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สารบญั 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ  สว่นที ่1 - 1  หน้า 1 

 2.  ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  สว่นที ่1 - 2  หน้า 1 

 3.  ปัจจยัความเสีย่ง  สว่นที ่1 - 3  หน้า 1 

 4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ  สว่นที ่1 - 4  หน้า 1 

 5.  ขอ้พพิาททางกฎหมาย  สว่นที ่1 - 5  หน้า 1 

 6.  ขอ้มลูสาํคญัอืน่  สว่นที ่1 - 6  หน้า 1 

 

ส่วนท่ี 2  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้  สว่นที ่2 - 7  หน้า 1 

 8. โครงสรา้งการจดัการ  สว่นที ่2 - 8  หน้า 1 

 9. การกาํกบัดแูลกจิการ  สว่นที ่2 - 9  หน้า 1 

 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  สว่นที ่2 - 10 หน้า 1 

 11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง  สว่นที ่2 - 11 หน้า 1 

 12. รายการระหวา่งกนั  สว่นที ่2 - 12 หน้า 1 

 

ส่วนท่ี 3   ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั  สว่นที ่3 - 15 หน้า 1 

 14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ  สว่นที ่3 - 16 หน้า 1  

 

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของขอ้มลู       ส่วนท่ี 4 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุและเลขานุการของบรษิทัฯ 

2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

3. รายละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภายใน 

4. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



                                                                                                          

คาํศพัทแ์ละคาํย่อท่ีสาํคญั 

นอกจากจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเอกสารฉบบัน้ี ใหค้าํต่อไปน้ีมคีวามหมายดงัน้ี 

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

กลุ่มบรษิทัฯ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)และบรษิทัย่อย 

WHA  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มดบับลวิเอชเอ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

HRD หรอื เหมราช : บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มเหมราชฯ : บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAWT : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั(เดมิชือ่ บรษิทั เหมราช วอเตอร ์จาํกดั) 

WHAEG : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (เดมิชือ่ บรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั) 

WHAET : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั (เดมิชือ่ บรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั) 

Gheco-I : บรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 

HHT : บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

HHP : บรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั  (บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใน สปป.ลาว) 

GIPP : บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั 

GHW : บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั 

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

(เดมิชือ่ บรษิทั บอ่วนิคลนีเอนเนอจ ีจาํกดั) 

GJP NLL : บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

GTS1 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดั 

GTS2 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดั 

GTS 3 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จาํกดั 

GTS 4 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดั 

GVTP : บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั 

Gulf Solar : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั 

Gulf Solar BV : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจาํกดั 

Gulf Solar TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารท์เีอส 1 จาํกดั 

Gulf Solar TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารท์เีอส 2 จาํกดั 

Gulf Solar KKS : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารเ์คเคเอส จาํกดั 



                                                                                                          

ESCE : บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั  

CCE : บรษิทั ชลบรุ ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

RCE : บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

WHA Gunkul 1 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดั 

WHA Gunkul 2 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จาํกดั 

WHA Gunkul 3 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั 

WHA Gunkul 4 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จาํกดั 

WHA Gunkul 5 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จาํกดั 

WHA Gunkul 6 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั 

WHA Gunkul 8 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จาํกดั 

WHA Gunkul 9 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 9 จาํกดั 

WHA Gunkul 10 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จาํกดั 

WHA Gunkul 16 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จาํกดั 

WHA Gunkul 17 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จาํกดั 

HCIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

HCIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 

HEIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) 

ESIE : นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

HESIE : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 

HESIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์2 

HESIE 3  : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์3 

HESIE 4 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์4 

HR36 : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 

HRIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 

HSIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรุ ี

HLP1 : เหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 

ธรุกจิสาธารณูปโภค : ธรุกจิน้ํา และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเน่ืองอืน่ๆ เชน่ ธรุกจิทอ่สง่ก๊าซ หรอืการ

บรหิารจดัการของเสยี 

ธรุกจิน้ํา : การประกอบธรุกจิจาํหน่ายน้ําดบิ ผลติและจาํหน่าย น้ําเพือ่อุตสาหกรรม และการบรหิาร

จดัการน้ําเสยี 



                                                                                                          

ธรุกจิพลงังาน : การประกอบธรุกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

COD : วนัเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์หรอื Commercial Operation Date 

SCOD : วนัที่กาํหนดวนั เริม่ดาํเนินการ ผลติไฟฟ้า เชงิพาณิชย ์หรอื 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. : คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

กพช. :  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

กฟผ. หรอื EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หรอื PEA : การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

กฟน. หรอื MEA : การไฟฟ้านครหลวง 

กปภ. หรอื PWA : การประปาสว่นภมูภิาค 

กปน. หรอื MWA : การประปานครหลวง 

สาํนกังาน ก.ล.ต. : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บโีอไอ หรอื BOI : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

EBITDA : กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึง่เป็นการคดิอตัราการเตบิโตดว้ยการใชว้ธิคีดิแบบ 

Geometric Mean 

กลุ่มโกลว ์ : บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน)บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกลัฟ์ : บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกนักุล : บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน)บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 
โดยม ีบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกจิ
หลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิาร
จดัการน้ําเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิ
พลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุม่เหมราชฯ ในการประกอบธุรกจิน้ําซึง่หมายถงึ ธุรกจิเกีย่วกบัการ
จดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจาํหน่ายน้ําดบิ น้ําเพือ่กระบวนการผลติ และธุรกจิบรหิารจดัการน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของ
กลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 และบรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินการเขา้
ลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกจิท่อส่งก๊าซและธุรกจิกําจดัขยะในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทย นอกจากน้ี กลุ่มเหมราช และกลุ่มดบับลิวเอชเอได้มี
ขอ้ตกลงจะไม่ทําธุรกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ สาํหรบัธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังานในประเทศไทย และในประเทศกมัพูชา 
ลาว พม่า เวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกีําหนดระยะเวลา สาํหรบัธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ ปัจจุบนับรษิทัฯ และบรษิทั 
ดบับลิวเอชเอวอเตอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการระบบ

สาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยดว้ยกําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม

รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 281,376 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการน้ําเสยีรวมทุก
นิคมอุตสาหกรรมสงูสดุ117,456 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มปีรมิาณการจาํหน่ายน้ํา

ดบิและน้ําเพือ่อุตสาหกรรมเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 62.47 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี หรอืคดิเป็น 173,528 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และปรมิาณการบรหิารจดัการน้ําเสยีเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 26.55 ลา้นลกูบาศก์
เมตรต่อปี หรอืคดิเป็น 73,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวนันอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัมนีโยบายในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภคกบักลุ่มลูกค้าที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอกีด้วย อน่ึง บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2004 

 สาํหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ ปัจจุบนับรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 ได้เขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กบัผู้ประกอบการที่มคีวามรูค้วาม
ชาํนาญต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel) และพลงังานทางเลอืก
(Alternative Fuel) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้า
ที่เริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 349.55 เมกะวตัต์ มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
โรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งรวมประมาณ190.07 เมกะวตัต ์
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 การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถแบง่กลุม่ของธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ธรุกิจสาธารณูปโภค 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มปีระสบการณ์และความชํานาญในการบรหิารจดัการระบบน้ําแบบครบวงจร ตัง้แต่การ
จดัหา ขนสง่ จาํหน่ายน้ําดบิ ผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมใหแ้ก่ลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ จาํนวน 8 แหง่ดงัน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
กาํลงัการผลิตน้ํา
เพ่ืออตุสาหกรรม 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บาํบดัน้ําเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการดาํเนินการ 

(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 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์2 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

รวม 281,376 117,456 

หมายเหตุ 1/ บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ช่าสทิธใินการดําเนินธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 
รบับรหิารจดัการธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมคีวามสามารถในการบําบดัน้ําเสยีเท่ากบั 32,000 
ลบ.ม./วนั  

 
สาํหรบัปี 2559 ปรมิาณน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และปรมิาณการบําบดัน้ําเสยีของบรษิทัฯ รวมทุกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ที่บรษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการดําเนินการจากกลุ่มเหมราชฯ เป็น 45.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 26.55 ล้านลูกบาศก์
เมตร ตามลาํดบั หรอืคดิเป็น 127,250 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และ 73,750 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยเฉลีย่ตามลาํดบัโดย
ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตและความสามารถในการบําบดัน้ําเสียที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม และความตอ้งการบาํบดัน้ําเสยี ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิาร 
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(2) ธรุกิจพลงังาน 

 บรษิทัฯ ได้ลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกบัผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ไฟฟ้าทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามชาํนาญในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่โกลว ์

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 พลงังานน้ํา 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 ไอน้ํา 3.00  TPH 0.75 TPH 

น้ําเยน็ 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 

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 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

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 

  ไอน้ํา 3.00  TPH 0.75 TPH 
น้ําเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 10.00  TPH 2.50 TPH 

รวม 
ไฟฟ้า 760.00 MW 190.07 MW 

  
ไอน้ํา 158.00  TPH 39.50 TPH 
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1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูนํ้าในเอเชยี ดา้นธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อยา่งครบวงจร ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

พนัธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลงังานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ที่เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ 

2. การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถึงการขยายไปยงัธุรกจิที่เกี่ยวเน่ืองอื่น 
เพื่อเพิม่ประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อื่นๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชพีและสขุภาวะของพนกังาน 

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

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัฯ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิไว ้โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผูนํ้าในธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิ
พลงังานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกบัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีและด้วยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สภาพแวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ มแีผนทีก่ารขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 
รวมถงึการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เพือ่เพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหค้รบวงจรมากขึน้ 

กลยทุธใ์นการดาํเนินงาน (Strategy) 

 การพฒันาการทําธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างรายได้ที่สมํ่าเสมอและ
คาดการณ์ได ้เกดิผลกาํไรสงูสดุ ชว่ยเพิม่คุณคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 การใชค้วามเชีย่วชาญในการบรหิารงาน ทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่แวดลอ้ม กอปรกบัความสมัพนัธท์ีด่กีบั
ลกูคา้ เพือ่ก่อใหเ้กดิการขยายโอกาสทางธุรกจิ 

 ใชท้รพัยากรบุคคล และสนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งโอกาสในการลงทุน
ทางธุรกจิ 

 ดาํเนินกจิกรรมโครงการต่างๆ ดา้นการศกึษา พฒันาชุมชน และสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน สงัคม และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบขา้ง 
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1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 

 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

มถุินายน 2551 - บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551ภายใตช้ื่อบรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 645 ลา้นบาทเพื่อประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD  

กรกฏาคม 2551 - บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม กบั 
HRD และบรษิทัยอ่ยของ HRD ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD จาํนวน 4 โครงการ 
คอื HCIE, HEIE, ESIE, HESIE ซึ่งมกีําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมรวมทัง้สิน้ 
121,200ลบ.ม./วนั 

- บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่มทุีนจด
ทะเบยีน 100 ลา้นบาท และประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําเพื่อกระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนี ใน HEIE ซึ่งมกีําลงัผลติน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี
43,200 ลบ.ม./วนั และระบบบรหิารจดัการน้ําเสยี 30,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2554 ภายใต้ชื่อบรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 
ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิ
ไฟฟ้า โดยบรษิทัฯถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

มถุินายน 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุม่โกลว ์เพือ่รว่มลงทุนในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 51.00 เพือ่ทาํการศกึษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

มนีาคม 2555 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มกลัฟ์ เพื่อร่วมลงทุนในบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั ในสดัสว่น
รอ้ยละ 25.01 เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HRIL โดยมกีาํลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 122.5 เมกกะวตัต ์

- บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้พิม่กําลงัการ
ผลติน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนีใน HEIE จาก 43,200 ลบ.ม./วนั เป็น 
86,400 ลบ.ม./วนั 

พฤศจกิายน 
2555 

- บรษิทัฯ ไดเ้พิม่กําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 12,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 30,000 ลบ.ม./วนั 

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

สงิหาคม 2557 - บรษิทัฯ ได้รบัมอบหมายจาก HRD ให้ผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน 
HCIE2 โดยมกีาํลงัการผลติ 6,000 ลบ.ม./วนั 

มกราคม 2558 - บรษิทัฯ ไดเ้พิม่กําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 30,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 54,000 ลบ.ม./วนั 

กุมภาพนัธ ์2558 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามใน
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 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

สญัญากบักลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์เพื่อรว่มลงทุนโดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ในบรษิทั บ ี.
กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั ทีจ่ะพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HCIE โดยมกีาํลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา121 เมกะวตัต ์

มนีาคม 2558 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้่วมทุนกบั
บรษิทั กลัฟ์ เอ็มพ ีจํากดัในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จํานวน 5 โครงการ 
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมกีําลงัการ
ผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม640 เมกะวตัต ์

มนีาคม 2559 - เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญา

เช่าสทิธดิาํเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยี กบั
กลุ่มเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบนั จํานวน 7 
โครงการ ไดแ้ก่HEIE HCIE HCIE2 HESIEHESIE2 HSIL และ HRIL โดยมอีายุ
สญัญา 50 ปีนบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา 

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร

จดัการน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบนัจํานวน7 
โครงการ 

พฤษภาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุ้น
ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ถอืหุน้ในบรษิทั
ต่างๆที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บรษิัท เก็คโค่-วนั จํากดั บรษิัท ห้วยเหาะไทย 
จาํกดั (ซึ่งถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั) และบรษิทั โกลว ์ไอพพี ี
จาํกดั จากกลุม่เหมราชฯ 

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

มถุินายน 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุ้น
ประมาณรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

หรอืโซลารร์ฟูทอ็ป ประกอบดว้ย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดบับลวิ
เอชเอ 

กรกฎาคม 2559 - บรษิทัฯ จดัตัง้ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าจาก
ขยะอุตสาหกรรม 

- เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2559 ของบรษิทัฯ มี
มตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯดาํเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยใชช้ื่อวา่ บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่า
หุน้ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 5 บาท และอนุมตัใิหบ้รษิทัฯเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 3,200 ลา้น
บาท เป็น 3,825 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 125 ลา้นหุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป โดยไดจ้ดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 

- เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ (“ขอ้ตกลง



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 8 

 เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

ห้ามค้าแข่ง”) กบัเหมราชฯ เพื่อกําหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมอืทางธุรกิจ
เพื่อใหบ้รษิทัทัง้สอง ไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักนั โดยมกีารวางแนวทางการประกอบ
ธุรกจิเพือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

- ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําขอ้ตกลงกําหนดขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจ (“ขอ้ตกลงกําหนดขอบเขตธุรกิจ”) กบัดบับลวิเอชเอ เพื่อกําหนดขอ้ตกลงไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขนักนัโดยครอบคลุมการประกอบธุรกจิหลกัในประเทศไทย และ
ประเทศในกลุม่ CLMV 

สงิหาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดัเขา้รว่มทุนในบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็
เนอรย์ี ่จาํกดั รอ้ยละ 33.33 โดย ESCE จะถอืหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็
เนอรย์ี ่จาํกดัและ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า
พเิศษจากขยะอุตสาหกรรม 

- ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารขายหุน้ทัง้หมด
ของบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จํากดั ใหก้บับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่
จาํกดั 

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

ตุลาคม 2559 - บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่ไดร้บัคดัเลอืกจากคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน

(กกพ.) ในการรบัซือ้ไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรมในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ทัง้หมด 8.63 เมกะวตัต์ โดยบรษิทัจะจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. จํานวน 6.9 เมกะ
วตัต ์ 

ธนัวาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้่วมทุนกบั
บรษิทั กลัฟ์ เอ็มพ ีจํากดัในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จํานวน 1 โครงการ 
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ใน กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2ซึง่มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา
รวม 120 เมกะวตัต ์
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1.4 โครงสร้างการลงทนุของบริษทัฯ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการลงทุนดงัน้ี 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  2/ HHT ซึ่งเป็นHolding Companyซึ่งมกีลุ่มโกลว์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้

ทัง้หมด และ HHP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ดงันัน้จงึสง่ผล
ใหก้ลุม่โกลวถ์อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะรวมรอ้ยละ 67.25 

  3/ GIPP มกีลุม่โกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  4/ ESCE มกีลุม่โกลว ์และ Suez ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  5/ BGWHA-1 ม ีกลุม่บ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  6/ GJP และ Gulf Solar มกีลุม่กลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
 7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4GVTPและ GNLL2 มบีรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99  ของ

หุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  8/ WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มกีลุ่มกนักุล ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด 
 9/กลุม่กลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 10/กลุม่กลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั ซึง่เป็นการรว่มทุนระหวา่งบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

และ กลุม่ Mitsui 

1.5 การปรบัโครงสร้างของบริษทัฯ 

 ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯในครัง้น้ี กลุ่มดบับลิวเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ได้ดําเนินการปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ โดยนําธุรกิจ
สาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ทัง้หมดมาอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ
บรษิทัฯ 

 ในวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ  (“สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ”)รวมถงึสว่นที่
แก้ไขเพิม่เตมิ เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งโอกาสในการเตบิโตในธุรกจิหลกัของทัง้สองบรษิทั ซึ่งการเขา้ทําสญัญาพนัธมติร

ทางธุรกิจ มผีลทําให้บรษิทัฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร

จดัการน้ําเสยี (“สญัญาเช่าสทิธ”ิ) กบักลุ่มเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จํานวน 7โครงการไดแ้ก่
HCIE HCIE2 HEIE HESIE HESIE2 HSIL และ HRILโดยมอีายสุญัญา 50 ปีนบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา 

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

 ต่อมา ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัโอน
หุน้จาํนวนรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประกอบดว้ย WHA Gunkul 1-6, 8-
10, 16, 17 จากกลุม่ดบับลวิเอชเอ 

 ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ (“ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่”) กบักลุ่มเหม
ราชฯ เพื่อกําหนดขอ้ตกลงและกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิเพื่อใหบ้รษิทัทัง้สองไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักนั โดยมกีาร
วางแนวทางการประกอบธุรกจิเพือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

 ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากําหนดขอบเขตธุรกจิ (“สญัญากําหนดขอบเขตธุรกจิ”) 
กบักลุม่ดบับลวิเอชเอ เพือ่กาํหนดขอ้ตกลงไมป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักนัโดยครอบคลุมการประกอบธุรกจิหลกัในประเทศ
ไทย และประเทศในกลุม่ CLMV  

 

 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 11 

1.6 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) โดย
บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) ถอืหุ้นของบรษิทัฯ จํานวนทัง้สิน้ 640 ล้านหุ้น (รวมทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม) มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ โดยภายหลงั
จากทีบ่รษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัจาํนวนรวมไมเ่กนิ 229.5 ลา้นหุน้ ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive right) และประชาชนทัว่ไปแลว้ หรอื
คดิเป็นการเสนอขายหุน้สามญัรวมต่อผูถ้อืหุน้ของ WHA และประชาชนทัว่ไปไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้สามญัที่
ออกและเรยีกชําระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้น้ี บรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)จะถือหุ้นของบรษิทัฯ (รวมทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) ลดลงจากรอ้ยละ 99.99 เป็นรอ้ยละ 70 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยดบับลวิเอชเอ และเหมราชฯ มขีอบเขตการดําเนินธุรกจิที่แยกกนัอย่างชดัเจน โดย
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในปัจจุบนั คอื (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจําหน่ายน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ํา
เพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน้ําเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และผูใ้ชบ้รกิารสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังานโดยเขา้รว่มลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ธุรกิจหลกัของดบับลิวเอชเอ ในปัจจุบนั คือการพฒันาอาคาร

คลงัสนิคา้ ศูนยก์ระจายสนิคา้ใหเ้ช่า และใหบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูดจิทิลั และธุรกจิหลกัของ HRD ในปัจจุบนั คอื การ
พฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 เพือ่เป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแขง่ขนัทางธุรกจิและเพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทัง้ของ

บรษิทัฯ ของดบับลวิเอชเอ และของเหมราชฯ บรษิทัฯ ได้เขา้ทําสญัญาต่างๆกบั ดบับลวิเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ  
โดยบรษิทัฯไดท้ําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราชฯ  เพื่อสนับสนุนธุรกจิและสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัฯ
และบรษิทัฯไดท้ําขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบัเหมราชฯ และไดท้ําสญัญากําหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิกบัดบับลวิเอช
เอเพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกจิระหว่างกนั ซึ่งเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทางธุรกจิระหว่าง
บรษิทัฯ กลุม่ดบับลวิเอชเอ และ กลุม่เหมราชฯ    

 

 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.2 หน้า 1 

2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากธุรกจิสาธารณูปโภค และรบัรูก้ําไรจากเงนิลงทุน
ในธุรกจิพลงังาน ในรปูแบบสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (“สว่นแบ่งกําไรฯ”) และเงนิ
ปันผลตามงบการเงนิรวมเสมอืนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 ดงัน้ี 

 

  

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิสาธารณูปโภค           

-   การจาํหน่ายน้ําดบิ   311.64       9.80    282.67       9.86       251.21       9.33  

-   การผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม   948.23 29.80   987.21     34.45    1,054.10     39.15  

-   การบรหิารจดัการน้ําเสยี   126.37       3.97    138.86       4.85       141.01       5.23 

-   รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา 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 เกค็โค-่วนั จาํกดั 1,462.43     45.97  1,184.76     41.34    1,007.93     37.43  

-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั      64.60       2.03      12.91       0.45        29.42       1.09  

-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั      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) 
รวมส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลจากธรุกิจ
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  

รวมรายได้ส่วนแบ่งกาํไรฯและเงินปันผล 3,181.45    100.00  2,865.58    100.00      2,692.65     100.00  

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

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภค 1,552.30 ลา้นบาท และ 1,600.27 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 54.17 และรอ้ยละ 59.43 ของรายไดแ้ละสว่นแบ่งกําไรฯ รวมในปี 2558 และปี 2559 และบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากธุรกจิพลงังาน1,212.66 ลา้นบาท และ 984.95 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.32 และรอ้ยละ 36.58 ของรายไดแ้ละสว่นแบง่กาํไรรวมในปี 2558 และปี 2559 

ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามชาํนาญในธุรกจิสาธารณูปโภค ประกอบกบัความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิเน่ืองจากการเป็น
พนัธมติรกบักลุ่มเหมราชฯ ทาํใหปั้จจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่โดยมสีว่นแบ่งทางตลาดของการใหบ้รกิารน้ําเพื่ออุตสาหกรรมแก่ลกูคา้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ในประเทศไทยในสดัสว่นทีส่งู หากพจิารณาจากพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ใหบ้รกิารและจะเขา้
ใหบ้รกิารประมาณ 45,269 ไร ่จากพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศทีเ่ปิดดาํเนินการประมาณ 150,000 ไร ่หรอืคดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศโดยนิคมอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยใหบ้รกิาร
ที่มอีตัราการใช้น้ําต่อไร่ที่สูงสุดได้แก่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) (HEIE) เน่ืองจากมลีูกค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ําในอัตราที่สูง เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ีความ
ได้เปรยีบทางธุรกิจขอบรษิทัฯ สบืเน่ืองจากการเข้ามาแข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นไปได้ยาก เพราะการ
ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคครบวงจรต้องใช้เงินลงทุนที่สูง และเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
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คอ่นขา้งมาก อกีทัง้การไดร้บัสทิธใินการประกอบธุรกจิจากหน่วยงานรฐัและเอกชนมขีอบเขตและขอ้จาํกดัสงู และตอ้งมี
ขนาดธุรกจิทีใ่หญ่เพยีงพอ เพื่อทีจ่ะเกดิการประหยดัต่อขนาด(Economies of Scale) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํใหบ้รษิทั
ทีป่ระกอบธุรกจิสาธารณูปโภคในประเทศไทยมเีพยีงน้อยราย 

สําหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้เขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ กบัผูด้าํเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าชัน้นํา เช่น กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์และกลุ่มกนักุล โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีาํลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชย์

แลว้รวม 349.55 เมกะวตัต์ และมกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง

รวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์

2.2 ธรุกิจสาธารณูปโภค 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงัต่อไปน้ี 
 

1. การจดัหาและจาํหน่ายน้ําดิบ (Raw Water) 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม
เหมราชฯ โดยบรษิทัฯ นําเสนอน้ําดบิเพื่อเป็นทางเลอืกในการใชน้ํ้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่ม
ลูกคา้หลกัทีใ่ชบ้รกิารจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ กลุ่มอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP)เป็นตน้ 

2. การผลิตและจาํหน่ายน้ําเพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) 

กลุม่บรษิทัฯ ใหบ้รกิารผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
โดยน้ําเพื่ออุตสาหกรรมที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจําหน่ายในปัจจุบนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั 
ไดแ้ก่ 
(1) น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) มลีกัษณะเป็นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทําใหส้ะอาดโดยผ่าน

กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการผลติทัว่ไป กลุม่ลกูคา้สาํหรบัน้ําประเภทน้ีไดแ้ก่ กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น โรงงานประกอบ
รถยนต ์และโรงงานผลติชิน้สว่นยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอเิลค็ทรอนิกส ์เป็น
ตน้ 
(2) น้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) เป็นน้ําทีผ่่านกระบวนการตกตะกอนการ

กรองและการเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปรมิาณและความเขม้ข้นที่ตํ่ากว่าน้ําเพื่อกระบวนการผลติ) โดย
ปรมิาณคลอรนีดงักล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทําการจ่ายน้ําClarified Waterไปสูล่กูคา้โดยผลติภณัฑน้ี์สามารถ

สนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจากสารคลอรนีอาจเขา้ไปกดักรอ่นเครือ่งจกัรของลกูคา้ในกลุม่อุตสาหกรรมเหลา่น้ีได ้

3. การบริหารจดัการน้ําเสีย (Wastewater Treatment) 

กลุ่มบริษัทฯให้บริการบริหารจดัการน้ําเสียให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน้ําที่บําบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ หรือนําไปใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลติต่อไป  
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โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่มเหมราชฯ โดยมทีัง้ในรปูแบบของการเช่า
สทิธใินการดาํเนินงานสาธารณูปโภค และการใหบ้รกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่มเหมราชฯ โดยการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีตัง้ 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ/1 

ท่ีดินให้เช่า 
ท่ีดิน 

สาธารณูปโภค 
บริษทัฯ และ 
บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา
โครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)      

โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
/2  /2  มกีรรมสทิธิ ์

 /3  /3 เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี

     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง)      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 25 ปี/4 

โรงบําบดัน้ําเสยี     รบับรหิารจดัการ 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรี      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม /5 /5/6 /5 /6 เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 2      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดาํเนินงาน 50 ปี 
เหมราช โลจิสติกส ์พารค์ 1      
โรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม     รบับรหิารจดัการ 
อุปกรณ์บําบดัน้ําเสยี /7    รบับรหิารจดัการ 

1/นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการดําเนินธุรกจิจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชเป็นเวลา 50 ปี นับตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 
2559(ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์) 
2/ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จํากดั มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม (ประเภทน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี) จํานวน 2 โรง 
โดยมกีาํลงัการผลติรวมเทา่กบั 86,400 ลบ.ม./วนั 
3/ บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
4/ บรษิทัฯ ไดเ้ช่าสทิธใินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) และน้ําเพื่อกระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนี (Clarified Water)จากบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั 
5/ บรษิทัฯ มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ชา่ มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 24,000 ลบ.ม./วนัและทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค 
มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 18,000 ลบ.ม./วนั 
6/บรษิทัฯ ไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 12,000ลบ.ม./วนั 
7/ อุปกรณ์บําบดัน้ําเสยีสาํหรบัเหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 ตัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ชา่หรอืพืน้ทีข่าย (Sellable Area) ของลกูคา้แต่ละราย  
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
2.2.2.1 กลยทุธท์างการตลาด 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิสาธารณูปโภค โดยมกีลยุทธท์างการตลาดทีส่าํคญัดงัน้ี 
1 กลยทุธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช โดยในสญัญาดงักล่าว เหมราชตกลงใหบ้รษิทัฯ เช่าสทิธิ
ในการผลติและจดัจาํหน่ายน้ําแต่เพยีงผูเ้ดยีวในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ ซึง่ประกอบดว้ย (1) การ
จดัหาน้ําดบิ (2) การผลติและจดัจําหน่ายน้ําเพื่อกระบวนการผลติ) และ (3) การใหบ้รกิารบําบดัน้ําเสยี โดย
กลุม่เหมราชฯ ถอืไดว้า่เป็นผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรม ทีม่พีืน้ทีแ่ละฐานลกูคา้เป็นอนัดบัตน้ของประเทศ
ไทย บรษิทัฯ จงึมฐีานลูกคา้ที่ม ัน่คงและเตบิโตอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการเตบิโตของแผนการขยายนิคม
อุตสาหกรรมปัจจุบนัของกลุ่มเหมราชฯ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มเหมราชฯ นอกจากน้ีลูกค้า
หลกัของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ยงัเป็นธุรกจิประเภทยานยนต์ และปิโตรเคม ีซึ่งเป็นธุรกจิที่มี
การใชน้ํ้าเพื่ออุตสาหกรรมและการบําบดัน้ําเสยีมาก ดงันัน้ กลยุทธน้ี์จะทําใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผนธุรกจิ
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ มแีผนจะขยายพื้นที่ในการให้บรกิารสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยงัโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พฒันาของกลุ่มเหมราชฯ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสี

เทริน์ซบีอรด์ 4 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 ซึง่โครงการเหล่าน้ีไดผ้่านการอนุญาตจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยแลว้ 
 

2 กลยทุธเ์ชิงรกุในการเข้าทาํธรุกิจในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมอ่ืน หรือพืน้ท่ีนอกเขตอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการเตบิโตของความตอ้งการใชน้ํ้าทัง้น้ําดบิ น้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน้ํา
เสยีในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากพื้นที่อุตสาหกรรมของพนัธมิตรปัจจุบนั 
ประกอบกบัความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการน้ําแบบครบวงจร บรษิทัฯ จงึมี
แผนทีจ่ะเขา้เป็นพนัธมติรทางธุรกจิในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ โดยมุง่เน้นการใชจุ้ดเดน่ในเรือ่งความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ในการทําธุรกิจสาธารณูปโภค ความสามารถในการบรหิารต้นทุน และความเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในการขยายธุรกจิสว่นน้ีต่อไป 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ไปยงัพืน้ทีน่อกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น องค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาลนคร 
เทศบาลเมอืง หรอืเทศบาลตําบล ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการใชน้ํ้าเตบิโตสงูขึน้ตามความเจรญิของชุมชนรอบ
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมโดยเป็นผลมาจากการพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมซึง่สง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในบรเิวณ

โดยรอบเพิม่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะ
นําเสนอรูปแบบผลติภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการอุตสาหกรรม และไม่เกี่ยวขอ้งกบัการอุตสาหกรรม 
อาท ิน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ํ้าในพืน้ทีด่งักลา่วได ้
 

3 กลยทุธเ์ชิงรกุในการให้บริการเฉพาะสาํหรบัโรงงานรายโรง (On-premise Service) 

ปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมมคีวามตอ้งการทีจ่ะนําเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชเ้พื่อการบรหิารจดัการน้ํามากขึน้ 
เช่นการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม ่(Recycled Water)น้ําปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water) ระบบผลติ
น้ําจากทะเล (Desalination System)เพื่อเป็นทางเลอืกในการใชน้ํ้า และเตรยีมการรบัมอืกบัภยัแลง้ที่อาจ
เกดิขึน้ ซึ่งบรษิทัฯ จะใช้ความรูแ้ละความชํานาญในการให้บรกิารแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจะตอบสนอง
ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละรายมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนในการให้บริการกบัโรงงาน
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อุตสาหกรรมโดยตรง โดยอาจเป็นผลติภณัฑน้ํ์าทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั หรอืผลติภณัฑน้ํ์าประเภท

อื่นๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนน้ีของลูกคา้ ซึ่งในการใหบ้รกิารขา้งตน้ บรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารได้
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการศกึษาโครงการ การออกแบบก่อสรา้ง การลงทุน รวมถงึการบรหิารจดัการผลติ และจดัส่ง
ผลติภณัฑ ์
 

4 กลยทุธใ์นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความต้องการสาํหรบัฐานลกูค้าปัจจบุนั

และสร้างฐานลกูค้าใหม่ 

บรษิทัฯ สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคที่มอียู่ ในการปรบัใช้สาํหรบับรกิาร
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้การเพิ่มชนิดหรือประเภทของน้ําสําหรบัผู้ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรอืประเภทของน้ําสําหรบัผูใ้ชเ้พื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การอุปโภคบรโิภค บรษิทัฯ จงึมี
แผนในการขยายประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ทีก่วา้งมากขึน้ 
 

5 กลยทุธใ์นการขยายการบริการไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มแีผนงานในการขยายธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมดไปยงัตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีม่กีารเตบิโตของจาํนวนประชากรสงู มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู 

และมคีวามตอ้งการสาธารณูปโภคจาํนวนมาก ซึง่ประเทศในกลุม่ CLMV ถอืเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ และน่า

ลงทุน อกีทัง้เป็นกลุม่ประเทศทีบ่รษิทัฯ มขีอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบักลุม่เหมราชฯ และขอ้ตกลงกาํหนดขอบเขต

ประกอบธุรกจิกบักลุม่ดบับลวิเอชเอ 

 

2.2.2.2 การจดัจาํหน่ายและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
การจดัจาํหน่าย 
บรษิทัฯ จดัส่งน้ําดบิ และน้ําเพื่ออุตสาหกรรมที่ไดจ้ากการผลติจากโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อย ผ่านทางท่อน้ําที่ได้วางไว ้ไปยงัลูกค้าที่ต้องการใช้แต่ละราย โดยอาจมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ควบคุมแรงดนัใหเ้พยีงพอต่อการสง่น้ําไปยงัสถานทีป่ระกอบการของลกูคา้และมกีารตดิตัง้มาตร

วดัเพือ่ตรวจสอบปรมิาณการใชน้ํ้าของลกูคา้ในแต่ละเดอืน 
สาํหรบัการบรหิารจดัการน้ําเสยีนัน้ บรษิทัฯ รบัน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมของลกูคา้ ผ่านทางท่อลาํเลยีง
น้ําเสยี เพื่อนําเขา้มาในระบบน้ําเสยีของบรษิทัฯ เพื่อผ่านกระบวนการบาํบดัจนสามารถปล่อยสูแ่หล่งน้ําตาม
ธรรมชาตไิด ้ 
โดยปัจจุบนั บรษิัทฯจดัส่งน้ําดบิและน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และรบับรหิารจดัการน้ําเสยีให้แก่ลูกค้าจํานวน
ประมาณ1,000รายใน8พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ 
ชอ่งทางในการใหบ้รกิาร 
1. นําเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เดมิของบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะสาํรวจความตอ้งการของ

ลูกค้า เพื่อสามารถนําเสนอผลติภณัฑ์ เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลกัษณะผลติภณัฑ์ที่

นําเสนอไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1.1 ผลติภณัฑ์ปัจจุบนัที่บรษิทัฯ ให้บรกิารในปรมิาณที่เพิม่ขึ้น จากความต้องการใช้น้ําที่เพิม่ขึ้นของ

ลูกค้า หรอืความต้องการบําบดัน้ําเสยีที่เพิม่ขึน้ โดยอาจเป็นผลมาจากการขยายกจิการ หรอืการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการดาํเนินงาน 

1.2 ผลติภณัฑ์รูปแบบอื่นๆบรษิทัฯ มแีผนที่จะนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารสาธารณูปโภคตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่น้ําทีม่คีุณภาพสงู เช่น น้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)น้ําที่
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ผ่านการกําจดัไอออน(Deionized Water) และ น้ําจากกระบวนการ Reverse Osmosisเพื่อทีจ่ะเป็น
ผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคทีค่รบวงจร (Total Solution) 

2. นําเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลกูคา้รายใหม ่ไดแ้ก่ กลุม่ผูป้ระกอบการรายใหมใ่นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯโดยบริษัทฯ จะเข้าเสนอผลิตภัณฑ์ ทัง้
ผลติภณัฑปั์จจุบนั และผลติภณัฑร์ปูแบบอื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ ใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่
พรอ้มกบัการเสนอขายที่ดนิของกลุ่มเหมราชฯนอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนที่จะนําเสนอผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารใหก้บัลกูคา้ในพืน้ทีน่อกเขตอุตสาหกรรม 

ลกูคา้หลกั 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ 10 รายแรก คดิเป็นรอ้ยละ 57.6 รอ้ยละ 53.3 และรอ้ยละ 
55.7 ของปรมิาณการใหบ้รกิารธุรกจิสาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลาํดบั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดที่มมีูลค่าสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากธุรกจิ

สาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมลีกูคา้ทีม่สีดัสว่นรายไดส้งูเกนิกวา่
รอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคจาํนวน 5รายในปี 2557 จาํนวน 4 รายในปี 2558 และจาํนวน 4 รายในปี 
2559 ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละโรงไฟฟ้า 

 
ทัง้น้ี ลกูคา้แต่ละราย มพีฤตกิรรมการใชน้ํ้าทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัประเภทอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรม

แต่ละประเภท มคีวามต้องการใช้น้ําในกระบวนการผลติที่แตกต่างกนั โดยธุรกจิโรงไฟฟ้า และธุรกจิปิโตรเคม ีจะมี
ปรมิาณการใชน้ํ้าเฉลีย่ทีส่งูกวา่กลุม่อุตสาหกรรมอื่นๆ  

 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น้ําเฉล่ีย  

(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวนั) 
ธุรกจิโรงไฟฟ้า 80-120 
ธุรกจิปิโตรเคม ี 40-60 
อื่นๆ/1 4-7 

หมายเหตุ : 1/ อืน่ๆ ประกอบดว้ย ธุรกจิยานยนต ์ธุรกจิอุปโภคบรโิภค ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
ทีม่า:  บรษิทัฯ 
 

ปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคทัง้หมดมาจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน

พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ โดยโครงสรา้งรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย จาํแนกตาม
กลุม่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมเสมอืนปี 2557 2558 และ 2559 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

อุตสาหกรรม 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 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 
อื่นๆ

1/ 59.36 4.3 64.26 4.6 77.03 5.3 
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อุตสาหกรรม 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 1,386.24 100.0 1,408.74 100.0 1,446.32 100.0 
หมายเหตุ:  * รายไดท้ีแ่สดงในตารางไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการขอใชน้ํ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 

1/ อื่นๆ ประกอบดว้ย กลุม่โลจสิตกิส ์กลุม่ Industrial Service เป็นตน้ 
  

นอกจากน้ี โครงสรา้งรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถจาํแนกไดต้ามเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมเสมอืนปี 2557 2558 และ 2559 โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

ทีต่ัง้ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 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 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

สระบุร ี
118.78 8.6 123.02 8.7 126.18 8.7 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

ระยอง 
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: *รายไดท้ีแ่สดงในตารางไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการขอใชน้ํ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 
 1/ รายไดจ้ากนิคมอุตสาหกรรมดงักลา่วมาจากรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมเทา่นัน้ 

 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัได้รบัรายได้จากการบรหิารจดัการธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอร์ด 

(ระยอง) และการบรหิารจดัการธุรกจิผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิบาํบดัน้ําเสยีในเหมราช โลจสิตกิส ์
พารค์ 1 อกีดว้ย  

 

2.2.2.3 การกาํหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการกาํหนดราคาในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคจากตน้ทุนการใหบ้รกิาร บวกอตัรากําไร
ส่วนเพิม่ (profit margin) สําหรบัธุรกจิสาธารณูปโภค โดยบรษิทัฯจะพจิารณาถงึราคาในการใหบ้รกิารที่

สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯอาจมี
การพจิารณาราคาใหเ้หมาะสมแก่ลกูคา้เป็นรายกรณีไป ในกรณีทีม่ปีรมิาณการใชส้าธารณูปโภคในอตัราทีส่งู 
ซึง่บรษิทัฯจะตอ้งจดัหาน้ําดบิใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้รายนัน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯมกีารทบทวน
การปรบัราคาในการใหบ้รกิารทุกปี โดยราคาดงักล่าวจะเป็นราคาที่เทยีบไดก้บัราคาตลาด ณ เวลาดงักล่าว 
และสําหรบัพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“กนอ.”) ในการปรบัราคา โดยผ่านทางผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นผูข้อความเหน็ชอบ
กบั กนอ. ใหแ้ก่บรษิทัฯ 
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2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําในประเทศไทย 
ประเทศไทย ถอืว่าเป็นหน่ึงในประเทศผูบ้รโิภคที่ใชน้ํ้ามากที่สุดในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งแบ่งตาม

วตัถุประสงค์การใชน้ํ้าออกไดเ้ป็น  2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ (1) การบรโิภคภาคครวัเรอืน ไดแ้ก่การใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภคและการทอ่งเทีย่ว และ (2) การบรโิภคภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้น้ี อา้งองิจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา ซึ่งจดัทําโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน้ํา กรมทรพัยากรน้ํา คาดว่าปรมิาณการใชน้ํ้าภาคครวัเรอืนจะเพิม่ขึน้จากปี 2557 ถงึปี 2570 ในอตัรา

ประมาณรอ้ยละ1.9 ต่อปี และคาดว่าปรมิาณการใชน้ํ้าภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้จากปี 2557 ถงึปี 2570 ในอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 4.6 ต่อปี โดยพืน้ทีห่ลกัทีม่กีารเตบิโตของการใชน้ํ้ามากไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีม่โีรงงานและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 
อาท ิกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถงึพืน้ที่ในภาคตะวนัออกซึ่งเป็นพืน้ที่อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
สาํหรบัภาคอื่น ๆ อุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากภาคเกษตรและการผลติเพือ่ใชใ้นทอ้งถิน่  
 

ปริมาณการใช้น้ําในประเทศไทย แบ่งตามจดุประสงคใ์นการใช้ 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

 
ทีม่า : แผนยุทธศาสตร ์การบรหิารจดัการน้ํา ปี 2558 - 2569 โดยคณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา กรมทรพัยากรน้ํา 

 

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําภาคครวัเรือน 

 ความตอ้งการใชน้ํ้าในภาคครวัเรอืน ครอบคลุมถงึการใชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคและการท่องเทีย่ว โดยความ
ต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค เป็นความต้องการใช้น้ําในชวีติประจําวนั อาท ิเพื่อดื่ม เพื่อซกัล้าง โดยความ
ต้องการน้ําเพื่อจุดประสงค์ดงักล่าวจะแปรตามปัจจยัต่างๆ โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก(1) การขยายตัวของจํานวน
ประชากรในประเทศ โดยในตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 2558 จาํนวนประชากรในประเทศไทยเพิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 
0.3 ต่อปี และ (2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืง นอกจากน้ี ความต้องการใช้น้ําเพื่อการ
ท่องเที่ยวจะปรบัตัวสูงขึ้นเช่นกัน จากการขยายตัวของภาคบริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นได้จากจํานวน
นกัทอ่งเทีย่วทีส่งูขึน้ในตัง้แต่ปี 2552 ถงึปี 2558 ทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 11.3 ต่อปี  
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จาํนวนประชากรในประเทศไทย 

 
ทีม่า : World Bank 

จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
 

 
ทีม่า : กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

 
ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําภาคอตุสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ อนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยบ่งชี้ได้จากดชัน้ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product หรอื GDP) ทีม่แีนวโน้มดขีึน้ในช่วงปีทีผ่่านมา จากสถานการณ์ทางการเมอืงทีค่ลีค่ลายมากขึน้ 
นอกจากน้ีเศรษฐกจิโลกปรบัตวัขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นคู่คา้ทีส่าํคญัของประเทศไทย 
ทาํใหภ้าคการสง่ออกของประเทศไทยดขีึน้ นอกจากน้ี รฐับาลไดป้ระกาศนโยบายพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมรปูแบบเขต
เศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone) เพือ่ดงึดดูนกัลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (ASEAN Economic Zone) อกีทัง้รฐับาลยงัมนีโยบายทีจ่ะพฒันา Eastern Economic Corridor เพื่อสง่เสรมิ
การลงทุนในพืน้ทีช่ายฝัง่ภาคตะวนัออก ซึ่งมรีายไดค้ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.0 ของผลติภณัฑม์วลรวมทัง้หมดของ

