายเหต ุ:  หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
                    เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทร. 02-009-9999 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้ .................................................................... 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน 
หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชีช้วนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 

ลงช่ือ X…………………….………………………………..……….…ผู้จองซือ้ 
(…………………………….……………...………….…………)    

 

 

แบบ ก 



 
 
 
 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั   030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
TISCO SECURITIES  CO.,LTD. I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั     
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั   
PHATRA  SECURITIES CO.,LTD. 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  
CIMB SECURITIES (THAILAND)  CO.,LTD. ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั   
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
KASIKORN SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
YUANTA (THAILAND) SECURITIES  CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC CO.,LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   
KRUNGSRI SECURITIES   PUBLIC CO.,LTD.  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
312 

 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 339 

ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  
  

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED  

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ  

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 

 

ข้อมูลสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็น
เพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(“บริษทัฯ”) ดงันัน้ ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอไดจ้าก
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษทัฯ หรอือาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน

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

 
สรปุข้อมูลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) 

เพื่อซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
 
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 : ไม่เกนิ 229,500,000 หุน้ คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อก

และเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายครัง้นี้ โดยแบ่งเป็น 
1. จ านวนไม่เกนิ 57,289,722 หุน้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่ม

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

2. จ านวนไม่เกนิ 172,210,278 หุน้ และหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิของ บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 
1. (ถา้ม)ี เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
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สดัส่วนการเสนอขายหุ้น :  
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ  
บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่                                                                      ไม่เกนิ 57,289,722 หุน้   
เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์                                        ประมาณ 23,035,278 หุน้  
เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ                                                             ประมาณ 34,425,000 หุน้  
เสนอขายต่อนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ                                               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 
มูลค่าการเสนอขาย  : 5,794,875,000 – 6,024,375,000 บาท 
การเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า    ไมม่ ี      ม ี
มูลค่าท่ีตราไว้ (par) : 5.00 บาทต่อหุน้ 
มูลค่าตามราคาบญัชี (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 าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย : 
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครัง้นี้  ได้ท าโดยการส ารวจความต้องการซื้อ
หลกัทรพัย ์(Book Building) ซึง่เป็นวธิกีารส ารวจปรมิาณความต้องการซือ้หุ้นของผูล้งทุนประเภทสถาบนัในแต่ละ
ระดบัราคา โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ทีเ่ท่ากบัหุน้ละ 25.25 – 26.25 บาท คดิเป็นอตัราส่วน
ราคาหุน้ต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96 – 20.75 เท่า โดยค านวณจากก าไรสทุธ ิ
(อา้งองิจากงบการเงนิเสมอืน) ของบรษิทัฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสดุ ซึง่เท่ากบั 967,911,301 บาท (ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด 765,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 
1.27 บาทต่อหุน้  

ทัง้นี้หากเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ P/E ของบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิเดยีวกนัในธุรกจิสาธารณูปโภคมี
ค่าเท่ากบั 15.24 เท่าและธุรกจิพลงังานมคี่าเท่ากบั 17.90 เท่า ซึง่หากคดิตามสดัส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกจิของ
บรษิทัฯ จะไดค้่าเฉลีย่ P/E เท่ากบั 16.73 เท่า (ธุรกจิสาธารณูปโภคประมาณ 44% และธุรกจิพลงังานประมาณ 56% 
ตามผลประกอบการประจ าปี 2560 โดย EBITDA ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน เท่ากบั 783.11 ลา้นบาท 
และ 984.95 ตามล าดบั) 

ตารางสรุปในขอ้มูลที่ใช้ในการเปรยีบเทยีบเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้น (Price to Earnings 
Ratio: P/E) อา้งองิขอ้มลูในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสดุนบัจากวนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 
2560 เพื่อแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัและครอบคลุมความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 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: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ /1 ราคาปิดต่อหุน้เฉลีย่ 12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2560 

 /2 อตัราส่วน P/E เฉลีย่ 12 เดอืนยอ้นหลงั ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอตัราส่วน P/E ตัง้แต่ 16 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่15 
มนีาคม 2560 โดยอตัราส่วน P/E ในแต่ละวนัค านวณจากราคาปิดต่อหุน้ของหุน้สามญั ณ วนัดงักล่าว คูณจ านวนหุน้
สามญัช าระแลว้ ณ วนัดงักล่าว หารดว้ยก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ต่อหุน้ โดยใชก้ าไรทีต่รวจสอบหรอืสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัช ี12 เดอืนยอ้นหลงัล่าสุด ณ วนัดงักล่าว  
/3 คดิตามสดัส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกจิของบรษิทัฯ โดย EBITDA ของธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
44 และ EBITDA ของธุรกจิพลงังานคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 56 ตามผลประกอบการประจ าปี 2560 