ประเทศ และเพื่อพฒันาระบบโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงั โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นจุดศูนยก์ลางสาํหรบัการ
ขนสง่ทางเรอื เพื่อเชื่อต่อไปยงัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน เช่น ท่าเรอืน้ําลกึทวาย ประเทศเมยีนมาร ์ท่าเรอืสหีนุ
วลิล ์ประเทศกมัพชูา และทา่เรอืหวงุเต่า ประเทศเวยีดนาม 

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

ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ดําเนินธุรกจิอยู่ เป็นเขตทีม่คีวาม
เตบิโตของเศรษฐกจิสงูกวา่การเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จงึมกีารเตบิโตของตวัเลข
ทัง้สาํหรบัการอุปโภคบรโิภคในประเทศ และสาํหรบัการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกมอีตัราการ
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เตบิโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลีย่รอ้ยละ 6.4 ต่อปี เมื่อเทยีบกบัอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของทัง้ประเทศในช่วงเวลา
เดยีวกนัทีร่อ้ยละ 3.8 ต่อปี 
 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
นอกจากน้ี เน่ืองจากเศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตวัหลงัจากทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงกลบัมาสูภ่าวะปกต ิ

ส่งผลใหมู้ลค่าการลงทุนจากต่างประเทศฟ้ืนตวัขึน้เช่นกนั โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2558 มมีูลค่า

ประมาณ 7,087 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปี 2557 รอ้ยละ 90.5 
 

มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 
(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ปัจจุบนัการยืน่แบบคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน(BOI) ทัง้ใน
เชงิจํานวนโครงการ และในเชงิมลูค่า เริม่กลบัมาเป็นปกต ิหลงัจากการชะลอตวั เน่ืองจากภาวะทางการเมอืงในช่วงปี 
2556 – 2557 โดยโครงการทีย่ืน่คาํขอ ในชว่งปี 2558 มมีลูคา่ทัง้หมดประมาณ 809.3 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 

ทัง้น้ี คําขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการ ที่เป็นโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดั
ระยองและชลบุรี โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 28.8ของจํานวนคําขอทัง้หมด และประมาณร้อยละ 46.1ของมูลค่า
โครงการทัง้หมดในปี 2557 เน่ืองจากเขตพื้นที่ดงักล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยานยนต์ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
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การอนุมติัคาํขอการส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทย 
คาํขอท่ีได้รบัการอนุมติั 2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนโครงการ 1,649 2,260 2,014 1,662 2,237 
มลูคา่คาํขอ (พนัลา้นบาท) 447.4 983.6 1,026.4 729.4 809.3 

ทีม่า : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

 
แหล่งท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รบัอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน 

 จาํนวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ(โครงการ) มลูคา่โครงการ (พนัลา้นบาท) 
 

 
ทีม่า : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

  
 เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและ

เขตประกอบอุตสาหกรรม ทําให้มีความต้องการเข้ามาตัง้โรงงานในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัความตอ้งการดงักลา่ว โดยในช่วง 7 ปีทีผ่่านมา พืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ต่อปีโดยพืน้ทีส่ว่นมากอยู่ในเขตภาคตะวนัออก เน่ืองจากใกลก้บับรเิวณท่าเรอื

สาํคญัในประเทศไทย อาท ิทา่เรอืมาบตาพดุ ทา่เรอืแหลมฉบงั 
 

พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมรวมในประเทศไทย 

(หน่วย: ไร)่ 

 
ทีม่า: รายงานประจาํปีของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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ทัง้น้ีลกูคา้แต่ละราย มพีฤตกิรรมการใชน้ํ้าทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัประเภทอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ี พฤตกิรรมการใชน้ํ้าของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมกีารเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจ โดยปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมใหค้วามสาํคญักบัการบรหิาร
จดัการน้ํา เพือ่เป็นมาตรการในการรองรบัวกิฤตภิยัแลง้ทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะโรงงานที่
ตัง้อยูน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรมและพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง กลา่วคอืการบรหิารจดัการน้ําอาจยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
ซึง่เป็นโอกาสของบรษิทัฯ ในการนําเสนอรปูแบบการใหบ้รกิารทีต่อบสนองความตอ้งการดงักลา่ว เชน่ การนําน้ํา
กลบัมาใชใ้หม ่(Recycled Water) และการนําเสนอรปูแบบการผลติน้ําจากแหลง่น้ําธรรมชาตอิื่นๆ เชน่ น้ําทะเล 
(Desalination) ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพอกีดว้ย  

ทัง้น้ีจากการสาํรวจผูป้ระกอบการในนิคมฯ ยงัพบว่า ผูป้ระกอบการเองมคีวามสนใจที่จะหาบรษิทัฯ ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในดา้นน้ําเขา้มาดําเนินการบรหิารจดัการอย่างครบวงจรใหก้บัโรงงานโดยตรงเพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นโอกาสใน
การเข้าไปดําเนินการในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ตัวอย่างเช่น การผลิตน้ําที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ น้ําปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water) เป็นตน้ 

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําในเขตพืน้ท่ีของเหมราช 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รบัสทิธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ําในเขตพื้นที่ของเหมราช โดยบริษัทฯ 
คาดการณ์วา่อตัราการใชน้ํ้าทัง้ 3 ประเภทหลกัอนัไดแ้ก่ น้ําดบิ น้ําเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่รวมถงึน้ําเพื่อกระบวนการผลติ 
และน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากสารคลอรนี และบรกิารบําบดัน้ําเสยี ในเขตพืน้ที่ของเหมราชจะเพิม่ขึน้ โดยมี
ปัจจยัจาก (1) ปรมิาณการผลติในโรงงานในเขตพื้นที่ดงักล่าวเพิม่ขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
เศรษฐกจิ (2) จาํนวนโรงงานเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า ซึง่ความ
ตอ้งการการใชน้ํ้าสงูเน่ืองดว้ยปัจจยัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ พบวา่ในช่วงปี 2553 ถงึปี 2559 ปรมิาณการใชน้ํ้าและ

ใหบ้รกิารบําบดัน้ําเสยีเพิม่ขึน้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ5.2 ต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตขึน้อกีจากการปรมิาณการใชน้ํ้าที่

เพิม่สงูขึน้ และขยายตวัของเขตพื้นที่ของเหมราช โดยการเตบิโตของปรมิาณการใชน้ํ้าเพื่ออุตสาหกรรมและปรมิาณ

การบําบดัน้ําเสยี ซึ่งมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 10.7และรอ้ยละ 7.8ต่อปี ตามลําดบั ตามปรมิาณความต้องการใช้

น้ําของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และการขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีปรมิาณการใชน้ํ้าดบิของลูกคา้ลดลง เน่ืองจาก
บรษิทัฯ มนีโยบายในการนําเสนอผลติภณัฑน้ํ์าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 

ปริมาณการใช้น้ําในเขตพืน้ท่ีของเหมราช 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

ทีม่า: บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
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CAGR รอ้ยละ5.2 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.2 หน้า 13 

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําในต่างประเทศ 
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ทาํธุรกจิในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง่ไดแ้ก่ กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว (“สปป.ลาว”) เมยีนมาร์ และเวยีดนาม โดยประเทศในกลุ่มดงักล่าวมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมสูง 
เมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในกลุม่อาเซยีน (Association of Southeast Asian Nations) และมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงเตบิโต
ในระยะสัน้ถงึกลาง โดยในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม CLMV มอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมอยู่ทีร่อ้ยละ 7.0 
ต่อปี ในขณะทีอ่ตัราการเตบิโตดงักล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซยีนในปี 2558 อยู่ทีร่อ้ยละ 4.4 ต่อปีและคาดว่าในปี 
2560 อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม จะอยู่ทีร่อ้ยละ 
7.1 รอ้ยละ 7.0 รอ้ยละ 8.3 และรอ้ยละ 6.5 ตามลาํดบั 

 
อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมต่อปี (GDP Growth) 

 
ทีม่า : Asian Development Outlook 2016 จดัทาํโดยAsian Development Bank (ADB) 

 
นอกจากน้ี จากการศกึษาเบื้องต้น พบว่าประเทศในกลุ่มดงักล่าวยงัมอีตัราการใช้น้ําต่อคนต่อวนัที่ตํ่ากว่า

ประเทศไทยซึง่มอีตัราการใชน้ํ้าอยูท่ีป่ระมาณ 250 ลติรต่อคนต่อวนั อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากทัง้ 4 ประเทศยงัอยูใ่นช่วง
เติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราการใช้น้ําต่อคนต่อวนัมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นนอกจากน้ี จากการสํารวจของ
องคก์ารอนามยัโลก พบวา่การเขา้ถงึแหล่งน้ําสะอาดของประเทศในกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะประเทศกมัพชูา สปป.ลาว 
ยงัคอ่นขา้งตํ่า โดยทัง้ 2 ประเทศ มอีตัราการเขา้ถงึแหลง่น้ําสะอาดตํ่ากวา่รอ้ยละ 65 ในขณะทีป่ระเทศเมยีนมารม์อีตัรา

การเขา้ถงึแหล่งน้ําสะอาดอยู่ที่รอ้ยละ 65 ถงึรอ้ยละ 83 แสดงถงึโอกาสในการทําธุรกจิให้บรกิารสาธารณูปโภคใน

ประเทศดงักลา่ว    
ปริมาณการใช้น้ําเพ่ือการอปุโภคบริโภคของกลุ่มประเทศ CLMV 

(หน่วย: ลติรต่อคนต่อวนั) 

 
ทีม่า : SCB Economic Intelligence Center Analysis 
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การเข้าถึงน้ําสะอาดของประชาชนในประเทศต่างๆ 

 

ทีม่า : องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
 
นอกจากน้ี การใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศดงักล่าวคาดว่าจะเติบโตขึ้น สบืเน่ืองมาจากการ

ขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศเมยีนมารแ์ละเวยีดนาม ซึ่งกําลงัเปิดเขตเศรษฐกจิใหม่ ทําให้
เศรษฐกิจเตบิโตอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี เวยีดนามยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรทัว่ไป (GSP) จากสหภาพ
ยโุรป และญีปุ่่ น ซึง่เป็นประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัอกีดว้ย 

 
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 

 
2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.2.3.1 โรงงานผลิตน้ําเพ่ืออตุสาหกรรม และโรงงานบาํบดัน้ําเสีย 

ปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมโีรงงานผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมจํานวน 16 โรง และโรงงานบําบดัน้ําเสยี
จาํนวน 12 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จาํนวน 8 แหง่ โดย
มกีําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมสงูสดุรวม 281,376 ลบ.ม. ต่อวนั และมคีวามสามารถในการบาํบดัน้ําเสยี
สงูสดุรวม 117,456 ลบ.ม. ต่อวนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ตารางสรปุกาํลงัการผลิตน้ําเพ่ืออตุสาหกรรมและความสามารถในการบาํบดัน้ําเสีย 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
กาํลงัการผลิตน้ําเพ่ือ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บาํบดัน้ําเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการดาํเนินการ/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/ โรงงานผลิตน้ําและโรงงานบําบดัน้ําเสยีในตารางข้างต้นส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่มเหมราชฯโดยเมื่อวนัที่ 30 
มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่มเหมราช ทําใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินการใช้
ทรพัยส์นิดงักล่าวในการดาํเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 

 2/โรงงานผลติน้ําเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จาํนวน 2 โรงใน HEIE เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์
จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยโรงงานผลติน้ําดงักล่าวได้รบัการยกเวน้ภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน (BOI)  

 3/  สําหรบั ESIE เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2551บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิเฉพาะธุรกจิน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึง่จะสิน้สุด
ลงในปี30 มถุินายน 2576 

 4/บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ช่าสทิธใินการดําเนินธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 
รบับรหิารจดัการธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมคีวามสามารถในการบําบดัน้ําเสยีเท่ากบั 32,000 
ลบ.ม./วนั 

สาํหรบัการดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นัน้ เน่ืองจากESIE 
เป็นโครงการทีเ่หมราช รว่มทุนกบับรษิทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2537 และเน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงทาง
ธุรกจิ ทีไ่ดม้กีารเจรจาและตกลงกนัระหวา่งกลุม่ผูถ้อืหุน้ทัง้สองแลว้ จงึไมม่กีารแกไ้ขขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ทีม่อียูแ่ต่
แรก 

นอกจากการจดัหาน้ําดิบ ผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และให้บรกิารบําบดัน้ําเสยีแล้ว ปัจจุบนั 
บริษัทฯ ยงัรบับริหารจดัการธุรกิจสาธารณูปโภคอีกด้วย โดยบริษัทฯ รบับริหารจดัการการบําบดัน้ําเสียในนิคม
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อุตสาหกรรม ESIE ซึง่มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวนั นอกจากน้ี บรษิทัฯ รบับรหิาร
จดัการธุรกจิสาธารณูปโภคใน HLP1 ไดแ้ก่ การรบับรหิารการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึง่มคีวามสามารถ
ในการผลติทัง้หมด 120 ลบ.ม. ต่อวนั และการรบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยี โดยการบรหิารจดัการใน 2 พืน้ทีน่ัน้ 
บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าบรหิารจดัการโดยคดิจากหลกัค่าใชจ้่ายทางตรงบวกอตัราก าไร (cost-plus) 

 
ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคของบริษทัฯ 

(หน่วย : ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

 
ทีผ่่านมา ปรมิาณน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการด าเนินการจาก

กลุ่มเหมราชฯ เป็น 38.58 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 41.50 ลา้นลูกบาศเมตร 42.71 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และ 45.81 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2556 ถงึปี 2559
เท่ากบัรอ้ยละ 5.89 ต่อปี  

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

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มปีรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในพืน้ที่ของกลุ่มเหมราชฯ เท่ากบั 21.75 ล้าน
ลูกบาศกเ์มตร 21.21 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 18.53 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และ 16.66 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ในปี 2556 2557 
2558 และ 2559 ตามล าดบัโดยปรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ าหน่าย
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมมากขึน้ 

บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ
การขยายตวัของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯใหบ้รกิารอยู่ปจัจุบนั โดยหากความต้องการของลูกคา้เพิม่ขึน้ หรอืพืน้ที่
อุตสาหกรรมมีการขยายตวัจนถึงระดบัที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของขนาดก าลงัการผลิตหรือ
ความสามารถในการรองรบัน ้าของระบบประปาซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง กนอ. บรษิทัฯจะพจิารณาเพิม่ความสามารถ
ในการใหบ้รกิาร โดยอาจเป็นการเพิม่ก าลงัการผลติในโรงงานเดมิ หรอืการตัง้โรงงานใหม่ตามการขยายตวัของพืน้ที่
อุตสาหกรรม เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 25   23   22   21   19   17  

 29   34   39   42   43   46  

 53  
 58   60   63   61   62  

 18   22   23   25   26   27  
 5  

 6   6   6   6   6   24  
 28   29   31   32   33  

0 

20 

40 

60 

80 

ปรมิาณน ้าดบิ ปรมิาณน ้าเพือ่อุตสาหกรรม ปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยี ปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยี (ESIE) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.2 หน้า 17 

2.2.3.2 การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 
(1) น้ําดิบ 

น้ําดบิถอืเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยสามารถจดัหาน้ําดบิไดจ้าก 3 แหลง่ ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“อสีต์วอเตอร”์) ซึ่งบรษิทัที่
ไดร้บัสมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่ใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง 
และฉะเชงิเทรา 

(2)กรมชลประทาน โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ รบัซื้อน้ําดบิจากกรมชลประทานผ่าน บรษิทั เหมราช สระบุร ี
ที่ดินอุตสาหกรรม จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหมราชฯอย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ดาํเนินการจดัซือ้น้ําดบิกบักรมชลประทานโดยตรง 

(3) กลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ น้ําจากบ่อน้ําธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเหมราชจดัทําขึ้นเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ําของผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่ และมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การระบายน้ําและป้องกนัปัญหาน้ําทว่มภายในนิคมอุตสาหกรรม 

โดยการใชน้ํ้าดบิของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มแีหลง่น้ําดบิดงัต่อไปน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบอตุสาหกรรม 

แหล่งน้ําดิบ 

อีสตว์อเตอร ์ กรมชลประทาน กลุ่มเหมราชฯ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ)    

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)    

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์    

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี    

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง    

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2    

อย่างไรกต็าม กลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็นตวักลางในการจดัซื้อน้ําดบิในกรณีที่

การจดัซือ้ดงักลา่วมผีลประโยชน์รว่มกนั 
ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายการจดัซื้อน้ําดบิคดิเป็นรอ้ยละ 60.05 และรอ้ยละ 63.48 ของตน้ทุน

วตัถุดบิทัง้หมดสาํหรบัปี 2558 และปี 2559 
 
สดัสว่นปรมิาณน้ําดบิทีบ่รษิทัฯ จดัซือ้จากแหลง่ต่างๆ ในชว่งปี 2557 – 2559 ดงัต่อไปน้ี 

แหล่งน้ําดิบ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 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 

แหลง่น้ําธรรมชาตขิองกลุม่เหมราชฯ 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 
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(2) ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการจําหน่ายน้ําดบิ ผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการบาํบดัน้ําเสยีของบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และโรงไฟฟ้า
เอกชนทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคี่าใชจ้่ายไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 7.02 และ รอ้ยละ 6.15 ของตน้ทุน
ทัง้หมดสาํหรบัปี 2558 และปี 2559 

(3) สารเคมี 
สารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการบําบัดน้ําเสีย 
ประกอบดว้ย Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร ์ปนูขาว และคลอรนี โดยบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจดัซือ้
จากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศหลายรายบรษิทัฯ มนีโยบายการจดัซือ้ โดยจะพจิารณาจากผูจ้ดัจาํหน่ายทีม่ี

ความเหมาะสมในดา้นราคา คุณภาพ ความสามารถในการจดัสง่ และบรกิาร 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายการจดัซื้อสารเคมคีดิเป็นรอ้ยละ 2.35 และรอ้ยละ 2.44 ของ
ตน้ทุนทัง้หมดสาํหรบัปี 2558 และปี 2559 

(4) การซ่อมบาํรงุ 
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการซ่อมบาํรุงระบบผลติ ระบบสง่น้ํา และอุปกรณ์
การผลติหรอืการบาํบดัน้ําเสยีต่างๆ อยา่งไรกต็ามหากระบบผลติและสง่น้ําต่างๆเกดิความเสยีหายทีต่อ้ง
มกีารซ่อมแซมอย่างมนีัยสาํคญั บรษิทัฯอาจว่าจา้งผูซ้่อมแซมภายนอกตามลกัษณะของงานทีซ่่อมแซม 
โดยคาํนึงถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมดว้ย 
ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงคดิเป็นรอ้ยละ 3.15 และรอ้ยละ 3.74 ของตน้ทุน
สาํหรบัปี 2558 และปี 2559 
 

2.2.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายน้ํา และการบริหารจดัการน้ําเสีย 
1. กระบวนการผลิตน้ําเพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) อนัไดแ้ก่ น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process 

Water) และน้ําเพือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิจดัสง่น้ําดบิมายงัจุดรบัน้ําดบิ และบรษิทัฯ สง่น้ําดบิผา่นท่อสง่น้ํามายงัโรง
ผลติน้ําของบรษิทัฯ โดยน้ําดบิที่บรษิทัฯ ใชใ้นการผลติ มาจาก (1) ผูจ้ดัจําหน่ายน้ําดบิ ซึ่ง
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทาน (2) แหล่งน้ําในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเองโดย
บรษิทัฯ จะมรีะบบมเิตอรใ์นการวดัปรมิาณน้ําจากแต่ละแหลง่ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใสน้ํ่าดบิพรอ้มเตมิสารเคมเีช่น Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร ์ปนูขาว และคลอรนีที่
ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถงัตกตะกอน หลงัจากที่น้ําตกตะกอนแล้ว น้ําที่ปราศจาก
ตะกอนจะไดร้บัการลาํเลยีงไปสูถ่งักรองทราย 

 สําหรบัตะกอน จะมกีระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดงักล่าวจะลําเลียงไปยงัโรงรีด
ตะกอน เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดาํเนินการฝังกลบต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทําการกรองน้ําดว้ยทราย เพื่อเป็นการกรองตะกอนทีล่ะเอยีดออกอกีครัง้หน่ึง โดยน้ําทีผ่่าน
การกรองทรายจะมคีวามขุน่ตํ่า ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะเปลีย่นทรายทีใ่ชเ้ป็นตวักรองทุกๆ 3-4 ปี 

เตมิสารเคมใีหน้ํ้า

ตกตะกอน 
กรองน้ําดว้ย

ทราย 
เตมิสารคลอรนี

เพือ่ฆา่เชือ้โรค 
ลาํเลยีงสูบ่อ่พกั 
เตรยีมจดัสง่ 

รบัน้ําดบิจากท่อ

สง่น้ําดบิ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 เตมิสารคลอรนีไปในน้ํา เพือ่เป็นการฆา่เชือ้โรค เน่ืองจากสารคลอรนีควบคุมงา่ย สามารถฆา่
เชื้อโรคได้เกือบทุกชนิด และช่วยกําจดักลิ่น สอีย่างไรก็ดี ลูกค้าของบริษัทฯ บางรายไม่
ต้องการน้ําที่มสีารคลอรนี เน่ืองจากจะกดักร่อนเครื่องจกัรในโรงงานของลูกคา้ บรษิทัฯ จงึ
นําเสนอผลติภณัฑน้ํ์าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรนี (Clarified Water) ใหก้บัลกูคา้ราย
ดงักลา่ว 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเกบ็น้ําทีผ่า่นกระบวนการแลว้ในบอ่หรอืถงัปนู เพือ่เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการสง่ใหล้กูคา้ ซึง่
เมือ่ลกูคา้มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า ระบบจะลาํเลยีงน้ําผา่นทอ่ไปยงัลกูคา้รายต่างๆ 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มบีรกิารจดัหาน้ําดบิใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ วางท่อน้ําดบิและตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง

จากแหลง่น้ําดบิหรอืจากทอ่จา่ยน้ําหลกัของผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิ ไปยงัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการใชน้ํ้าดบิ 

 
2. กระบวนการบริหารจดัการน้ําเสีย 

 

 

กระบวนการบําบดัน้ําเสยีของบรษิทัฯ เป็นการบําบดัน้ําเสยีทางชวีภาพ คอืการใช้สารจุลนิทรยี์ในการกําจดั
สิง่เจอืปนในน้ําเสยีทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ําเสยีทีเ่ขา้มารบัการบาํบดั ซึง่การบาํบดัน้ําเสยีแต่
ละวธิ ีจะตอ้งการน้ําทีม่คีา่ pH ทีต่่างกนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการเตมิอากาศ เพื่อช่วยใหจุ้ลนิทรยีใ์นน้ําสามารถกําจดัของเสยีในน้ําได้ดขีึน้ และ
เพือ่ใหน้ํ้าตกตะกอน 

ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการเติมสารคลอรีน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ สําหรบัตะกอนจาก
กระบวนการบาํบดัน้ําเสยี บรษิทัฯ จะรดีตะกอนดงักล่าวในโรงรดีตะกอนของบรษิทัฯ และให้
ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดาํเนินการฝังกลบต่อไป 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มวีธิใีนการดาํเนินการบาํบดัน้ําเสยีทัง้หมด 4 วธิ ีซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการทีค่ลา้ยกบักระบวนการ
ทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ แต่อาจมกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขตพืน้ที ่และกลุม่ลกูคา้
ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ บรษิทัฯ มเีทคโนโลยใีนการบาํบดัน้ําเสยีทางชวีภาพ 4 วธิ ี ไดแ้ก ่ (1)Rotation Biological 
Contractor(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื การ
เตมิอากาศและใชจุ้ลนิทรยีก์าํจดัของเสยีในน้ํา ยกเวน้การบาํบดัน้ําเสยีแบบ Wet Land โดยบรษิทัฯ จะออกแบบระบบ
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะพืน้ทีแ่ต่ละแหง่ 

 

 

 

 

ปรบัคา่ pH เตมิอากาศ 
จุลนิทรยี์

กาํจดัของเสยี 
เตมิสารเคม ี

ปลอ่ยสูแ่หลง่

น้ําธรรมชาต ิ
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2.2.3.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร ับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนสําหรับโรงผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม จากสํานักงาน
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 ์ น้ําเพือ่อุตสาหกรรม  

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

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
(12,000 ลบ.ม./วนั) 

วนัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 27 สงิหาคม 2550 ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินงาน 20 ธนัวาคม 2559 
1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบั

กาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่

ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 
100 ของเงนิลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี 
(ระยะเวลาสิน้สดุสทิธปิระโยชน์) 

/ 
(21กุมภาพนัธ2์556) 

สทิธปิระโยชน์สิน้สดุแลว้ 

/ 
 

/ 
 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบั

กาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรา

รอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีพ่น้กาํหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 1 (ระยะเวลาสิน้สุด
สทิธปิระโยชน์) 

/ 
(21กุมภาพนัธ2์561) 

/ 
 

/ 
 

3. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลจาก

กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิซึง่ไดร้บัตาม

ขอ้ 1 ไปรวมคาํนวณภาษเีงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลนัน้ 

/ 
 

/ 
 

/ 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า 
และคา่ประปา 2เทา่ของคา่ใชจ้า่ย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

/ 
 

/ 
 

/ 

5. ไดร้บัใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอื

ก่อสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 
25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือจากการหกั
คา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

/ 
 

/ 
 

/ 

 
2.2.3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในการผลิตและจดัจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน้ําเสยีนัน้ บรษิัทฯให้ความสําคญักบั

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน้ําที่ผ่านกระบวนการบําบดั โดยบรษิทัฯ ได้
ปฎบิตัติามกฎระเบยีบ และขัน้ตอนการปฎบิตังิานอย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯมกีารดําเนินการเพื่อควบคุมและจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) ตะกอน บรษิทัฯ มกีารจดัการตะกอน โดยวา่จา้งผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการกําจดั และไดร้บั
อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่เป็นผูนํ้าตะกอนไปฝังกลบต่อไป 

2) น้ําทีผ่า่นกระบวนการบาํบดั บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน้ําธรรมชาต ิซึง่น้ํา
จะตอ้งมคีุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีกลุ่มเหมราชฯ ยงัมกีารลงทุน
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ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพือ่ตรวจสอบคุณภาพน้ําอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  ระบบ Online Monitoring 
(ระบบ EMC2) เพือ่ใหว้ศิวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการน้ําเสยี
ได ้(โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “วจิยัพฒันา”) 

นอกจากน้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจาก ISO 14000:2004 ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการดูแลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ กป็ฎบิตัติามอยา่งเครง่ครดั และ ทีผ่่านมาบรษิทัฯไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืการฟ้องรอ้งเกีย่วกบั
การสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืปรบัจากหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายทีบ่รษิทัฯ
ตอ้งปฎบิตัแิต่อยา่งใด 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ ี- 
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2.3 ธรุกิจพลงังาน 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า ทัง้ทีต่ ัง้อยู่
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าทีก่ลุม่บรษิทัฯเขา้ลงทุนเปิดดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้จาํนวน 13 
โครงการ ซึง่มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นกําลงัการผลติตามสดัสว่น
การถอืหุน้รวมประมาณ349.55 เมกะวตัต์ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งที่กลุ่ม
บรษิทัฯ เขา้ไปลงทุนจํานวน 6 โครงการซึ่งมกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 760.00 เมกะวตัต์ หรอืคดิ
เป็นกาํลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 190.07 เมกะวตัต ์ 

ตารางสรปุโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

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 พลงังานน้ํา 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 ไอน้ํา 3.00  TPH 0.75 TPH 

น้ําเยน็ 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 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบักลุม่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

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 

  ไอน้ํา 3.00  TPH 0.75 TPH 
น้ําเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การ
ลงทุน 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา 
กาํลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

SCOD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 
พลงัความรอ้นรว่มโค

เจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 10.00  TPH 2.50 TPH 

รวม 
ไฟฟ้า 760.00 MW 190.07 MW 

  
ไอน้ํา 158.00  TPH 39.50 TPH 

 
 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทนุท่ีเปิดดาํเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

1. บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยองมขีนาดกําลงัการผลติ 660 เมกะวตัต ์ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใตร้ปูแบบของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ดาํเนินการผลติ
ไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2555 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค-่วนั ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั (ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทัในกลุม่โกลว ์เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ผลติไฟฟ้าจากการเผาถ่านหนิ ทาํใหเ้กดิพลงังานความรอ้นทีนํ่าไปใชใ้นการผลติไอน้ํา

เพือ่ขบักงัหนัไอน้ําซึง่หมนุเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า โดยถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นถ่านหนิบทิมูนิสัซึง่มคีา่ความรอ้นสงูและมี

สว่นประกอบของสารซลัเฟอรท์ีต่ํ่า  

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จาํหน่ายไฟฟ้าตามกาํลงัการผลติตามสญัญาจาํนวน 660 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ กฟผ. ภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มอีายุ 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่จา่ยไฟฟ้าซึง่สญัญาจะสิน้สดุลงในปี 2580 โดยมกีารผลติ
ไฟฟ้าสง่เขา้ระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. ภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดไว ้ ตามอตัราคา่ไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ย 1) คา่
ความพรอ้มจา่ยไฟฟ้า (Availability Payment) ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยคงทีใ่นการ
ดาํเนินการและซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าและผลตอบแทนการลงทุน และ 2) คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 
ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ คา่เชือ้เพลงิในการผลติ คา่ขนสง่เชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยผนัแปรทีเ่กดิจากการ
เดนิเครือ่งและซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้า 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค-่วนัไดล้งนามสญัญาเพือ่จดัหาและขนสง่ถ่านหนิ (Coal Supply and Transport Agreements)
กบับรษิทัคู่สญัญาขนาดใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียเพื่อทําการจดัหาและขนส่งถ่านหินชนิดบทิูมนิัสจาก

ประเทศอนิโดนีเซยีใหก้บัโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เพื่อเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ตามกระบวนการทีก่ําหนด
ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่ขณะน้ีระยะเวลาของสญัญาจดัหาและขนสง่ถ่านหนิดงักลา่วอยูท่ี ่5.5 ปี  

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

บรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าเกค็โค-่วนั รบัผดิชอบในการเดนิเครือ่งและซ่อม
บาํรงุโรงไฟฟ้าประจาํวนัดว้ยตนเอง  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 8 คน โดยกลุ่มโกลว์มสีทิธใินการเสนอชื่อ
กรรมการจาํนวน 5 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อกรรมการไดจ้าํนวน 3 คน  

– บรษิทัเกค็โค-่วนั จาํกดั จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นทีแ่ต่ละฝ่ายถอืหุน้อยู ่โดยจะเป็น
การจ่ายจากเงนิสดพรอ้มจ่ายสาํหรบัผูถ้อืหุน้ (Cash Available to Shareholders) โดยจะมกีารจ่าย
ในจาํนวนสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้โดยไมข่ดัแยง้กบัขอ้ตกลงทางการเงนิอื่น หรอืขอ้ตกลงกบัคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน ของบรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

โครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ด้
จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้ารวมกนัไมเ่กนิเงนิลงทุน(ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี นบั
จากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า และโครงการเกค็โค-่วนัยงัคงไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิได้
นิตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 50 สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี  

เน่ืองจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดัอยู่ระหว่างดําเนินการฟ้องรอ้งเพื่อเรยีกคนืภาษีอากรสุทธทิีบ่รษิทั เกค็โค่-
วนั จํากดั ได้จ่ายชําระให้แก่กรมสรรพากรแล้วในปี 2556 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกิจการ
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ทัง้หมดให้แก่บรษิทัฯ และขอ้พพิาทดงักล่าวยงัไม่ถึงที่สิน้สุด ดงันัน้ภายใต้ขอ้ตกลงของสญัญาโอนกจิการ

ทัง้หมดที่เกี่ยวกบับรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดั บรษิทัฯและกลุ่มเหมราชฯ ตกลงว่าหากบรษิทัเกค็โค่-วนั จํากดั 
ไดร้บัเงนิจากการชนะขอ้พพิาททางภาษอีากรสุทธอินัเป็นทีสุ่ดจากกรมสรรพากร บรษิทัฯ ตกลงชําระเงนิขอ้
พพิาทดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มเหมราชฯ รอ้ยละ 35 ในบรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั (ก่อนการโอน
กจิการทัง้หมด) ใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ และใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของราคาค่าตอบแทนการโอนกจิการทัง้หมดตาม
สญัญาทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชําระเพิม่เตมิใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ อย่างไรกด็ ีกรณีทีบ่รษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั มไิดช้นะ
ขอ้พพิาทดงักลา่ว บรษิทัฯ จะมไิดร้บัผลกระทบต่อกระแสเงนิสดใดๆ 

2. บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั 

โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลุบร ี(HCIE) 
จงัหวดัชลบุรมีขีนาดกําลงัการผลติ 713 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รูปแบบของ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ดาํเนินการ
ผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2546  

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ใน
บรษิทั โกลว์ ไอพพี ีจํากดั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่กลุ่ม

โกลว ์ถอืหุน้ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

เน่ืองจากสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 5 บรษิทัฯ จงึมไิด้ส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการใน
โครงการโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Gas-fired Combined 
Cycle Power Plant) กระบวนการผลติไฟฟ้าประกอบดว้ยการเผาไหมข้องก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ 
(Gas turbine) และหมนุเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า สว่นไอเสยีจากกงัหนัก๊าซถกูนําไปถ่ายเท
ความรอ้นใหก้บัน้ํา ทาํใหน้ํ้าเดอืดกลายเป็นไอเพือ่ขบักงัหนัไอน้ํา (Steam Turbine) และหมนุเครือ่งกาํเนิด
ไฟฟ้าเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้กีต่อหน่ึง  

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีจาํหน่ายไฟฟ้าตามกาํลงัการผลติตามสญัญาจาํนวน 713 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ กฟผ. ภายใต้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่เริม่จ่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. มสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการสัง่
เดนิเครื่องโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีใหผ้ลติไฟฟ้าสง่เขา้ระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ําหนดไว ้โดย
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั จะไดร้บัคา่ไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอตัราค่าไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ย 1) ค่าความพรอ้ม
จา่ยไฟฟ้า (Availability Payment) ซึง่โดยหลกัการจะครอบคลุมถงึ ตน้ทุนค่าใชจ้่ายคงทีใ่นการดาํเนินการและ
ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าและอตัราผลตอบแทนการลงทุน และ 2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งโดย
หลกัการจะครอบคลุมถึง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต ค่าขนส่งเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผนัแปรที่เกิดจากการ
เดนิเครื่องและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้านอกจากน้ียงัไดร้บัค่าตอบแทนจาก กฟผ. เป็นเงนิเพิม่ค่าระบบส่งไฟฟ้า 
(Added Facility Charge) ซึ่งเป็นการชดเชยทีไ่ดล้งทุนไปก่อนใหก้บักฟผ. เพื่อก่อสรา้งอุปกรณ์ในระบบสง่

ไฟฟ้าและตน้ทุนอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อเขา้กบัระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. 
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เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าโดยมกีารเขา้ทาํสญัญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาตกิบัปตท. แบบระยะยาว 25 ปี นอกจากนัน้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จํากดั 
(มหาชน)มขีอ้ตกลงระยะยาวในการขายน้ําดบิ (Raw water) ใหก้บัโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีอกีดว้ย 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

บรษิทั โกลว ์ ไอพพี ี จาํกดั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า โกลว ์ ไอพพี ี รบัผดิชอบในการเดนิเครือ่งและ
ซ่อมบาํรงุดว้ยโรงไฟฟ้าประจาํวนัดว้ยตนเอง  

 สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
(The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  

3. บริษทัไฟฟ้าห้วยเหาะ จาํกดั 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดัเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา
มกีาํลงัการผลติ 152 เมกะวตัต ์ ตัง้อยูใ่นแขวงอตัตะปือ ทางตอนใตข้อง สปป.ลาว โดยไดร้บัสมัปทานจาก
รฐับาล สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรปูแบบBuild-Operate-Transfer ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยไ์ปเมือ่เดอืนกนัยายน 2542 โดยมคีวามสามารถในการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. จาํนวน 126 เมกะ
วตัต ์ โดยปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟผ. ในแต่ละปีจะขึน้อยูก่บัปรมิาณน้ําทีม่ใีนแต่ละปี โดยบรษิทั ไฟฟ้า
หว้ยเหาะ จาํกดั จะจดัทาํประมาณการไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีเป็นรายเดอืนใหก้ฟผ. และ Electricite du 
Laos(EDL) จาํนวน 2 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั ทางออ้มโดยถอืหุน้ผา่น บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั (ซึง่
ถอืหุน้ใน บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดัในสดัสว่นรอ้ยละ 25) ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่าย
แลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุม่โกลวถ์อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดัในสว่นทีเ่หลอื ดงันัน้จงึทาํใหก้ารถอืหุน้
โดยรวมของบรษิทัฯ ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั จงึคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ทีอ่อกและ
จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด สาํหรบักลุ่มโกลวม์กีารถอืหุน้ผา่น บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
รวมทัง้หมดคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.25 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และ EDL-Generation 
Public Company Limited (EDL-Gen) ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงัน้ําหว้ยเหาะ จาํหน่ายไฟฟ้าตามกําลงัการผลติตามสญัญาจาํนวน 126 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่ กฟผ. 
ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 30 ปี นับจากวนัที่เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดย กฟผ.จะ
ชําระค่าพลงังานไฟฟ้าเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ตามจรงิ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วย 
(กโิลวตัต์ชัว่โมง) ของพลงังานไฟฟ้าสุทธทิี่ส่งใหก้ฟผ. และค่าพลงังานไฟฟ้าที่ถอืว่าผลติไดโ้ดยคํานวณจาก

กโิลวตัต์ชัว่โมงของพลงังานไฟฟ้าสุทธทิี่ถอืว่าผลติไดซ้ึ่งจะมกีารจ่ายกต่็อเมื่อ กฟผ. ไม่รบัซื้อปรมิาณไฟฟ้า

ตามประมาณการที่บรษิัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากดั ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าที่ถือว่าผลิตได้
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลงัน้ําหว้ยเหาะยงัจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ EDL ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีม่อีายุสญัญา
ตรงกับสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ทัง้น้ี การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลงัน้ําไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่มี
ความสาํคญั 
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วตัถุดบิทีส่าํคญั 

น้ําเป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา โดยน้ําทีไ่ดม้านัน้มาจากแหลง่ธรรมชาตแิละไมม่ี

ตน้ทุนจากการซือ้ขายหรอืจดัหา อยา่งไรกต็ามปรมิาณน้ําในแต่ละชว่งของปีอาจมคีวามไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บั

สภาวะอากาศและปรมิาณน้ําฝนตามฤดกูาล  

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะจาํกดั รบัผดิชอบการเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะประจาํวนัดว้ยตนเอง 
ประกอบกบัมกีารวา่จา้ง กฟผ. ใหม้กีารบาํรงุรกัษาตามขอบเขตงานทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบักลุม่โกลวเ์พือ่กําหนดขอ้ตกลงในการจดัการงานในบรษิทั หว้ย

เหาะไทย จาํกดัโดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดัในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ในขณะทีก่ลุ่ม

โกลวถ์อืหุน้ทางตรงในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดัในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

โดยสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 คน โดยกลุม่โกลวม์สีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จาํนวน 2 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้าํนวน 3 คน  

– บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถอืหุ้นอยู่ โดยจะมกีารจ่ายในจํานวน
สงูสุดที่เป็นไปไดต้ามกฎหมาย โดยคํานึงถงึงบประมาณประจําปีและการจดัการทางภาษีเพื่อใหไ้ด้

ประโยชน์สงูสดุ 

สาํหรบัสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั ไดก้าํหนดใหม้กีรรมการจาํนวน 9 คน โดยทาง
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจาํนวน 3 คน ซึง่มาจากกลุม่โกลวจ์าํนวน 1 คน และ 
กลุม่บรษิทัฯ จาํนวน 2 คน 

4. บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จาํกดั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ซึง่ตัง้อยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชจงัหวดัระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื SmallPower Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ปัจจุบนัมกีําลงัผลติ
ไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 122.5เมกะวตัต์ จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 90เมกะวตัต์ภายใตส้ญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าซึง่มอีาย ุ25 ปี จากวนัเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2556  นอกจากนัน้ 
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ยงัไดท้าํสญัญาเพื่อจาํหน่ายไฟฟ้า ไอน้ําและน้ําเยน็ใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรม
ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 
(ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัในกลุม่กลัฟ์ เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอ็นแอลแอล เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิ(Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลติประกอบดว้ยการเผา
ไหมข้องก๊าซธรรมชาตเิพื่อขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้า สว่นไอ
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เสยีจากกงัหนัก๊าซถูกนําไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน้ําเพื่อผลติไอน้ํา โดยไอน้ําสว่นหน่ึง ถูกนําไปใชใ้นการขบั
กงัหนัไอน้ํา(Steam Turbine)และหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ บางสว่นจะถูกสง่ไปยงัผูร้บั
ซือ้ผา่นทอ่นําสง่ไอน้ําและบางสว่นจะถกูนําไปใชใ้นกระบวนการผลติน้ําเยน็ดว้ยเครื่องทาํความเยน็แบบดดูซมึ 
(Absorption Chiller) สาํหรบัสง่ใหผู้ร้บัซือ้เพือ่นําไปใชใ้นการปรบัอากาศ  

การจดัจาํหน่าย 

โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จาํนวน 90เมกะวตัตภ์ายใตส้ญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ตามรูปแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้ ปัจจุบนัโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอ็นแอล
แอล ยงัมสีญัญาเพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน32.5 เมกะวตัต ์ไอน้ํา 3 ตนัต่อชัว่โมง และน้ําเยน็ 3,200 ตนัความ
เยน็ ใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชจงัหวดัระยอง (HRIL) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้าโดยมกีารเขา้ทํา
สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาตกิบัปตท. อายุสญัญา25 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิพื่อการค้าในเดอืน
พฤษภาคม 2556 ในขณะที่มขีอ้ตกลงซื้อขายน้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process water) กบับรษิทั บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการทําสญัญาระยะยาวโดยไม่มรีะยะเวลา

สิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จํากดั รบัผดิชอบในการเดนิเครื่องและซ่อมบํารุงดว้ยโรงไฟฟ้าประจําวนัดว้ย
ตนเอง 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน โดยกลุ่มกลัฟ์มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จาํนวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ํานวน 2 คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้
ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิาร ประกอบด้วยผู้จดัการทัว่ไปซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงใหก้ลุม่กลัฟ์เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  

– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร โดยที่การจ่ายเงนิปันผลน้ีจะต้องจ่ายส่วนที่เป็นเงนิสดส่วนเกิน 
(Available Excess Cash) 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากดั ได้รบัสทิธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเตม็จาํนวน
สาํหรบักําไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าไม่เกนิเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน) 
เป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแมว้า่ระยะเวลาการยกเวน้ภาษี
เต็มจํานวนดงักล่าวจะครบกําหนดลงแล้ว จะยงัคงได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 
สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 
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5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ลัฟ์ โซล่าร ์

บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จาํกดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
(Solar Rooftop) ภายใตร้ปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จาํนวน 4 โครงการ มกีําลงัการ
ผลติไฟฟ้ารวม 0.6 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบง่เป็นรายบรษิทัดงัน้ี 
1. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จํากดั มกีําลงัผลติ 0.25 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในเหมราช โลจสิตกิส ์พาร์ค 

1(HLP1) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนธนัวาคม 2557 
2. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจํากดัมกีําลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี

(HCIE) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2557 
3. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จาํกดัมกีําลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อสี

เทริน์ซบีอรด์ (HESIE) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2557 
4. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จํากดัมกีําลงัผลติ 0.09 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อสีเทริน์ซี

บอรด์ (ESIE) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2558 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่ม

กลัฟ์ ถอืหุน้ใน บรษิทักลัฟ์ โซลา่ร ์จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กลัฟ์ โซล่าร์ ได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรบัผู้ผลติขนาดเล็กมาก (VSPP) 
กบักฟภ. จาํนวน 4 ฉบบั โดยปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสญัญารวม 0.6 เมกะวตัต ์อายุสญัญา 25 ปี โดยสญัญา
ดงักล่าวเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าเป็นไปตามเงือ่นไขของระเบยีบคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานว่าดว้ยการ

รบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาซึง่เป็นอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff 
(FiT) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

แสงอาทติยเ์ป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยแสงอาทติยท์ีไ่ดม้านัน้

มาจากแหลง่ธรรมชาตแิละไมม่ตีน้ทุน อยา่งไรกต็ามปรมิาณและความเขม้ของแสงอาทติยใ์นแต่ละชว่งอาจมี

ความไมแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ดว้ยความแมน่ยาํได ้ เพราะขึน้กบัฤดกูาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ชว่งเวลา 

การดาํเนินงานและบาํรงุรกัษา 

บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ จาํกดั ทาํการจดัจา้งบรษิทัทีม่คีวามชาํนาญรบัผดิชอบการดาํเนินงานและบาํรงุรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ลัฟ์ โซลา่ร ์ภายใตส้ญัญาระยะยาว 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน โดยกลุ่มกลัฟ์มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคล
จาํนวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ํานวน 2 คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้
ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิาร ประกอบด้วยผู้จดัการทัว่ไปซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงใหก้ลุม่กลัฟ์เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  
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– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีก่ารจ่ายเงนิปันผลน้ีจะตอ้งจ่ายในจํานวนทีม่ากทีส่ดุทีเ่ป็นไป
ไดจ้ากเงนิสดสว่นเกนิ (Available Excess Cash) ทีไ่ม่มขีดัต่อขอ้กําหนดของสญัญาการกูเ้งนิอื่น 
(ถา้ม)ี หรอืกฎหมายใด ๆ 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจํากดั บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จํากดั และ 
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จํากดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเตม็จาํนวนสาํหรบั
กาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ
โรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแม้ว่าระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจํานวนดงักล่าวจะครบกําหนดลงแล้ว จะยงัคงได้รบั
ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 50 สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไป
อกีเป็นเวลา 5 ปี 
 

6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์บับลิวเอชเอ กนักลุ 

กลุม่บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) ภายใตร้ปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จาํนวน 4 โครงการ มี
กาํลงัการผลติไฟฟ้ารวม 3.3 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. จาํนวน 2.3 เมกะวตัต ์และ กฟน. 
จาํนวน 1.0 เมกะวตัต ์โดยแบ่งเป็นรายบรษิทัดงัน้ี 

1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จาํกดั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 1.0 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์วงัน้อย 61 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยใ์นเดอืนกรกฎาคม 2557 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดัมกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดัมกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดัมกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.64 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในกลุ่ม
บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่

กลุม่กนักุล ถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่าย
แลว้ทัง้หมด 

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดบับลวิเอชเอ กนักุล ได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรบัผู้ผลติขนาดเลก็มาก 
(VSPP) กบั กฟภ. จาํนวน 3 ฉบบั และ กฟน. จาํนวน 1 ฉบบั โดยปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสญัญารวม 3.30 เมกะ
วตัต์ อายุสญัญา 25 ปี โดย สญัญาดงักล่าวเป็นการซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบ
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คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานวา่ดว้ยการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บน

หลงัคาซึง่เป็นอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

แสงอาทติยเ์ป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยแสงอาทติยท์ีไ่ดม้านัน้

มาจากแหลง่ธรรมชาตแิละไมม่ตีน้ทุน อยา่งไรกต็ามปรมิาณและความเขม้ของแสงอาทติยใ์นแต่ละชว่งอาจมี

ความไมแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ดว้ยความแมน่ยาํได ้ เพราะขึน้กบัฤดกูาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ชว่งเวลา 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน โดยกลุ่มกนักุลมสีทิธใินการเสนอชื่อ
บุคคลจํานวน 1 คน และบริษัทฯ มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จํานวน 3 คน แต่หากมีการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นการถอืหุน้ของ

ทัง้สองกลุม่ 
– การเสนอชื่อผูบ้รหิารขึน้อยู่กบัคู่สญัญาจะตกลงกนั โดยใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการมอีํานาจหน้าทีใ่น

การพจิารณาแต่งตัง้ 
– บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีและหลกัหกัสํารองตาม

กฎหมาย โดยให้จ่ายเป็นรายปี อย่างไรก็ดีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความ

เหมาะสมของสภาพธุรกจิ เชน่ พจิารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อจ่ายชาํระคนื
เงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทั 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์บับลวิเอชเอ กนักุลทัง้ 4 บรษิทั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน

จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้

นิตบุิคคลเตม็จาํนวนสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแม้ว่าระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจํานวนดงักล่าวจะครบ

กําหนดลงแลว้ จะยงัคงไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 50 สาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ

ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 

7. บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(ดบับลิวเอชเอ) 1จาํกดั  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดั เป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี(HCIE) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิ
ในรปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ซึง่กําลงั
ผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 121เมกะวตัต ์จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัตภ์ายใตส้ญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้าบี.กรมิ เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1ยงัได้ทําสญัญาเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกค้า

อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่น HCIE 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้
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ทัง้หมด ในขณะที่กลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร์ ถือหุ้นในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดั คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ(Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลติ
ประกอบดว้ยการเผาไหมข้องก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อ
ผลติไฟฟ้า สว่นไอเสยีจากกงัหนัก๊าซถูกนําไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน้ําเพื่อผลติไอน้ํา โดยไอน้ําสว่นหน่ึง ถูก
นําไปใชใ้นการขบักงัหนัไอน้ํา (Steam Turbine)และหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ และ
บางสว่นจะถกูสง่ไปยงัผูร้บัซือ้ผา่นทอ่นําสง่ไอน้ํา 

การจดัจาํหน่าย 

โรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 90เมกะวตัต์ภายใต้สญัญา

ซื้อขายไฟฟ้า ตามรปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิ
เอชเอ) 1ยงัมคีวามสามารถในการจําหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลอื ใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช ชลบุร ี(HCIE) 

เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าโดยมี
การเขา้ทําสญัญาซื้อขายกบัปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะทีม่ขีอ้ตกลงซื้อขายน้ําดบิ (Raw water) กบั
บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการทําสญัญาระยะยาวโดยไม่มี

ระยะเวลาสิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดั เป็นผู้รบัผดิชอบในการเดนิเครื่องและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า
ประจาํวนัดว้ยตนเอง 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดั ประกอบดว้ยกรรมการ
จํานวน 10 คน โดยกลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอรม์สีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจํานวน 7 คน และบรษิทัฯ มี
สทิธใินการเสนอชื่อบุคคลได้จํานวน 3 คน ตราบใดที่บรษิทัฯ ยงัถอืหุ้นในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

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

คณะกรรมการบรษิทั 
– บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดัจะจดัสรรผลกําไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอื

หุน้ หลงัจากการกนัสาํรองบางสว่นสาํหรบักองทุนสาํรองตามกฎหมายไมต่ํ่ากวา่ 1 ใน 12 ของ กําไร
จนกระทัง่กองทุนสาํรองมมีลูคา่เทา่กบั 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัแลว้  
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สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จํากัด ได้ร ับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลเตม็จํานวนสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้ารวมกนัไม่เกนิเงนิลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและเงนิทุนหมนุเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เข้าร่วมลงทนุท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีร่วมลงทนุกบับริษทั กลัฟ์ เอม็พี จาํกดั 

กลุม่บรษิทัฯ และบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ี จาํกดัรว่มเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตติามรปูแบบ

โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm จาํนวน 6 โครงการ ดงัต่อไปน้ี 

1. บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั โรงไฟฟ้า กลัฟ์ วทีพี ีตัง้อยูท่ีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE) 
อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีาํลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลติ
ไอน้ําตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2560 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 230.6 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
2. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 

(ระยอง) (ESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต ์
และกาํลงัการผลติไอน้ําตามสญัญา 42 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืน

กรกฎาคม 2560 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 290.5 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
3. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 

(ระยอง) (ESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 130 เมกะวตัต์ และกําลงั
การผลติไอน้ําตามสญัญา 36 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกนัยายน 
2560 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 309.7 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
4. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 

(HESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต์ และกําลงัการ
ผลติไอน้ําตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤศจกิายน 
2560 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 338.0 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
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ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
5. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 

(HESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต์ และกําลงัการ
ผลติไอน้ําตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 
2561 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 331.5 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
6. บรษิทั กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เอ็นแอลแอล ตัง้อยู่ที่เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) มกีําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 120 เมกะวตัต์และกําลงัการ
ผลติไอน้ําตามสญัญา  10 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนมกราคม 
2562 
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัคงเหลอืทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่ทุนอกีประมาณ 357.7 
ลา้นบาท และในกรณีทีเ่งนิทุนในการดาํเนินการตามโครงการไมเ่พยีงพอ (Cost Overrun) บรษิทัมภีาระ
ผูกพนัภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่จะต้องใส่เงนิเพิม่เตมิในรูปของการเพิม่ทุนหรอืการใหเ้งนิกู้ในวงเงนิไม่เกนิ

ประมาณ 25 ลา้นบาท 
 

ทัง้น้ีบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ใน 
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตดิงักลา่วคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั ไดล้งทุนในสดัสว่นคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่าย
แลว้ทัง้หมด 

กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าทัง้ 6 โรง ขา้งตน้เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่พลงัความรอ้นรว่มทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ

(Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลติประกอบดว้ยการเผาไหมข้อง
ก๊าซธรรมชาตเิพือ่ขบักงัหนัก๊าซ (Gas turbine) และหมนุเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติไฟฟ้า สว่นไอเสยีจาก
กงัหนัก๊าซถกูนําไปถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน้ําเพือ่ผลติไอน้ํา โดยไอน้ําสว่นหน่ึง ถกูนําไปใชใ้นการขบักงัหนัไอ
น้ํา(Steam Turbine)และหมนุเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าเพือ่ผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิ และบางสว่นจะถูกสง่ไปยงัผูร้บัซื้อ

ผา่นทอ่นําสง่ไอน้ํา  

การจดัจาํหน่าย 

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงัก๊าซธรรมชาตทิี่ร่วมลงทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอ็มพ ีจํากดัน้ี เป็นโรงไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปีตามรูปแบบของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ นอกจากนัน้ ยงัมสีญัญาเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา ใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) และ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) 
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เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทีส่าํคญั 

กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ทีร่่วมลงทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั น้ี ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าโดยมีการเข้าทําสญัญาซื้อขายกับปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่มีข้อตกลงซื้อขายน้ําเพื่อ

กระบวนการผลติ (Process water) กบับรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นการทาํสญัญาระยะยาวโดยไมม่รีะยะเวลาสิน้สดุ 

การเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง 

โครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการรบัผดิชอบการเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าประจาํวนัดว้ยตนเอง  

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้แต่ละบรษิทั 

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้มขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

– คณะกรรมการบรษิทัของทัง้ 6 บรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน โดยบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ี
จํากดั มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลจํานวน 6 คน และบรษิทัฯ มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลไดจ้ํานวน 
2 คน ตราบใดทีบ่รษิทัฯ ยงัถอืหุน้ในบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 12.5 

– ฝ่ายบรหิารของทัง้ 5 บรษิทั ประกอบดว้ยผูจ้ดัการทัว่ไปซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ

บรษิทั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงใหบ้รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั เป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้ต่อไป  
– บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่เป็นรายปี หรือตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร โดยที่การจ่ายเงนิปันผลน้ีจะต้องจ่ายส่วนที่เป็นเงนิสดส่วนเกิน 
(Available Excess Cash) 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจํากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จํากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จํากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จํากดั  
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จํากดัและบรษิทั กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากดั  ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคลเตม็จาํนวนสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าไมเ่กนิเงนิลงทุน (ไมร่วมค่า
ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) เป็นเวลา 8 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า ทัง้น้ีแมว้่า
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจํานวนดงักล่าวจะครบกําหนดลงแล้ว จะยงัคงได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าต่อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี 

 

2.3.2 นโยบายประกอบธรุกิจพลงังาน 

(1) การลงทนุร่วมกบับริษทัชัน้นําในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์ (Conventional 
Fuel Power Plant) 

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดร้่วมมบีทบาทเป็นพนัธมติรทางธุรกจิในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel Power Plant) โดยเป็นการลงทุนในลกัษณะ Strategic 
Partnership ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าที่ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ และทัง้ที่
ตัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช ซึ่งทีผ่่านมาการลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
ทัง้ในเรื่องของอตัราผลตอบแทนการลงทุน และความต่อเน่ืองของกระแสเงนิสด ซึ่งทางบริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ะลงทุนในสว่นน้ีต่อไปในอนาคต โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 เป็นตน้ไป 
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โดยอาจเป็นการเขา้รว่มลงทุนตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ หรอืการเขา้ซือ้กจิการของโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 
ซึง่รวมถงึทีต่ ัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช และทีต่ ัง้อยูน่อกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช 

(2) เข้าเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทพลงังานทางเลือก (Alternative 
Fuel Power Plant) 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการวางแผนพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกชนิดต่างๆ 
โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และกําลงัศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกอื่นๆ เช่น พลงังานลม และพลงังานขยะ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเขา้ร่วมยื่น
ขอ้เสนอเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. หรอื กฟน. เมื่อมกีารเปิดกระบวนการประมูลคดัเลอืก
นอกจากนัน้บรษิทัฯยงัมแีผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําหรอืน้ําเยน็ใหแ้ก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ยเชน่ลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่คีวามสนใจอกีดว้ย 

2.3.3 กลยทุธใ์นการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
1. กลยทุธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รบัโอนธุรกิจพลงังานทัง้หมดจากกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จํากดั (มหาชน)  และยงัไดม้กีารทําขอ้ตกลงในสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และ

ข้อตกลงไม่ค้าแข่ง กับเหมราช รวมถึงการทําสญัญาการกําหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจ (Non-

Competition) กบัทางดบับลวิเอชเอ วา่จะไม่ประกอบธุรกจิพลงังานใดๆ ในประเทศไทย ไมว่่าจะทางตรงหรอื

ทางออ้ม และไมว่่าจะดว้ยตวัเองหรอืร่วมกบัผูอ้ื่น อนัอาจเป็นการแขง่ขนักบัทางบรษิทัฯ โดยหากกรณีทีก่ลุ่ม

เหมราชฯ จะดาํเนินการเขา้ไปลงทุนซือ้กจิการในนิคมอุตสาหกรรมอื่นในประเทศไทย และไดร้บัสทิธลิงทุนใน

ธุรกจิพลงังานจะมกีารนํามาเสนอต่อเพื่อใหท้างกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้ว่มลงทุนในโครงการนัน้ ๆ พจิารณาก่อน

มคีวามประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวหรอืไม่ และหากเป็นโครงการอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มบรษิทั

ไดร้บัขอ้เสนอมา จะมกีารนํามาเสนอต่อเพือ่ใหท้างบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการลงทุนดงักลา่วต่อไป 

2. กลยทุธใ์นการลงทนุร่วมกบับริษทัชัน้นําทางด้านพลงังานในธรุกิจโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรกบักลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีทําเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการจดัตัง้
โรงไฟฟ้า เน่ืองจากช่วยลดปัญหาในเรื่องของการดูแลสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างดเีพราะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มี

การควบคุมกํากบัดูแลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทัง้ในเรื่องการจดัตัง้โรงงานและในเรื่องการ

ดแูลสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  การรว่มทุนกบับรษิทัฯ ในเขตอุตสาหกรรมเหมราชยงัมฐีานลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่ี
สว่นสาํคญัในการเพิม่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในรปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเลก็ หรอื SPP เน่ืองจากสามารถจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมไดโ้ดยตรง ซึ่งลูกคา้
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเน่ืองจากกระแสไฟที่ผลิตได้และจําหน่ายโดยโรงไฟฟ้าในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมกัมเีสถยีรภาพที่น่าพงึพอใจและมรีาคาที่ตํ่ากว่า นอกจากนัน้ยงัสามารถจําหน่ายไอน้ํา ซึ่งมี
ความสาํคญัสาํหรบักระบวนการผลติของลกูคา้อุตสาหกรรมหลายรายอกีดว้ย  
นอกจากน้ีโครงการโรงไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มีการใช้น้ําอุตสาหกรรมจํานวนมากเป็นส่วนสําคัญของ

กระบวนการผลติ ทําให้เกดิผลเกื้อกูลต่อธุรกจิน้ําอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ ซึ่งความต้องการการใช้น้ําของ
ธุรกจิประเภทน้ียงัมคีวามมัน่คงต่อเน่ืองจากการดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ามกัจะมสีญัญาดําเนินงานระยะยาวกว่า 
25 ปีขึน้ไปเสมอซึ่งมสีว่นใหก้ระแสเงนิสดของธุรกจิน้ําเพื่ออุตสาหกรรมมคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ ยกตวัอย่าง
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั จาํนวน 6 โครงการ ซึง่ตัง้อยูใ่น
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นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ จะเริม่ทยอยดําเนินการผลติเชงิพาณิชยต์ัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป จะมผีลทํา
ใหป้รมิาณการขายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้เชน่กนั 

3. กลยทุธใ์นการเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

เน่ืองจากบรษิทัในกลุ่ม บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ 
จํากดั (มหาชน)  มพีืน้ที่หลงัคาของคลงัสนิคา้ และพื้นที่หลงัคาของอาคารลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมกว่า 2 
ลา้นตารางเมตร ซึ่งสามารถนํามาใชร้่วมกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ด ้ประกอบกบันโยบาย
ของทางรฐับาลที่สนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทน้ีมากขึ้น ทางบรษิัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการ
เตบิโตทางธุรกจิไฟฟ้าในสว่นน้ีต่อไปในอนาคต 
นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลอืกอื่นๆ โดยเริม่จากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ซึ่งบรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม
ทุนกบักลุ่มโกลว์และ Suez ได้รบัคดัเลอืกให้ขายไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบรษิทัจะจําหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. จํานวน 6.90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 20 ปี อน่ึงเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทั 
ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรมดงักล่าว อย่างไรกด็ ีณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 กฟภ. ยงัอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ครบถว้นของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํสญัญาดงักล่าว ก่อนทีจ่ะสง่มอบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ฉบบัลงนามใหก้บับรษิทัต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถเริม่ดําเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาสที ่
4 ของปี 2562 

2.3.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ถูกกํากับดูแลการดําเนินงานโดย 
กระทรวงพลงังาน (กน.) คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
(กพช.) เพื่อพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื แต่เดมิการผลติไฟฟ้าของประเทศ
ไทยมกีารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลติไฟฟ้าแต่เพยีงผู้เดยีว ต่อมาเน่ืองจากแนวโน้มความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามเีพิม่ขึ้นจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิม่ขึ้นของจํานวนประชาชน รฐับาลจึงได้มกีาร
สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการผลติไฟฟ้ามากขึน้เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
เพื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รฐับาลไดม้นีโยบายเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใน
การผลติไฟฟ้าและเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประมลูการสรา้งโรงไฟฟ้าได ้ทําใหต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ไดม้ผีูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ 
(Independent Power Producer: IPP) และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) เขา้มามบีทบาทใน
การผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบนัเน่ืองจากมกีารสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการ
ผลติไฟฟ้า จงึไดม้ผีูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP) เขา้มามบีทบาทเพิม่ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.2 หน้า 38 

 โครงสร้างอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ระบบผลติไฟฟ้า 

 ผูผ้ลติไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จําหน่ายไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดที่
ผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้านให้แก่รฐัวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อ
จาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อย ลกูคา้ธุรกจิ ลกูคา้อุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซยี โดยผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) จะจําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ.เท่านัน้ 
ในขณะที่ไฟฟ้าบางส่วนที่ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถ
จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง (ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังาน) 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  

กฟผ. ผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของกฟผ. ซึ่งเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ ตัง้อยู่ทุกภูมภิาคของประเทศ 
รวมจาํนวนทัง้สิน้ 53 แหง่ โดยปัจจุบนัมกีาํลงัการผลติรวมประมาณ 16,376.13 เมกะวตัต ์ 

(2) ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระหรอื IPP (Independent Power Producer)  

ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระเป็นผูผ้ลติเอกชนทีพ่ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมี
กําลงัผลติไฟฟ้าที่ขายเขา้ระบบไม่ตํ่ากว่า 90 เมกะวตัต์ โดยมกีฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดภายใตส้ญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า IPP มกีาํลงัการผลติรวมประมาณ 14,766.70 เมกะวตัต ์

(3) ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็หรอื SPP (Small Power Producer) 

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็เป็นผูผ้ลติเอกชนทีพ่ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีภ่าครฐัรบัซือ้ไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ตัง้แต่ 
10 เมกะวตัต ์แต่ไมเ่กนิ 90 เมกะวตัตต่์อสญัญา โดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรอืใชพ้ลงังานหมุนเวยีน 

ผูผ้ลติไฟฟ้าราย

เลก็มาก กฟผ. นําเขา้จาก

ต่างประเทศ 
ผูผ้ลติไฟฟ้า

อสิระ 
ผูผ้ลติไฟฟ้าราย

เลก็ 

กฟผ. 

กฟน. กฟภ. 