อย่างไรกด็ ีผลการด าเนินงานดงักล่าวค านวณจากฐานะทางการเงนิในอดตี โดยทีย่งัมไิดพ้จิารณาถงึผลการ
ด าเนินงาน หรอืความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ในปจัจุบนัและในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นอตัราสว่นทีส่ามารถ
น ามาเปรยีบเทยีบกนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากเป็นการค านวณอตัราสว่นในช่วงเวลาทีต่่างกนั 
 
สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด silent period : จ านวน 114,750,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 
15.0 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ (ไม่รวม
จ านวนหุน้ของผูม้สีว่นร่วมในการบรหิารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้เดมิของดบับลวิเอชเอ 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: 

 

ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสดุทา้ยซึง่อาจจะน้อยกว่าจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายสงูสดุตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนงัสอืชี้
ชวนฉบับนี้  อาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ หลังหกัค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งน้อยกว่าที่ประมาณการไวข้า้งต้น ดงันัน้ บรษิัทฯ อาจพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการช าระคนืเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิ (ซึง่ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัเจา้หนี้) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ เชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อแผนการใช้
เงนิของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เพื่อน าไปช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 2,500 ปี 2560 

2. เพื่อน 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. เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

39 - 161 ปี 2560 - 2562 

รวมทัง้ส้ิน 3,059 – 3,181    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ:  

บรษิทัฯ จะพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ซึง่รวมถงึ พ.ร.บ. บรษิทั
มหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดว่าบรษิทัมหาชนจ ากดัจะสามารถจา่ยเงนิปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการได ้ในกรณีทีไ่ม่
มกีารขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะทางการ
เงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปจัจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และ
การจ่ายปนัผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือค าวินิจฉัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยมติคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปนัผลจะต้อง
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น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทั มี
อ านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุม
ต่อไป 

ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวต้องไม่เกนิกว่าก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า 

บรษิทัฯ มบีรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วมจะเป็นไปตามสญัญาระหว่างผู้
ถอืหุน้ และแตกต่างไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละสญัญา ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนทีแ่ต่ละ
ฝ่ายถือหุน้อยู่ ทัง้น้ี รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผู้ถอืหุน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที่ 
2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – 2.3 ธุรกจิพลงังาน) ส าหรบัการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงัของบรษิทั เกค็โค่- วนั 
จ ากดั ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ – 16.1.6 สว่นแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทัฯ 

บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ( “บรษิัทฯ” หรอื “WHAUP”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 30 
มถุินายน 2551 โดยเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัใน (1) 
ธุรกจิสาธารณูปโภค และ (2) ธุรกจิพลงังาน ซึ่งปจัจุบนั บรษิัทฯ เขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มกลัฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบ.ีกรมิ  
เพาเวอร ์และกลุ่มกนักุล 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัในธุรกจิดงัต่อไปนี้  

(1) ธุรกจิสาธารณูปโภค 

ปจัจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคม
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) โดยปจัจุบัน บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่ 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินการเขา้ลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกจิท่อส่งก๊าซ และธุรกจิ
ก าจดัขยะ ในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในกรณีทีก่ลุ่ม
เหมราชฯ ไม่ประสงคจ์ะประกอบธุรกจิดงักล่าว ทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีจ่ะไดต้กลงกนัต่อไป  
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(2) ธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้ทีต่ ัง้
อยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯเขา้ลงทุนเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
แลว้จ านวน 13 โครงการ ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็น
ก าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้รวมประมาณ 349.55 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจ านวน 6 โครงการ ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม
ประมาณ 760.00 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์  

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว ์

เกค็โค่-วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 
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 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกลัฟ์ 

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 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 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกนักลุ  

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซล่ารร์ฟู 17  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
วงัน้อย 61 อยุธยา 

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

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซล่ารร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซล่ารร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

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

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
COD 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
กรนีโซล่ารร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ เมกกะ 
โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์
บางนาตราด กม.18 

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม 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
ผู้ผลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น  
SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั 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 
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โครงสรา้งบริษทัฯ 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการลงทุนดงันี้ 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  2/ HHT ซึ่งเป็นHolding Company ซึ่งมกีลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด และ HHP มกีลุ่มโกลว์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ดงันัน้จงึส่งผล

ใหก้ลุ่มโกลวถ์อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะรวมรอ้ยละ 67.25 

  3/ GIPP มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 4/ ESCE มกีลุ่มโกลว ์และ Suez ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  5/ BGWHA-1 ม ีกลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  6/ GJP และ Gulf Solar มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มบีรษิัท กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.99 

ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

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

ทัง้หมด 
 9/ กลุ่มกลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 10/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พี หมายถึง บรษิัท กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากดั และ กลุ่ม Mitsui 

 

โครงสรา้งผูถ้ือหุ้นของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2560 และภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น หลงัการเสนอขายหุ้น(3) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มเหมราช     
 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 อนนัตประยูร 2 0.00 2(3) 0.00 
3 นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 2 0.00 2(3) 0.00 
4 ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

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 ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ขอเพิกถอนหลกัทรพัย์จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 เป็นตน้มา โดยปจัจบุนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ ากดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 98.9 และผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.1 
ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งปจัจุบนัถอืหุน้โดย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 
ทัง้นี้ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 
มนีาคม 2559 ในส่วนที ่2.3.9 ขอ้ 9.2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่  

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

(3) ไม่นับรวมส่วนที่บุคคลดงักล่าวอาจจองซื้อและได้รบัจดัสรรในฐานะผู้ถือหุน้ของ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคล
ดงักล่าวจะไดร้บัสทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี้ นายสมยศ อนันตประยูร ได้รบัสทิธปิระมาณ 
4,767,178 หุน้ นางสาวจรพีร จารกุรสกุล ไดร้บัสทิธปิระมาณ 6,499,958 หุน้ และกลุ่มนายสมยศ อนนัตประยูรและนางสาวจรพีร จารกุรสกุล ไดร้บัสทิธิ
โดยออ้มจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุน้  
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(4) ทัง้นี้การแบ่งสดัส่วนระหว่างผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) และประชาชนทัว่ไป เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ
บรษิทัทีก่ าหนดใหม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ทัง้สิ้นแล้ว ไมเ่กนิ 
57,289,722 หุน้ 

 
สดัส่วนรายได้ 

เนื่องจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจ ากดัในการสะท้อนผลการด าเนินงานของกิจการในช่วง
ระยะเวลาทีผ่่านมาจากเหตุการณ์การปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทัใหญ่ และขอ้จ ากดัในการจดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานบญัช ีกลุ่มบรษิทัฯ จงึไดม้กีารจดัท าขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนเพื่อใหน้ักลงทุนมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของ
กลุ่มบรษิทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้และไม่เกดิความสบัสนต่อการสะทอ้นผลการด าเนินงานของโครงสรา้งบรษิทัฯ ใน
ปจัจุบนั  

โครงสรา้งรายไดต้ามขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปี 2557 – 2559 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 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 ้าเพื่ออุตสาหกรรม  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) 

-   กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก/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 บรษิทัอื่น ๆ รวมถงึเงนิปนัผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
/3 รายไดอ้ื่น คอื ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิาร 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 โดยม ีนางสาวณฐัวด ีหอมรองบน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั  

สรปุปัจจยัความเส่ียงของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
1. ปัจจยัความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

1.1 ธุรกจิน ้า 
(ก) รายได้หลกัของธุรกจิน ้ามาจากลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

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

1.2 ธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากการลงทุนในกจิการซึง่บรษิทัฯ ไม่มอี านาจควบคุมกจิการ 

1.3 ทัง้ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการในอนาคต 
(ข) ความเสีย่งจากการสญูเสยีสทิธใินการไดร้บัยกเวน้ภาษีและสทิธปิระโยชน์ทางภาษีบางประการ

หรอืการถูกเรยีกเกบ็ภาษีประเภทใหม่จะเพิม่ภาระภาษแีละท าใหก้ าไรของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ลดลง 

2. ปัจจยัความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
2.1 ธุรกจิน ้า 

(ก) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธสิิน้สดุลงก่อนครบก าหนด  
(ข) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญาร่วมด าเนินงานระหว่างผูพ้ฒันาเขตนิคมอุตสาหกรรมกบั กนอ. อาจ

สิน้สดุลง  
(ค) ความเสีย่งจากการสิน้สดุลงของความร่วมมอืกบักลุ่มเหมราชฯ และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
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(ง) ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไดไ้ม่เกนิกว่าอตัราค่าสาธารณูปโภคที ่กนอ. ก าหนด  

(จ) ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ า เพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยี 

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

ซึง่ใชใ้นการประกอบธุรกจิน ้าในปจัจุบนั 
2.2 ธุรกจิพลงังาน 

(ก) ความเสีย่งจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิ  
(ข) ความเสีย่งจากการทีโ่รงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ไม่สามารถผลติหรอื

จ่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเยน็ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 

2.3 ทัง้ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน 
(ก) ความเสีย่งจากสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และกฎหมายทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่

อาจมผีลกระทบต่อแผนการขยายธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
(ข) ความเสีย่งจากปจัจยัการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั และ