ผูใ้ชป้ลายทาง ลกูคา้โดยตรง 

การผลติ 

การสง่ 

การจาํหน่าย 

ผูใ้ชป้ลายทาง 
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เช่น พลงังานแสงอาทติย ์พลงัลม พลงัน้ําขนาดเลก็ พลงังานจากกากหรอืเศษวสัดุจากการเกษตร เป็นตน้ โดยสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า ม ี2 ลกัษณะ คอื สญัญาซื้อขายประเภท Firm มอีายุสญัญา 5 ปีขึน้ไป โดยกฟผ. จะจ่ายค่า Capacity 
Payment และ Energy Payment ในขณะทีส่ญัญาซือ้ขายประเภท Non-firm มอีายุสญัญาไมเ่กนิ5 ปี โดยจะไดร้บั
เฉพาะคา่ Energy Payment เทา่นัน้ โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า SPP มกีาํลงัการผลติรวมประมาณ 5,625.02 เมกะวตัต ์

(4) ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากหรอื VSPP (Very Small Power Producer) 

ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก จะจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรอื กฟภ. ไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา 
โดยมเีงื่อนไขว่าตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรอืใชพ้ลงังานหมุนเวยีน โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้า VSPP มกีําลงัการผลติ
รวมประมาณ 3,104.96 เมกะวตัต ์

(5) การนําเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศ  

กฟผ. มกีารนําเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเภท ได้แก่ สปป.ลาว และ มาเลเซีย เป็นต้น โดยปัจจุบนัการ
นําเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศ มกีําลงัการผลติรวม 3,877.60 เมกะวตัต์ โดยแบ่งเป็นการนําเขา้จาก สปป,ลาว 
จาํนวน 3,577.60 เมกะวตัต ์และ มาเลเซยี จาํนวน 300 เมกะวตัต ์

ระบบสง่ไฟฟ้า 

กฟผ. ดําเนินการจดัสง่ไฟฟ้าที่ผลติจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รบัซื้อจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่ง
ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่มโีครงขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ ทีร่ะดบัแรงดนั 500 กโิลวตัต ์230 กโิลวตัต ์115 กโิลวตัต ์และ 69 
กโิลวตัต ์เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีร่บัซื้อโดยตรง นอกจากน้ี กฟผ. ยงัจําหน่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้าของประเทศเพือ่นบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบสง่ไฟฟ้าแรงดนั 115 กโิลวตัต ์และ 22 กโิลโวลต ์และ
มาเลเซยีดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (HVDC) 300 กโิลโวลต ์

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ทําหน้าที่จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูบ้รโิภคในประเทศ โดย กฟน. รบัผดิชอบการจําหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ ขณะที ่กฟภ. จะทําการจําหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อยและลกูคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่เขตบรกิารของ กฟน. และไฟฟ้าบางสว่น 
กฟผ. ทาํการจาํหน่ายตรงใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางราย นอกจากน้ีผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนบางรายมเีครอืขา่ยไฟฟ้าของ
ตนเองทีส่ง่ไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมโดยตรง 

กาํลงัผลิตรวมของประเทศและความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

จากการสาํรวจของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พบว่าความต้องการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลจากการขยายตวัเศรษฐกจิและการเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากรเป็นหลกั โดย กฟผ. จะตอ้งจดั
ให้มกีําลงัการผลติไฟฟ้ารวมสูงกว่าจํานวนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเสมอ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ 
ปรมิาณไฟฟ้าทีผู่บ้รโิภคใชร้วมกนัทัง้ระบบสงูสดุ ณ วนัใดวนัหน่ึงของแต่ละปี เพื่อรกัษาเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าใน
ประเทศใหม้คีวามมัน่คง ซึ่งความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อนโยบายการผลติและรบัซื้อไฟฟ้าเพิม่ของ
ประเทศ สาํหรบัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสุงสุดในรอบปี 2559 สาํหรบัหกเดอืนแรกล่าสุดอยู่ทีว่นัที ่11 พฤษภาคม 
2559 เวลา 22.28 น. ที ่29,619 เมกะวตัต์ เพิม่ขึน้หากเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 2,273 เมกะวตัต์ เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.31 จากสถติยิอ้นหลงัพบวา่ ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสุดในประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก 16,681 เมกะวตัตใ์นปี 2545 
เป็น 29,619 เมกะวตัต์ในปี 2559 คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ย (CAGR) รอ้ยละ 4.19ต่อปีในขณะที่กําลงัการผลติไฟฟ้า

เพิม่ขึน้จาก 23,755 เมกะวตัตใ์นปี 2545 เป็น 43,623 เมกะวตัต ์ในปี 2558 คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) รอ้ยละ 
4.79 ต่อปี 
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ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ และกาํลงัผลิตติดตัง้ทัง้ระบบ 

 

ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและแผนพฒันากาํลงักรผลติไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) 

 

โดยการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมผีูใ้ชป้ลายทางแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ประเภทหลกัไดแ้ก่ ภาคครวัเรอืน ภาค
กิจการขนาดเล็ก  ภาคธุรกิจ  และภาคอุตสาหกรรม  โดยผู้ใช้ปลายทางที่มีส ัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือ 
ภาคอุตสาหกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศ รองลงมาคอืการใชไ้ฟฟ้าในภาคครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ย
ละ 23 ภาคธุรกจิ รอ้ยละ 19 และกจิการขนาดเลก็ รอ้ยละ 11  

การใช้ไฟฟ้าในแต่ละสาขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ทีม่า:รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย 2558 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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การใชไ้ฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2545 ถงึปี 2550 หลงัจากนัน้ช่วงปี 2551 ถงึปี 
2552 มแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลงประกอบกบัภาวะความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืง
ภายในประเทศไทย ต่อมาในปี 2553 ถึงปี 2557 การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลับมาเพิ่มอีกครัง้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมอาหาร 

การใช้ไฟฟ้าในสาขาอตุสาหกรรม 

 
ทีม่า:รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย 2558 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน ไดจ้ดัทําแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 
2579  (“PDP 2015”) ซึง่ไดม้กีารพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศทีส่อดคลอ้งกนัอตัราการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ (GDP) ปี 2557 – 2579 เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 3.94โดย PDP 2015 น้ีไดค้าดการณ์ถงึความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีจ่ะ

เพิม่ขึน้จาก 29,051 เมกะวตัตใ์นปี 2558 เป็น 49,655 เมกะวตัตใ์นปี 2579  

ประมาณการความต้องการไฟฟ้าสงูสดุและกาํลงัการผลิตติดตัง้ 
 

 
ทีม่า:แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015) 
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ประมาณการความตอ้งการไฟฟ้าสงูสุด ประมาณการกาํลงัการผลติตดิตัง้
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โดยรฐับาลไดม้กีารสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพิม่มากขึน้จากปัจจุบนัรอ้ยละ 8 เป็นรอ้ยละ 
20 ของปรมิาณความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวมของประเทศในปี พ.ศ. 2579 คดิเป็นกําลงัผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีนรวม 19,634.4 เมกะวตัต ์รายละเอยีดของประมาณการสดัสว่นแหลง่พลงังานในแผน PDP 2015  มดีง้น้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง 
ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 

ซือ้ไฟฟ้าพลงัน้ําจากต่างประเทศ 7 10 – 15  15 – 20  

ถ่านหนิ (รวมถงึลกิไนต)์ 20 20 – 25  20 – 25  

พลงังานหมนุเวยีน (รวมพลงัน้ํา) 8 10 – 20  15 – 20  

ก๊าซธรรมชาต ิ 64 45 – 50  30 – 40  

นิวเคลยีร ์ - - 0 – 5  

ดเีซล – น้ํามนัเตา 1 - - 

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

นอกจากน้ี ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (“AEDP”) ประมาณการกําลงัการตดิตัง้ (เม
กะวตัต)์ ของโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) ทัง้ประเทศ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
ปี แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน้ํา 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:แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015) 

2.4     ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
บรษิทัฯ เชื่อวา่ บรษิทัฯมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดงัน้ี 

1. บริษทัฯเป็นหน่ึงในผูนํ้าในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯเป็นผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภครายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพืน้ที่
นิคมอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 30ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการ
สาธารณูปโภคดว้ยโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบําบดัน้ําเสยีซึ่งกําลงัผลติรวม 281,376 ลบ.ม.ต่อวนั 
และ 117,456 ลบ.ม.ต่อวนั ตามลําดบั โดยใหบ้รกิารแก่พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จํานวน 8 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ (3) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์2 (4) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (5) นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช ชลบุร ี(6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร2ี (7) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี(8) เขตประกอบ
อุตสาหกรรมเหมราชระยองรวมพื้นที่กว่า 24,000ไร่ นอกจากน้ี บรษิทัฯได้ให้บรกิารสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า

อุตสาหกรรมจํานวนประมาณ1,000 รายโดยในปี 2559 มปีรมิาณการใชน้ํ้าดบิรวม 16.7ลา้นลบ.ม. น้ําเพื่อ
อุตสาหกรรมรวม 45.8 ลา้น ลบ.ม. และบาํบดัน้ําเสยีรวม 26.6ลา้น ลบ.ม.(ไมน่บัรวมปรมิาณการบาํบดัน้ําเสยีใน 
ESIE) 
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2. บริษทัฯดาํเนินธรุกิจอยู่ในธรุกิจและทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีการเติบโตสงูอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัฯดําเนินธุรกจิหลกัโดยใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ซึ่งเป็นธุรกจิที่มกีารเตบิโตสงู
อย่างต่อเน่ือง โดยปรมิาณการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 6.4 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ขณะทีค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4.19 ต่อปีในช่วงปี 2545 ถงึ 
2559 

ปัจจุบนั การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯส่วนใหญ่ทัง้ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานตัง้อยู่ในภาค

ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นพื้นที่ที่มกีารลงทุนใน
อุตสาหกรรมสงูทีสุ่ดในประเทศไทย โดยมมีลูค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมกว่ารอ้ยละ 46.1ของมลูค่าการลงทุน
ทัง้หมดในประเทศไทย (ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน) และพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอตัราการ
เตบิโตรอ้ยละ 2.7ต่อปีในช่วง 7ปีทีผ่่านมา นอกจากน้ี ภาคตะวนัออกยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีลติภณัฑม์วลรวม (GDP) 
และอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP growth) สงูทีส่ดุในประเทศไทย โดยมใีนปี 2557 ผลติภณัฑ์

มวลรวม (GDP) เท่ากบั 2,333.2 พนัลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP growth) 
กวา่รอ้ยละ 6.4 โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา รายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.4 ต่อ
ปี 

ดว้ยเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้น้ี บรษิทัฯเชื่อวา่การดาํเนินธุรกจิในภาคตะวนัออกของประเทศไทยนัน้ จะทาํ
ใหบ้รษิทัฯมโีอกาสในการเตบิโตทัง้ทางธุรกจิและผลประกอบการในอนาคตได ้

 

3. บริษทัฯได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลิวเอชเอ 

บรษิทัฯไดร้บัการสนบัสนุนทางธุรกจิอยา่งต่อเน่ืองจากกลุม่เหมราชฯ และกลุม่ดบับลวิเอชเอ ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุม่เหมราชฯ ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร มพีืน้ที่
อุตสาหกรรมจาํนวน 8 แหง่ซึง่บรษิทัฯไดใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด และเป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ที่
บรษิทัฯเขา้รว่มทุน 

ปัจจุบนั บรษิทัฯได้เขา้ทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อสนับสนุนธุรกจิแก่บรษิทัฯ 
บรษิทัฯยงัไดส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหม
ราชฯ ในประเทศไทยนอกจากน้ี บรษิทัฯไดท้าํขอ้ตกลงไมค่า้แขง่กบักลุม่เหมราชฯ และขอ้ตกลงกาํหนดขอบเขต
การประกอบธุรกจิกบักลุ่มดบับลวิเอชเอ เพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มดบับลวิเอชเอ
อย่างชดัเจน โดยกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลวิเอชเอ จะไม่ทาํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ ในธุรกจิน้ํา และธุรกจิ
พลงังานในประเทศไทยและในกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกีําหนดระยะเวลา 
(ตามขอ้ตกลงไมค่า้แขง่) นอกจากน้ี และบรษิทัฯยงัไดร้บัสทิธใินการลงทุนจากกลุม่เหมราชฯ สาํหรบัธุรกจิท่อสง่
ก๊าซและธุรกจิบรหิารจดัการของเสยีในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปี
นับจากวนัที่30 มนีาคม 2559 โดยกลุ่มเหมราชฯ มีอตัราการเติบโตของพื้นที่อุตสาหกรรมขายเฉลี่ยสะสม 
(CAGR) ประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปีในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา 

ดงันัน้ บรษิทัฯเชื่อว่าบรษิทัฯมโีอกาสได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมติรที่แขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ 
และกลุม่ดบับลวิเอชเอ โดยหากกลุ่มเหมราชฯ มกีารขยายการลงทุนในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเพิม่ขึน้ หรอืมกีารเขา้
ซือ้พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ ยอ่มสง่ผลใหบ้รษิทัฯมโีอกาสไดส้ทิธใินการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเพิม่มากขึน้ และ
มโีอกาสในการเขา้ร่วมทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆนอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมโีอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ 
อกีดว้ย 
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4. บริษทัฯมีความสมัพนัธท่ี์แขง็แกร่งกบับริษทัชัน้นําทางด้านธรุกิจพลงังาน 

บรษิทัฯมคีวามสมัพนัธ์ที่แขง็แกร่งกบัผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกจิไฟฟ้าชัน้นําในประเทศไทย เช่น 
กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบกีรมิ และกลุ่มกนักุล โดยโรงไฟฟ้าที่บรษิทัฯเขา้ร่วมทุนนัน้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่

อุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ และคลงัสนิคา้ของกลุม่ดบับลวิเอชเอ 

โดยบรษิทัฯไดเ้ขา้รว่มทุนกบักลุ่มโกลวใ์นโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ และโรงไฟฟ้าโกลวไ์อ
พพี ีโดยมกีําลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุ้นรวม 286.03 เมกะวตัต์ บรษิทัฯได้เขา้ร่วมทุนกบักลุ่มกลัฟ์ใน
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (solar roof) โดยมกีําลงัการผลติ
ตามสดัส่วนการถือหุ้นรวม 30.79เมกะวตัต์ และยงัมโีรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพฒันาที่ลงทุนร่วมกบับรษิทั 
กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั อกี 6โรง ไดแ้ก่ กลัฟ์ วทีพี ีกลัฟ์ ทเีอส 1 กลัฟ์ ทเีอส 2 กลัฟ์ ทเีอส 3 กลัฟ์ ทเีอส 4 และ 
กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2โดยเมือ่โรงไฟฟ้าทัง้หมดแลว้เสรจ็ บรษิทัฯจะมกีําลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้
อีก 190.07เมกะวตัต์ นอกจากน้ีบรษิทัฯยงัได้เขา้ร่วมทุนกบักลุ่มกนักุลในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บน
หลงัคา (solar roof) โดยมกีําลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวม 2.45 เมกะวตัต ์บรษิทัฯยงัมกีารรว่มทุนกบั
กลุม่บกีรมิ เพาเวอร ์ในโรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ซึง่บรษิทัฯมกีําลงัการผลติตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้จาํนวน 30.26เมกะวตัต ์

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุ้นของโรงไฟฟ้าที่
เริม่ดําเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้รวม 349.55 เมกะวตัต์ และหากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพฒันาแลว้
เสรจ็บรษิทัฯ คาดวา่ภายในปี 2562 บรษิทัฯ จะมกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้เป็น 539.62 เมกะ
วตัต ์หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่สะสมต่อปีประมาณรอ้ยละ 15.6 

บริษัทฯเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับบริษัทชัน้นําที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกจิไฟฟ้านัน้ จะทําให้บรษิทัฯได้เขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคต
อย่างต่อเน่ือง และช่วยสรา้งความมัน่ใจไดว้่าโรงไฟฟ้าต่างๆ ทีบ่รษิทัเขา้ร่วมลงทุนนัน้จะประสบความสาํเรจ็ใน
การดําเนินการ นอกจากน้ีการเข้าร่วมทุนดงักล่าว จะทําให้บรษิัทฯ ได้เพิม่พูนความรู้ความสามารถในการ
พฒันาและดาํเนินการโรงไฟฟ้าในอนาคตได ้

5. บริษทัฯมีโครงสร้างธรุกิจและกลุ่มลกูค้าท่ีมีความมัน่คง 

บรษิทัฯมโีครงสรา้งธุรกจิทีก่ระจายตวัโดยในปี 2559 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 59.43และมสีว่นแบง่รายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 36.58 

โดยหากพจิารณาลกัษณะลูกค้าของแต่ละธุรกิจนัน้พบว่า ธุรกิจสาธารณูปโภคจะมกีลุ่มลูกค้าทัง้หมด 
เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมคีวามจําเป็นในการใช้สาธารณูปโภคเพื่อประกอบ

กจิการ นอกจากน้ี กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและมคีวามมัน่คงสงู โดยลูกคา้
อุตสาหกรรมในธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ มกีารกระจายตวัไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมรีอ้ยละ 42.6 กลุ่มพลงังานรอ้ยละ 17.1กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตร์อ้ยละ 13.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ 
รอ้ยละ 9.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสร์อ้ยละ5.0 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบรโิภครอ้ยละ 4.5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งรอ้ยละ 2.8 และกลุม่อุตสาหกรรมอื่นรอ้ยละ 5.3 

ในขณะที่ ธุรกจิพลงังานจะมกีลุ่มลูกคา้สว่นใหญ่เป็น กฟผ. และกฟภ. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของ
กําลงัการผลติที่ดําเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ดงันัน้ ธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ จงึมกีลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครฐัที่มลีกัษณะการทําสญัญาเป็นสญัญาซื้อขายระยะยาว ทําให้ธุรกิจพลงังานของ
บรษิทัฯ มคีวามมัน่คงสงู    

ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อว่าการที่บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มคีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอืนัน้ ทํา
ใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 
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6. บริษัทฯมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร ์
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการเติบโตสงู 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกจิสาธารณูปโภคไปสูป่ระเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพชูา สปป. ลาว เมยีน
มาร ์เวยีดนาม (CLMV) ซึง่มอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ในช่วงปี 2556 ถงึ 2558 สงู โดย
คดิเป็น รอ้ยละ 7.2 รอ้ยละ 7.3 รอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 6.0 ตามลาํดบั (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 ์เป็นประเทศทีก่ําลงัเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ใหม ่และเวยีดนามยงัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรทัว่ไป (GSP) จากประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัอกีดว้ย 

ด้วยประสบการณ์ในการบรหิารงานและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจ
พลงังาน บรษิทัฯเชื่อว่าบรษิทัฯมโีอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป. ลาว 
เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตสงู เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศที่ไดร้บัความน่าสนใจในการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพิม่สงูดว้ย 

 

7. บริษทัฯ มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สงูในธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและมคีวามรูใ้นธุรกจิ

ของบรษิทัฯเป็นอย่างด ีและมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัคู่คา้ โดยกรรมการที่มสี่วนในการบรหิารของบรษิทัฯ บาง
ท่านมปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากวา่ 25 ปี อกีทัง้ ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในธุรกจิพลงังานมากวา่ 20 ปี 

บรษิทัฯเชื่อว่าประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึความสมัพนัธก์บัลูกคา้ คู่คา้และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัฯนัน้ จะสามารถนําพาใหบ้รษิทัฯ
ประสบความสาํเรจ็ เตบิโต และขยายตวัต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็นหน่ึงในผูนํ้าในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมไดใ้นอนาคต 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายเป็นบรษิทัชัน้นําของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน โดยบรษิทัฯ 
ไดต้ระหนกัถงึปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ อนัอาจเกดิขึน้ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึ

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ จงึไดป้ระเมนิความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัต่าง ๆ 
ตลอดจนผลกระทบของความเสีย่งต่าง ๆ ดงักล่าวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกั กลา่วคอื ดา้นกล
ยทุธ ์ (Strategy) ดา้นการดาํเนินงาน (Operation) ดา้นการเงนิ (Financial) และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและอื่น 
ๆ (Compliance) และแบง่แยกตามประเภทของธุรกจิหลกั (ธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน) ของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี อยา่งไร
กด็ ี ขอ้มลูดงัต่อไปน้ีอธบิายถงึความเสีย่งทีส่าํคญัเพยีงบางประการซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และมลูคา่หุน้ของ

บรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจยงัไมท่ราบถงึความเสีย่งบางประการ หรอือาจมคีวามเสีย่งอื่น ๆ ทีใ่นขณะน้ีบรษิทัฯ เชื่อวา่ยงัไม่
มนียัสาํคญั แต่อาจกลายเป็นความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทัฯ ได ้ โดยความเสีย่งทัง้หลายเหลา่น้ีอาจสง่ผลกระทบใน
เชงิลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.1 ปัจจยัเส่ียงด้านกลยทุธ ์

3.1.1 ธรุกิจน้ํา 

(ก) รายได้หลักของธุรกิจน้ํามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม  และเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมของกลุ่มเหมราช  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้ในจํานวนที่มีนัยสําคัญมาจากการประกอบธุรกิจน้ําในเขตนิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พฒันาและบรหิารจดัการโดยบรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั 
(มหาชน) (“เหมราช”) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มเหมราชฯ”) ซึ่งเป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยคดิเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 54.17และรอ้ยละ 59.43 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2558 และ2559 ตามลาํดบั 

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ลงนามในสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าสิทธิกับกลุ่มเหมราชฯ  
เพื่อให้มสีทิธใินการประกอบธุรกิจน้ําในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ทัง้
สาํหรบัโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต เป็นระยะเวลา 50 ปี แต่หากกลุ่มเหมราชฯ ไมข่ยายธุรกจิเกีย่วกบัการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และบรษิทัฯ ไม่มลีูกค้า
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่เตมิ รายไดข้องบรษิทัฯ อาจไม่
เตบิโตอย่างมสีาระสาํคญัในอนาคต หรอืหากสญัญาเช่าสทิธสิิน้สุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกีารต่อ
อาย ุและบรษิทัฯ ไมม่ลีกูคา้ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ มาชดเชย 
รายไดข้องบรษิทัฯ อาจลดลงอย่างมนีัยสาํคญั ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญัได ้ 

(ข) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่เพียงบางราย 

เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้หลกัของธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยลกูคา้กลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุม่โรงไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
และเป็นหลกั ซึ่งมกีารใช้น้ําคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 43 ร้อยละ 17 และร้อยละ 13 ของรายได้จากธุรกิจน้ํา
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2559 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 รายแรก สว่นใหญ่เป็นลกูคา้กลุ่ม
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อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า โดย รายไดข้องบรษิทัฯ จากลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 53.3 และรอ้ย
ละ 55.7 ของรายไดจ้ากธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559 ดงันัน้ หากธุรกจิ หรอืสภาวะการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรอืลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวลดลง หรอืชะลอตวัลง อาจทําใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้า และระบบสาธารณูปโภค

อื่น ๆ ของลกูคา้กลุม่ดงักลา่วลดลง ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถ
ในการทาํกาํไร และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

(ค) ความเส่ียงจากหน้าท่ีต้องลงทนุในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ  

บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช โดยเหมราชตกลงใหบ้รษิทัฯ เช่าสทิธแิต่เพยีง
ผูเ้ดยีวในการประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคต มกีําหนดระยะเวลา 50 ปี และบรษิทัฯ กต็กลงเช่าสทิธดิงักล่าว
จากเหมราช หากอตัราผลตอบแทนของธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตเท่ากบัหรอืเกนิกว่าอตัราที่ตกลงกนั (ปัจจุบนั
กําหนดอยู่ที่อัตราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (EIRR) ร้อยละ) โดยสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าว

ก่อใหเ้กดิหน้าที่ซึ่งกนัและกนั บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่ต้องเขา้ลงทุน และประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตดงักล่าว 
ทัง้น้ี ไมว่า่บรษิทัฯ จะมคีวามพรอ้มในการลงทุนและประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตดงักลา่วหรอืไม ่ไมว่า่จะเป็น
ความพรอ้มทางดา้นทรพัยากรบุคคล ทางการเงนิ หรอือื่น ๆ หรอืไม ่หากบรษิทัฯ ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได ้เหม
ราชกอ็าจใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิได ้ซึง่จะสง่ผลทําใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการประกอบธุรกจิใน
โครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
ได ้

นอกจากน้ี ภายใต้สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ บรษิัทฯ และเหมราช ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการ

ประกอบธุรกจิน้ําแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ ไวแ้ลว้ เช่น อตัราผลตอบแทน
ขัน้ตํ่า ตอ้งเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ รวมถงึแบบของสญัญาเช่าสทิธ ิเป็นตน้ ดงันัน้ การทีบ่รษิทั
ฯ เขา้ประกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ ของกลุ่มเหมราชฯ  (ไม่
ว่าจะเป็นโครงการที่พฒันาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรอืที่พฒันาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เขา้ไปซื้อกิจการใน
ภายหลงั) และไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน้ําเป็นธุรกจิของตนเอง หรอืเป็นเพยีงการเขา้รบับรหิารจดัการ
ธุรกิจน้ําเพื่อกลุ่มเหมราชฯ หากเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ (โดยการอนุมตัิของ
คณะกรรมการ) จะสามารถดําเนินการไดโ้ดยไม่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ก่อนตาม
ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมถงึประกาศทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต) แมก้ารเขา้ทํารายการ
ระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่มเหมราชฯ ดงักล่าวจะถอืเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ดงันัน้ ในกรณีดงักล่าว ผูถ้อืหุน้รายย่อย
ของบรษิทัฯ จะไม่มโีอกาสเขา้ร่วมในการตดัสนิใจเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของ
กลุม่เหมราชฯ หรอืเขา้รบับรหิารจดัการธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตเพือ่กลุม่เหมราชฯ  

(ง) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดิบรายใหญ่  

บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจให้บรกิารสาธารณูปโภค โดยผลติและจดัจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตอ้งใชน้ํ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่าํคญั โดยค่าใชจ้่ายน้ําดบิเฉลีย่คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 63 ของตน้ทุนรวม ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จดัหาน้ําดบิจากผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิรายใหญ่ 3 ราย เป็น
หลกั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร”์) ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บั
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สมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ที่จงัหวดัชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม
เหมราชฯ ไดแ้ก่ น้ําจากบอ่น้ําธรรมชาตพิืน้ทีข่องกลุม่เหมราชฯในสดัสว่นรอ้ยละ 81รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 9 ตามลาํดบั 
(ข้อมูลสําหรบัปี 2559) โดยกลุ่มเหมราชฯ เป็นตวักลางในการจดัซื้อน้ําดิบจากสองแหล่งแรก อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ 
สามารถจดัซือ้น้ําดบิโดยตรงจาก อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทานได ้

ดงันัน้ หากอสีต์วอเตอร ์กรมชลประทาน หรอืกลุ่มเหมราชฯ ไม่สามารถจดัหาน้ําดบิให้แก่บรษิทัฯ 
ไดต้ามปรมิาณและในเวลาทีต่กลงกนั หรอืเกดิภาวะขาดแคลนน้ําดบิ หรอืหากราคาน้ําดบิสงูขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

3.1.2 ธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากการลงทนุในกิจการซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคมุกิจการ 

  ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซื้อหุน้ในธุรกจิพลงังานต่างๆ รายไดจ้าก
ธุรกจิพลงังานทัง้หมดของบรษิทัฯ เกดิจากการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกจิพลงังาน และมฐีานะเป็นบรษิทั
ร่วมของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มอีํานาจควบคุมกจิการ การบรหิารงานของบรษิทัซึ่งประกอบกจิการพลงังาน
ดงักล่าว ขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการของบรษิัทดงักล่าว แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิัทดงักล่าวเป็นบริษัทที่มีความ

เชีย่วชาญในธุรกจิพลงังาน บรษิทัฯ กอ็าจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าว ทัง้น้ี บรษิทัฯ รบัรูร้ายได้
จากการลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าวในรปูแบบของสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ และ
เงนิปันผล 

3.1.3 ทัง้ธรุกิจน้ําและธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการในอนาคต 

  แมว้่าบรษิทัฯ มแีผนงานขยายการลงทุนในธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในและนอก
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และทัง้ในและต่างประเทศ โดยคดัเลอืกโครงการลงทุนที่ใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal Rate of Return) ในระดบัทีเ่หมาะสม และศกึษาและวเิคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) รวมถงึการศกึษาผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ (Sensitivity Analysis) 
อยา่งละเอยีด และหากเป็นโครงการรว่มทุน (Joint Venture) บรษิทัฯ กม็นีโยบายเลอืกผูร้ว่มลงทุนอยา่งรอบคอบ โดย
พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฐานะทางการเงนิ และประวตัผิลการดําเนินงานที่
ผ่านมาในอดีตของผู้ร่วมลงทุนก็ตาม แต่การพฒันาและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ย่อมมีความเสี่ยงที่
แผนการลงทุนจะไม่เป็นไปตามประมาณการ และแผนงานทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้หรอืไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดไว ้
(เช่น เกดิความล่าชา้ขึน้จากการก่อสรา้งโรงงาน และการจดัหาวตัถุดบิ และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นและอตัรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น) หากเหตุดงักล่าวเกดิขึ้นอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญัได ้  

(ข) ความเส่ียงจากการสูญเสียสิทธิในการได้รบัยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบาง
ประการหรือการถกูเรียกเกบ็ภาษีประเภทใหม่จะเพ่ิมภาระภาษีและทาํให้กาํไรของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย และบริษทัร่วมของบริษทัฯ ลดลง 
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ทีผ่่านมา บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบางแห่งไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ซึ่งบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว ที่ประกอบ
ธุรกจิผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม หรอืธุรกจิพลงังาน ได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลสําหรบัรายได้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและ
บรษิทัรว่ม 

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่าบรษิัทฯ บรษิทัย่อย และบรษิัทร่วม จะได้รบัหรอืได้
ประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษแีละสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีค่ลา้ยกนัเมื่อสทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวไดส้ิน้สุด

ลงแลว้ เมื่อสทิธปิระโยชน์ทางภาษีสิน้สุดลงจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ต้องเสยีภาษีสาํหรบักําไร
ส่วนที่เคยได้รบัยกเว้นภาษีหรอืได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทําให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ดงักล่าว มี
ค่าใชจ้่ายทางภาษเีพิม่ขึน้ และความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึ่งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และบรษิทัรว่มดงักลา่ว และสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 

3.2 ปัจจยัเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 

3.2.1 ธรุกิจน้ํา 

(ก) ความเส่ียงจากการท่ีสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิส้ินสุดลงก่อนครบ
กาํหนด  

   ในการประกอบธุรกจิใหบ้รกิารน้ําในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสญัญาหลกั 2 ฉบบั กล่าวคอื (ก) สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ (ลงนามกบัเหมราช) ซึ่งให้
สทิธแิก่บรษิทัฯ ในการให้บรกิารน้ําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม สําหรบัโครงการใน
ปัจจุบนั และโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ โดยมอีายุสญัญา 50 ปี และ (ข) สญัญาเช่าสทิธ ิ(ลงนามกบัเหมราช 
และบรษิทัยอ่ยของเหมราช ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นผูพ้ฒันาทีด่นิเพื่อการอุตสาหกรรมแต่ละโครงการ) ซึง่ใหส้ทิธแิก่บรษิทัฯ 
ในการใหป้ระกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นรายโครงการ โดยมอีายุสญัญา

ประมาณ 50 ปี  

สญัญาทัง้สองเป็นสญัญาหลกัในการประกอบธุรกิจน้ําของบริษัทฯ หากสญัญาเช่าสทิธิสําหรบั

โครงการใดสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนด (เช่น บรษิัทฯ มไิด้ให้บรกิารน้ําแก่ลูกค้าตามปรมิาณ และ/หรอืคุณภาพตาม

สญัญาทีม่กีบัลกูคา้อยา่งมนียัสาํคญั หรอืไมด่าํเนินการขยายระบบน้ําภายในระยะเวลาทีต่กลงกนักบักลุ่มเหมราชฯ หรอื
หน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับอกเลกิสญัญารว่มดาํเนินงาน หรอืสทิธใินการประกอบการของกลุ่มเหมราชฯ หรอื
มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายหรอืการตคีวามใด ๆ เป็นตน้) อาจมผีลทําใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถประกอบธุรกจิน้ําใน
โครงการนัน้ ๆ ต่อไปได ้หากเหตุดงักล่าวเกดิขึน้อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได ้ฐานะการเงนิ 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยสําคญัได้ อน่ึง การสิน้สุดลงของสญัญาพนัธมติรทาง

ธุรกจิ (หรอืขอ้สญัญาให้สทิธแิก่บรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการประกอบกจิการน้ําในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหม
ราช) ก่อนครบกําหนดอายุสญัญา 50 ปี ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ จะไม่มผีลกระทบต่อสญัญาเช่าสทิธซิึง่ไดม้กีารลงนามไป
แลว้แต่อยา่งใด 
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(ข) ความเส่ียงจากการท่ีสญัญาร่วมดาํเนินงานระหว่างผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมกบั กนอ. อาจ
ส้ินสดุลง  

ในการประกอบกจิการเป็นผู้พฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม (รวมถงึการจดัหาบรกิาร
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบนัประกอบดว้ยเหมราช 
และบริษัทในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ได้เข้าทําสญัญาร่วมดําเนินงาน (“สัญญาร่วมดําเนินงานฯ”) กับการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่สญัญารว่มดาํเนินงานฯ ดงักล่าวไมม่กีําหนดอายุของสญัญาเอาไว ้หมายความวา่เมื่อ
ลงนามในสญัญาร่วมดําเนินงานฯ แลว้ เหมราชและบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ สามารถเป็นผู้พฒันาและบรหิาร
จัดการนิคมอุตสาหกรรมได้ตลอดไป ตราบใดที่ย ังคงปฏิบัติถูกต้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสญัญาร่วม

ดาํเนินงานฯ และตามประกาศและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ กนอ.  

ในสว่นของการจดัหาบรกิารระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมนัน้ เหมราชและบรษิทั
ในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรมและบรกิารบําบดัน้ําเสยีในโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ดงันัน้ 
หากสญัญารว่มดาํเนินงานฯ ของบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ถูกยกเลกิ (โดยสาเหตุหลกัของการยกเลกิตามประกาศ
ของ กนอ. ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ทีเ่ป็นคู่สญัญากบั กนอ. มหีน้ีสนิลน้พน้ตวั และไมส่ามารถ
ฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาอนัควร หรอืถูกควบหรอืซื้อกจิการ หรอือํานาจการควบคุมบรหิารกจิการถูกเปลี่ยนมอื โดยไม่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจาก กนอ. และมผีลทาํใหก้ลุ่มเหมราชฯ ไมส่ามารถดําเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญารว่ม
ดําเนินงานฯ ไดต่้อไป) สทิธใินการใหบ้รกิารน้ําในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบ 
หากเหตุดงักล่าวเกดิขึน้อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได้ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญัได ้  

(ค) ความเส่ียงจากการส้ินสุดลงของความร่วมมือกบักลุ่มเหมราชฯ และบริษทั ดบับลิวเอชเอ 
คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   

(1) ข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริษทัฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ําแต่เพียงผู้เดียว
สาํหรบัโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ  

ภายใต้ขอ้กําหนดของสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ (ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ให้สทิธแิก่บรษิทัแต่เพยีงผู้เดยีวในการประกอบ
ธุรกจิน้ําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 
ปี) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมหีน้าทีต่อ้งทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนทีต่กลงกนัไวร้ะหว่างคู่สญัญาภายใต้
สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ ทุก ๆ 5 ปี หรอืเมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า

เหน็สมควรทีจ่ะทบทวนอตัราผลตอบแทนเน่ืองจากเกดิหรอือาจจะเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจจะกระทบต่ออตัราผลตอบแทนอยา่ง

มนีัยสําคญั ซึ่งอตัราผลตอบแทนซึ่งต้องทบทวนกนัได้แก่ (ก) อตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่า สําหรบัการเช่าสทิธิในการ
ประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราช (ซึ่งสาํหรบั 5 ปีแรก หมายถงึ อตัราผลตอบแทนภายในส่วน
ของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal Rate of Return) ของธุรกจิน้ํารอ้ยละ 10) (ข) อตัราผลตอบแทนของการบรหิารจดัการ
ธุรกจิน้ําให้แก่กลุ่มเหมราชฯ สําหรบัการลงทุนของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ (ซึง่สาํหรบั 5 ปีแรก หมายถงึ อตัรารอ้ยละ 8 ซึง่บวกบนค่าใชจ้่ายทางตรง 
(แปด)) และ (ค) อตัราค่าตอบแทนการใหเ้ช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิรายปีที่บรษิทัฯ ตกลงชําระใหแ้ก่กลุ่มเหมราช 
(ซึง่สาํหรบั 5 ปีแรก หมายถงึ อตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน้ําในโครงการ ก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด 
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ๆ ในชว่งปีดาํเนินการที ่1 - 3  และรอ้ยละ 3 ต่อปีของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน้ําในโครงการ ก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด 
ๆ ตัง้แต่ปีดําเนินการที่ 4 จนถึงปีดําเนินการที่ 50) (ค่าตอบแทนตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรียกว่า “อัตรา
ผลตอบแทน”) หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัอตัราผลตอบแทนดงักล่าว กลุ่มเหมราชฯ จะไม่มหีน้าที่
ต้องให้บรษิทัฯ เช่าสทิธใินการประกอบธุรกิจน้ําแต่เพยีงผู้เดยีวในโครงการในอนาคตในนิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อกีต่อไป และจะมผีลทําใหข้อ้ตกลงหา้มคา้แขง่ของเหมราช และขอ้ตกลง
กาํหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิของWHA ตอ้งสิน้สดุลงเชน่กนัสาํหรบัการประกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกลุม่เหมราชฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ข้อตกลงห้ามค้าแข่งของกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงกาํหนดขอบเขตการประกอบ
ธรุกิจของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   

 สําหรบัประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยนัน้ ในปัจจุบนักลุ่มเหมราชฯ ยงัไม่ได้เข้าทํา
สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกบับรษิัทฯ แต่เหมราช และWHA นัน้ได้เข้าทําข้อตกลงห้ามค้าแข่งกบับรษิัทฯ ว่าจะไม่
ประกอบธุรกิจน้ําหรือธุรกิจพลงังานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และตกลงดําเนินการให้บริษัทย่อยของตนเองไม่
ประกอบธุรกจิน้ําหรอืธุรกจิพลงังานในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศพม่า และประเทศเวยีดนาม 
อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ โดยไมม่กีาํหนดระยะเวลา อยา่งไรกด็ ีหากกลุ่มเหมราชฯ หรอืกลุ่มดบับลวิเอช
เอชกัชวนใหบ้รษิทัฯ เขา้ประกอบธุรกจิน้ําหรอืธุรกจิพลงังานในโครงการฯ (โครงการฯ หมายถงึ โครงการพฒันาอาคาร
คลงัสนิค้า ศูนย์กระจายสนิค้า หรอืที่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถงึเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตนิคม
อุตสาหกรรม) และบรษิัทฯ ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจดงักล่าวในโครงการฯ ใดๆ ในประเทศดงักล่าวจํานวน3 
โครงการ (อน่ึง การปฏเิสธการเขา้ประกอบธุรกจิในโครงการเดยีวกนั หรอืส่วนขยายของโครงการดงักล่าวนับเป็น 1 
โครงการ) ขอ้ตกลงห้ามคา้แข่งฉบบัน้ีจะสิน้ผลลงทนัท ีทัง้น้ี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิน้ําหรอืธุรกจิ
พลงังานในโครงการฯในประเทศดงักล่าวเท่านัน้ ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่น้ีจะยงัมผีลอยูส่าํหรบัธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังาน 
นอกโครงการฯ ในประเทศดงักล่าว และในประเทศ CLMV อื่นทัง้ในและนอกโครงการฯ นอกจากน้ี หากเหมราช หรอื  
WHA  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ (ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม) รวมกนัตํ่ากวา่รอ้ยละ 10 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่ทัง้ของเหมราชและ WHA จะสิน้ผลลงทัง้ฉบบัสาํหรบัทุก ๆ ประเทศ 

   หากเหตุการณ์ตาม (1) หรอื (2) ดงักล่าวขา้งตน้เกดิขึน้และบรษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อื่น ๆ ในจํานวนทีม่สีาระสาํคญั อาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ รายได้ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
อยา่งมนียัสาํคญัได ้

(ง) ความเส่ียงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อตุสาหกรรมได้ไม่เกินกว่าอตัราค่าบริการสาธารณูปโภคท่ี กนอ. กาํหนด  

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) กําหนดว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มอีํานาจกําหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่า
เช่าซื้ออสงัหาริมทรพัย์ หรือสงัหาริมทรพัย์ และค่าบํารุงรกัษาสิง่อํานวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคม
อุตสาหกรรมนัน้ ทัง้น้ี ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ” ดังนัน้ อํานาจในการประกาศและปรับเพิ่มค่าบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบาํบดัน้ําเสยี เป็นตน้ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จงึอยูท่ี ่กนอ. 
โดยบรษิทัฯ ไมส่ามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารสาธารณูปโภคเกนิกวา่อตัราที ่กนอ. กําหนด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่ง
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ในกรณีที่ กนอ. ไม่อนุมตัิให้บริษัทฯ ปรบัเพิ่มค่าบริการสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด และหากบรษิทัฯ ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าวของ กนอ. ในโครงการใด ๆ อาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มเหมราชฯ เลกิสญัญาเช่าสทิธกิบับรษิทัฯ สําหรบัโครงการนัน้ หรอือาจเป็นเหตุให้ กนอ. ยกเลกิสญัญาร่วม

ดําเนินงานฯ กบักลุ่มเหมราชฯ ซึ่งจะมผีลทําให้สทิธใินการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ 
สิ้นสุดลงเช่นกนั  หากเหตุดงักล่าวเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัฯ อย่างมนีัยสาํคญัได ้อน่ึง ไม่มขีอ้กําหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งขออนุมตัอิตัราค่าบรกิารสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็ใน

เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

(จ) ความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจําหน่ายน้ําเพ่ือ
อตุสาหกรรมและระบบบาํบดัน้ําเสีย 

ระบบผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมและระบบบาํบดัน้ําเสยีของบรษิทัฯ อาจมกีารเสือ่มสภาพ
ไปตามระยะเวลาการใช้งาน หรอืได้รบัความเสยีหายในระหว่างการปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงทําให้
กระบวนการผลติและจดัส่งน้ําเพื่ออุตสาหกรรม หรอืระบบบรหิารจดัการน้ําเสยีต้องหยุดชะงกัลง หากบรษิัทฯ ไม่
สามารถซ่อมแซมใหเ้สรจ็สมบูรณ์ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้ง
รายได ้และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้ ยงัอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาเช่าสทิธิ
ทีท่าํกบักลุ่มเหมราชฯ และกบัลกูคา้ของบรษิทัฯ อกีดว้ย และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
อยา่งมนียัสาํคญัได ้

(ฉ) ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุ้ายแรง ภยัแล้ง และภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เน่ืองจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั และแผ่นดนิไหว ภยัจากโรค
ระบาด และอุบตัเิหตุร้ายแรง เป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ  โดยในกรณีที่เกดิภยัแล้ง ภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาติ หรอือุบตัิเหตุร้ายแรงดงักล่าว อาจส่งกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ และอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกจิการ นอกจากน้ี บรรดาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยู ่กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุ
ดงักลา่วดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยเชน่กนั 

(ช) ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมขึน้ของต้นทนุวตัถดิุบ   

ตน้ทุนค่าน้ําดบิ และไฟฟ้า เป็นต้นทุนหลกัในการประกอบธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ โดยคดิเป็นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 63 และรอ้ยละ 6 ตามลาํดบั (ขอ้มลูสาํหรบัปี 2559) โดยอตัราค่าน้ําดบิจะถูกกําหนดโดยผูจ้าํหน่ายน้ํา
ดบิ ซึ่งปัจจุบนั คอื อสีต์วอเตอร ์และกรมชลประทาน ซึ่งการปรบัอตัราค่าน้ําดบิจะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ สาํหรบัการ
ปรบัอตัราค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กบันโยบายของรฐั ณ ช่วงขณะใดขณะหน่ึง การปรบัขึ้นของต้นทุนวตัถุดบิดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยหากอตัราตน้ทุนวตัถุดบิเปลีย่นแปลง และผนัผวนมาก อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ 
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(ซ) บริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีเก่ียวข้องอาจมิได้มีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทุกประเภทซ่ึงใช้ในการ
ประกอบธรุกิจน้ําในปัจจบุนั 

  กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 ลงวนัที ่7 มกราคม 2548 กําหนดใหนิ้คมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งตอ้งจดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภค อนัไดแ้ก่ 
ระบบประปา ระบบถนนภายใน ระบบระบายน้ําฝน ระบบป้องกนัน้ําท่วม ระบบบาํบดัน้ําเสยี ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นคู่สญัญากบั กนอ. ไม่จําเป็นต้องดําเนินการให้บรกิารและบํารุงรกัษา
ระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมด้วยตนเอง กนอ. ไม่ขดัขอ้งที่จะให้กลุ่มเหมราชฯ มอบหมายให้
บุคคลอื่น เช่น บรษิทัย่อย เป็นผูใ้หบ้รกิารและบํารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ในการน้ี 
กลุ่มเหมราชฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารและบาํรุงรกัษาระบบน้ํา
ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยการมอบสทิธดิงักล่าวนัน้ดาํเนินการในรปูแบบของการใหเ้ช่าสทิธใินการใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ซึ่งรวมถงึสทิธใินการใหใ้ชท้ี่ดนิอนัเป็นพืน้ที่สาธารณูปโภค และทรพัยส์นิซึ่งก่อสรา้งขึน้บนพืน้ที่สาธารณูปโภค