ปจัจยัมหภาคอื่นๆ  
(ค) ความเสีย่งจากการคุม้ครองของวงเงนิประกนัภยัทีไ่ม่เพยีงพอต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้  
(ง) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี(Technology Change)  
(จ) ความเสีย่งจากการผดิสญัญาโดยกลุ่มเหมราชฯ  

3. ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
3.1 ความเสีย่งจากการผดิเงื่อนไขของสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิ  
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 าหุ้นสามญัของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

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

ขอ้มลูดา้นการเงนิในรปูแบบงบการเงนิเสมอืน “ปรบัโครงสรา้งแลว้” ในการประเมนิ และการ
ตดัสนิใจเขา้ลงทุน  

5.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตามนโยบาย 
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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  

ส่วนของเจา้ของรวม 809.13  10,100.18  7,419.48  

หมายเหตุ: ขอ้มลูงบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงตามงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

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  

ส่วนแบ่งรายไดจ้ากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมและการร่วมคา้ 

  1,571.97 1,212.66                 962.45  

ก าไรสุทธ ิ 1,562.29 1,220.69                 967.91  

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

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

อตัราสว่นทางการเงนิ 
อตัราส่วนทางการเงิน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

อตัราตอบแทนต่อสว่นของเจา้ของ 13.05% 

อตัราตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 5.19% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ 1.51x 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของเจา้ของ 1.40x 

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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบ การผลิตและ

จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและ

เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ดว้ยการเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธก์บักลุ่มบรษิทัพลงังานชัน้น า โดยการสรุปผลการด าเนินงานน้ีจะเป็นการ

วเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูทางการเงนิเสมอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

 ธุรกจิน ้า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและการให้บรกิารธุรกจิน ้าของบรษิัทฯ มกีาร

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง 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 แมว้่าประเทศไทยจะประสบปญัหาภาวะ

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 มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นการเตบิโต

จากทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้า เนื่องจากความต้องการใชน้ ้าของลูกคา้และจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึราคาขายน ้า

เพื่ออุตสาหกรรมและอตัราค่าบรหิารจดัการน ้าเสยีทีเ่พิม่ขึน้ ส าหรบัรายได้จากการจ าหน่ายน ้าดบิปรบัตวัลดลง ซึ่งมี

สาเหตุหลกัจากปริมาณการจ าหน่ายน ้าดิบที่ลดลงจากการหยุดด าเนินการผลิตชัว่คราวของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพพีี 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าทีส่ าคญัคอื ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ ซึง่เรยีกเกบ็จากลูกคา้ทีม่ี

ความต้องการใชน้ ้าเพิม่เกนิกว่าทีจ่ดัสรรให ้โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายไดค้่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ของ

บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง  

 ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการต้นทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยต้นทุนขาย

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

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

ละ 24.17 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559  

ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel 

Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบรษิัทฯ รบัรู้รายได้ใน

สว่นนี้ในรปูแบบของ สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และเงนิปนัผลรบั โดยบรษิทัฯ มสีว่นแบ่ง

ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และเงนิปนัผลรบัทีเ่กดิจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานในปี 2557 - 2559 

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

ส่วนแบ่งก าไรที่บรษิัทฯ ได้รบัจากการลงทุนในบรษิัท เกค็โค่-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 โดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่รบัรู ้(Unrealized Loss from 

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

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

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

วนั จ ากดั ไดม้กีารหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติ

ไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิไฟฟ้า และก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการตดั

จ าหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหาย นอกจากนี้ ในปี 2559 บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทั กลัฟ์ เจ

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

สว่นแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในช่วงก่อสรา้งและพฒันาจ 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

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้รวมของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลักของ

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

(4) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (5) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั ในขณะที่หนี้สนิรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 

11,232.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.22 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า ส าหรบั ส่วนของเจา้ของของบรษิทัฯ 

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

สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ และ ก าไรสะสม ทัง้นี้ อตัราหนี้สนิรวมต่อ

สว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.51 เท่า และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.40 เท่า 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งท่ีปรกึษาทางการเงินกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ (Facility Agreement) กบั

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”) ในวงเงนิ 12,999 ล้านบาท ส าหรบัการปรบัโครงสร้างธุรกจิของกลุ่ม

บรษิทัฯ  ซึง่ SCB เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิัทฯ ในการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกนี้ 

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

ดงักล่าวมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0.53 ของจ านวนเงนิใหส้นิเชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 

นอกจากนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัจากการค ้าประกนั และการขอให้ SCB ออก

หนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาร่วมด าเนินงานกบักลุ่มพลงังานเป็นจ านวนเงิน 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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