เพื่อการให้บรกิารและบํารุงรกัษาระบบน้ําในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งที่ดินอนัเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค และ
ทรพัยส์นิซึง่ก่อสรา้งขึน้บนพืน้ทีส่าธารณูปโภคและกลายเป็นสว่นควบของพืน้ทีส่าธารณูปโภคนัน้ (แมว้า่จะก่อสรา้งขึน้
โดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยที่เกี่ยวขอ้งในระหว่างอายุของสญัญาเช่าสทิธ)ิ บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยที่เกี่ยวขอ้ง ไม่
สามารถเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์หรอืนําที่ดนิและทรพัยส์นิดงักล่าวไปก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัไดต้ามขอ้บงัคบัของ กนอ. 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง มเีพยีงสทิธใินการใชท้รพัยส์นิดงักล่าวเพื่อการใหบ้รกิารและบาํรุงรกัษาระบบน้ําใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อน่ึง ทรพัยส์นิทีม่ไีวเ้พือ่การใหบ้รกิารและบาํรุงรกัษาระบบน้ําในโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งก่อสรา้งขึน้บนที่ดนิและทรพัย์สนิอนัเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 15.0 ของทรพัย์สนิ
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ดงันัน้ หากสญัญาเช่าสทิธทิี่เกี่ยวขอ้งสิน้สุดลง ไม่ว่าจะก่อนหรอืเมื่อครบกําหนดอายุของสญัญา

เชา่สทิธ ิบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง จะไมส่ามารถนําทรพัยส์นิดงักลา่วไปจาํหน่ายจา่ยโอนใหแ้ก่บุคคลอื่นไดแ้ต่
อยา่งใด (เวน้แต่บุคคลอื่นดงักล่าวจะมสีญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิน้ําในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวกบั
กลุ่มเหมราช หรอืบุคคลอื่นดงักล่าว คอืเหมราช หรอืบรษิทัในกลุ่มเหมราชฯ) อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
เกี่ยวขอ้ง ไดต้กลงกบักลุ่มเหมราชฯ ไวว้่าในกรณีทีส่ญัญาเช่าสทิธสิิน้สุดลง บรษิทัฯ มสีทิธขิาย (หรอืกลุ่มเหมราชฯ มี
สิทธิซื้อ แล้วแต่ว่าคู่สญัญาฝ่ายใดผิดสญัญา) ทรัพย์สินทัง้หมดที่ใช้ในการให้บริการระบบน้ําในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมใหแ้ก่กลุ่มเหมราชฯ (ซึ่งรวมถงึสทิธใินการใชท้รพัย์สนิซึ่งก่อสรา้งขึน้บนที่ดนิและทรพัยส์นิอนัเป็นพืน้ที่
สาธารณูปโภคดว้ย) ในราคาตลาดของระบบน้ําดงักล่าว โดยระบบน้ําประเภทสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์จะ

คาํนวณโดยใชว้ธิ ีDepreciated Replacement Cost Approach สว่นระบบน้ําประเภททีด่นิจะคาํนวณโดยใชว้ธิ ีMarket 
Comparison Approach และในกรณีทีไ่มส่ามารถหาราคาตลาดของระบบน้ําดงักล่าวได ้ใหใ้ชม้ลูค่าทางบญัชสีทุธ ิ(Net 
Book Value) ของระบบน้ําดงักลา่ว ณ วนัสดุทา้ยของไตรมาสก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเชา่สทิธ ิ

3.2.2 ธรุกิจพลงังาน  

 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซือ้หุน้ในธุรกจิพลงังาน โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานของบรษิทั
ฯ ในปี 2559 คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 โดยมรีายไดจ้ากการลงทุนในบรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจ
ควบคุม) มากทีส่ดุ โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานอื่นซึง่เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ นัน้ในปัจจุบนัไมม่นียัสาํคญั  

บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นรปูแบบของสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้และเงนิปันผล 
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การลงทุนในธุรกจิพลงังานนัน้มคีวามเสีย่งต่าง ๆ ซึง่สามารถสรปุไดโ้ดยยอ่ดงัน้ี  

(ก) ความเส่ียงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง  

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติและถ่านหนินัน้ เชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาตแิละถ่านหนิ ถอืเป็นต้นทุนหลกัของการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอื
ถ่านหนิ หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไมส่ามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้าซึง่เป็น
บรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ซึง่ใชก๊้าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไดใ้นปรมิาณทีต่อ้งการ ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดงักล่าวกอ็าจปฏบิตัผิดิขอ้กําหนดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีท่ําไวก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย หรือสญัญาจําหน่ายไฟฟ้า หรือไอน้ํา ที่ทําไว้กบัลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดงันัน้ หาก
เชือ้เพลงิขาดแคลนกอ็าจสง่ผลกระทบต่อการรบัรูส้ว่นแบง่กาํไร ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

(ข) ความเส่ียงจากการท่ีโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษทัฯ ไม่สามารถผลิต
หรือจ่ายไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําเยน็ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อธรุกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

รายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการผลติหรอืจ่ายไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําเยน็ของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจทําให้ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได ้
รวมถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ความล่าชา้และไมส่ามารถเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยไ์ดต้ามกําหนดของโรงไฟฟ้าที่

อยู่ระหว่างก่อสรา้งและอยู่ระหว่างการพฒันา (ข) ความชํารุดเสยีหายหรอืขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า (ค) การหยุด
การผลติทีม่กีารวางแผนหรอืไมไ่ดว้างแผนไวล้ว่งหน้าซึง่รวมถงึการซ่อมบาํรุงตามปกต ิและการซ่อมบาํรุงครัง้ใหญ่ทีไ่ด้
มอบหมายใหบุ้คคลภายนอกดําเนินการ หรอืความล่าชา้ในการซ่อมบํารุงดงักล่าว (ง) ความบกพร่องในการออกแบบ
ของอุปกรณ์หรอืการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความพรอ้มในการจ่ายไฟฟ้าทีก่ําหนดไวข้องบรษิทัย่อย 
และบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ (จ) ปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพหรอืความไมต่่อเน่ืองในการจดัหาวตัถุดบิทีส่าํคญัซึง่รวมถงึถ่าน

หนิ ก๊าซธรรมชาต ิน้ํา และแสงอาทติย ์และ (ช) ความผดิพลาดของบุคลากร ซึง่รวมถงึความผดิพลาดของผูป้ฏบิตักิาร
ในการใชอุ้ปกรณ์ใด ๆ เป็นต้น หากความเสีย่งดงักล่าวขา้งตน้ หรอืความเสีย่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัเกดิขึน้ อาจสง่ผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถในการผลติหรอืจ่ายไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําเย็นของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของ 
บรษิทัฯ ได ้และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงนิสดของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี ปี 2559 โรงไฟฟ้าของบรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดัได้มกีารหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned 
outage) เป็นระยะเวลาประมาณ 27 วนั เน่ืองจากเหตุภัยธรรมชาติและเหตุขดัข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้าและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตดัจําหน่าย

อุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหายของโรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดัในขณะทีโ่รงไฟฟ้าของบรษิทักลัฟ์ เจ
พ ีเอ็นแอลแอล จํากดั มกีารซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) จากอุปกรณ์ชํารุด เป็นระยะเวลา
ประมาณ 57 วนั ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัในปี 2559
ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของบริษัท เก็คโค่ จํากดั และ โรงไฟฟ้าของบริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากดั ได้กลบัมาเริ่ม
ดาํเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่7 ตุลาคม 2559 ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ีในธุรกิจไฟฟ้า บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ อาจเป็นฝ่ายผดิสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําเยน็ หากโรงไฟฟ้าไม่มคีวามพรอ้มหรอืไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําเยน็ไดใ้นระดบัทีต่กลง
ไว ้หรอืตามกําหนดการที่กําหนดไวเ้ป็นระยะเวลานาน บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ อาจต้องเสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ หรอืตอ้งชาํระค่าปรบัอนัเน่ืองมาจากการผดิสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ การเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัทีไ่ด้

กล่าวมาขา้งต้นน้ี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนแบ่งกําไร และ/หรอืเงนิปันผลที่บรษิทัฯจะได้รบั และอาจส่งผล
กระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 

3.2.3 ทัง้ธรุกิจน้ําและธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธรุกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกจิและผลการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และโครงสรา้งทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสภาวะ
ทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอยา่งมนียัสาํคญั อนัประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิเฟ้อ และ
การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการผดินัดชําระหน้ีซึ่งอาจส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ย
โดยรวม หรอืการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ สถานะทาง
การเงนิ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกจิ ของบรษิทัฯ ได ้

(ข) ปัจจยัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐั และปัจจยัมห
ภาคอ่ืนๆ 

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก การตดัสนิใจถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปของประเทศในกลุ่มสหราช
อาณาจกัร การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง อาจสง่ผลต่อการลงทุนและการลดการ
ขยายกําลงัการผลติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบนัของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ปัญหา

ความไมส่งบทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้อาจทาํใหป้ระเทศไทยขาดความสามารถในการแขง่ขนัและความน่าสนใจใน

การดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกจิอาจพจิารณายา้ย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศเพื่อน
บา้นเพื่อลดความเสีย่งน้ี ผลของความตงึเครยีดทางการเมอืงประกอบกบัหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีม่ใีนระดบัสงูจํากดัการ
บรโิภคของภาคเอกชน ประกอบกบัการบรโิภคในประเทศ การผลติ รวมถงึการสง่ออกทีล่ดลงสง่ผลเสยีต่อกจิกรรมการ
ลงทุน ซึ่งทําใหม้กีารลดการขยายการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของบรษิทั  
หรอืการเลื่อนการตดัสนิใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ความเส่ียงจากการคุ้มครองของวงเงินประกนัภยัท่ีไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้  

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน และอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอื
ความเสยีหายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน ซึ่งแมว้่าบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ ไดจ้ดั
ใหม้กีารประกนัภยัในวงเงนิที่เหน็ว่าเพยีงพอ หากเกดิความสญูเสยีที่มมีูลค่าสงูเกนิกว่าวงเงนิเอาประกนัภยั อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดโ้ดยรายละเอยีดโดยสรุป
เกีย่วกบัการประกนัภยัของบรษิทัฯ  
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(ง) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Change)  

เน่ืองจากเทคโนโลยเีป็นสิง่ที่มกีารพฒันาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง และอาจส่งผลกระทบต่อ
การใหบ้รกิารธุรกจิน้ําและพลงังาน ซึง่หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีอาจทาํ
ให้บรษิทัฯ สูญเสยีโอกาสทางธุรกจิและความสามารถในการแข่งขนั อนัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดใ้นทีส่ดุ 

(จ) ความเส่ียงจากการผิดสญัญาโดยกลุ่มเหมราชฯ  

ตามทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิและขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบัเหม
ราช ขอ้ตกลงกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิกบั WHA และสญัญาเช่าสทิธต่ิาง ๆ กบักลุ่มเหมราชฯ ซึง่สญัญาต่าง 
ๆ ดงักล่าวเป็นสญัญาที่สาํคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีที่กลุ่มเหมราชฯ  และ/หรอืกลุ่มดบับลวิเอชเอ 
ไม่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญาต่าง ๆ และบริษัทฯ ไม่มลีูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุม่เหมราชฯ เพิม่เตมิในจาํนวนทีม่สีาระสาํคญั รายไดข้องบรษิทัฯ อาจลดลงอยา่งมนียัสาํคญั ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั แมว้า่บรษิทัฯ 
อาจมสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายทางศาลจากการทีก่ลุ่มเหมราชฯ  และ/หรอืกลุ่มดบับลวิเอชเอไม่ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัใน
สญัญาต่าง ๆ แต่จาํนวนค่าเสยีหายทีบ่รษิทัฯ อาจไดร้บัจะขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของศาล โดยพจิารณาจากความเสยีหายที่

เกดิขึน้กบับรษิทัฯ ซึง่อาจไมเ่พยีงพอต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3.3 ปัจจยัเส่ียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสญัญาสนับสนุนทางการเงิน  

ณ สิน้ปีบญัช ี2559 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้ สว่นทีถ่งึ
กําหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงนิกูย้มืระยะยาวซึง่เกดิจากการโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิไฟฟ้า  (ไมร่วมหน้ีสนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ) จํานวนทัง้สิน้ 10,421 ลา้นบาท ซึ่งตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้้ มกีารกําหนดอตัราส่วนหน้ีสนิ
สทุธต่ิอ EBITDA ทีป่รบัปรงุแลว้ (Net Debt to Adjusted EBITDA) ไมเ่กนิ 5.5 เทา่ และอตัราสว่นหน้ีสนิรวมเฉพาะทีม่ ี
ดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Total Equity) ไมเ่กนิ 2.5 เท่า (ซึง่กําหนดใหว้ดั ณ 
วนัทาํการสดุทา้ยของปี 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 อตัราสว่นทัง้สองจะลดลงตํ่ากวา่ขอ้กาํหนดตามเงือ่นไขสญัญาเงนิกูด้งักลา่ว เน่ืองจากบรษิทั
ฯ จะนําเงนิส่วนหน่ึงที่ได้รบัจากการระดมทุนครัง้น้ีไปใช้ในการชําระหน้ีตามสญัญาสนับสนุนทางการเงนิดงักล่าว

นอกเหนือจากขอ้กําหนดเรื่องการดํารงอตัราสว่นหน้ีสนิทางการเงนิ สญัญาสนับสนุนทางการเงนิไดร้ะบุขอ้ปฏบิตัแิละ
ข้อจํากดัของบริษัทฯ ไว้บางประการ เช่น บริษัทฯ ต้องดําเนินการให้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ถอืหุน้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัฯ ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 51 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบรษิทัฯ จนกวา่บรษิทัฯ จะไดช้าํระหน้ีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ค้รบถว้น เป็นตน้ ซึง่เงือ่นไขดงักล่าวเป็น
เงื่อนไขทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ และหากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ดงักล่าวได ้(ไม่
วา่จะเป็นเงือ่นไขทีอ่ยู่ในความควบคุมหรอืนอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ) บรษิทัฯ อาจถูกเรยีกใหช้าํระหน้ีคนืทัง้
จํานวนทนัท ีหรอือาจถูกบงัคบัชําระหน้ีจากหลกัประกนั ซึ่งกรณีดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ

ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ได ้ 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.3 หน้า 12 

อน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิ  บรษิทัฯ ตอ้งนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาทไปชําระคืนหน้ีเงนิกู้แก่สถาบนัการเงนิผู้ให้กู้
ดงักล่าว ซึ่งจะมผีลทําใหอ้ตัราส่วนหน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมนีัยสาํคญั นอกจากน้ี สญัญาสนับสนุน
ทางการเงนิ ยงัไดก้ําหนดใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งนําหุน้ดงัต่อไปน้ีจาํนําไวเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ ้
(ก) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะตอ้งจาํนําหุน้ทีถ่อือยูใ่นบรษิทัฯ ทัง้หมด และ (ข) ผูถ้อืหุน้ของเหมราชจะตอ้งจาํนําหุน้ทีถ่อื
อยู่ในเหมราชทัง้หมด และ (ค) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะตอ้งจํานําหุน้ที่ถอือยู่ใน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 
จํากดั (ซึ่งถอืหุ้นประมาณรอ้ยละ 35 ในบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั ประมาณรอ้ยละ 51 ในบรษิทั ห้วยเหาะไทย จํากดั 
และประมาณรอ้ยละ 5 ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจํากดั) โดยหลกัประกนัดงักล่าว (และหลกัประกนัอื่น ๆ ตามสญัญาให้

สนิเชื่อที่เกี่ยวขอ้ง) โดยสถาบนัการเงนิผู้ให้กู้ตกลงที่จะปลดหลกัประกนัดงักล่าว(ยกเวน้หุ้นในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั)  ก่อนการเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ต่อประชาชนในครัง้แรก เพื่อใหผู้เ้สนอขายหลกัทรพัยส์ามารถ
นําหุน้ทีเ่สนอขายไปสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ได ้และเพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัเิหมาะสมและสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข

ของการเข้าจดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ดี หากสถาบนัการเงนิผู้ให้กู้มไิด้ปลด
หลกัประกนัตามเงื่อนไขของสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ หรอืปลดหลกัประกนัล่าชา้กว่าทีก่ําหนด ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
ซึ่งโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวมน้ีอยมาก ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยอ์าจไม่สามารถสง่มอบหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้
จองซื้อไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด และบรษิทัฯ อาจไม่สามารถนําหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนเพือ่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกวา่จะไดม้กีารปลดเปลือ้งหลกัประกนัครบถว้น ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้
ลงทุนจะยงัไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนในครัง้น้ีในตลาดหลกัทรพัย์และอาจซื้อ
ขายหุน้ดงักลา่วโดยการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ทา่นัน้ 

3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ในธุรกจิพลงังาน รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากสว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม โดยบรษิทัร่วมมกีาร
ลงทุนในโรงไฟฟ้าซึ่งมแีหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกู้ยมืที่นํามาใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการดําเนินงาน
บางสว่น อยูใ่นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ซึง่อาจมไิดม้กีารทาํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอยูท่ ัง้หมด ดงันัน้ หากค่าเงนิของ
สกุลเงนิตราต่างประเทศมคีวามผนัผวนอยา่งมนียัสาํคญั ทัง้การแขง็คา่และการอ่อนคา่ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่ง
มนียัสาํคญัต่อการรบัรูส้ว่นแบง่กาํไร ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

3.4 ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(ก) ความเส่ียงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธรุกิจของบริษทัฯ  

  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 กําหนดให้กิจการการประปาถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็น
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรกี่อนการประกอบกจิการดงักล่าว และประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการเกีย่วกนัสมัปทานประกอบกจิการประปา

เพื่อความปลอดภยัหรอืผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ”) ซึ่งออกตามความใน
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 กําหนดให ้“การประกอบกจิการประปา” ตอ้งไดร้บัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในกรณีน้ี ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิทัฯ ไดห้ารอืกบักรมทรพัยากรน้ํา ซึ่งเป็น
หน่วยงานกาํกบัดแูลตามประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ โดยกรมทรพัยากรน้ําไดต้อบขอ้หารอืในประเดน็วา่การประกอบ
กจิการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยนัน้ เขา้ขา่ยกจิการประปาทีต่อ้งไดร้บัสมัปทาน
ตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ หรอืไม่ ซึ่งสรุปใจความได้ว่ากจิการผลติและ
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จําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยเป็นการจําหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิในโครงการนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไม่ไดผ้ลติและจําหน่ายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ ๆ ไปแต่
อย่างใด ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบงัคบัที่ต้องไดร้บัสมัปทานตามนัยของประกาศคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายในอนาคต (โปรดดูส่วนที่ 3.4 (ข) ขา้งล่างน้ี) หรอืการ
ตคีวามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ เปลีย่นแปลงไปในอนาคตบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งอาจตอ้งดําเนินการขอรบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน และหากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ไดร้บัใบอนุญาต
หรอืสมัปทาน ไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ข) การเปล่ียนแปลงข้อกาํหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิไฟฟ้านัน้
ตกอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแนวทางการตคีวามต่าง ๆ 
ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป ในปัจจุบนั ไดม้แีนวโน้มของการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกอบกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมที่สาํคญัที่อาจเกดิขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไดม้บีทบญัญตัหิา้มมใิห้
ผูใ้ดรบัจา้งเป็น “ผูค้วบคุม” หรอืรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดัน้ําเสยี เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดงักลา่ว ดงันัน้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ใหบ้รกิารบาํบดัน้ําเสยี จงึยงัไมม่หีน้าทีต่ามกฎหมาย
ทีจ่ะตอ้งขอรบัใบอนุญาตดงักล่าว ทัง้น้ี ร่างกฎหมายอกีฉบบัหน่ึงคอื รา่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรน้ํา ซึง่ในปัจจุบนัได้
ผ่านการพจิารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาและสภานิติบญัญตัิแห่งชาตแิล้ว โดยมวีตัถุประสงค์ในการ
กํากบัดูแล การใช้ การพฒันา การบรหิารจดัการ รวมถงึ การอนุรกัษ์ทรพัยากรน้ํา และได้การกําหนดให้อธบิดกีรม
ทรพัยากรน้ํา (โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการลุม่น้ําทีท่รพัยากรน้ําสาธารณะนัน้ตัง้อยู)่ มอีํานาจพจิารณาอนุญาต

ใหใ้ชน้ํ้าประเภททีส่องซึ่งเกีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (กล่าวคอื การใชท้รพัยากรน้ําสาธารณะเพื่อ

การเกษตรหรอืการเลีย้งสตัวเ์พื่อการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การผลติพลงังานไฟฟ้า การประปา และ
กิจการอื่น) โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนุญาตให้ใช้ทรพัยากรน้ําจากอธิบดีกรมทรพัยากรน้ําภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัยงัไม่มกีฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบญัญตัิการทรพัยากรน้ํา ดงันัน้ จงึยงัไม่มคีวามแน่นอน
ชดัเจนว่ากฎหมายต่าง ๆ ดงักล่าว เมื่อออกมาแลว้จะสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืไม่ อย่างไร 
และมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมส่ามารถคาดการณ์ไดเ้กี่ยวกบัแนวทางการใชอ้ํานาจกํากบัดแูลกจิการน้ําตา

มกฎหมายต่าง ๆ ดงักล่าว ซึ่งความไม่แน่นอนดงักล่าวทําให้ธุรกิจของบรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ี นโยบายทางดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและพลงังานของประเทศ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและการบรหิารงานของรฐับาลในแต่ละยุค โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายดา้นบรกิาร
สาธารณูปโภคและพลงังาน รวมถงึการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อาทเิช่น นโยบายดา้นพลงังานทดแทน อาจส่งผล
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กระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกจิการลงทุน และการขยายกจิการของบรษิทัฯ การประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.5 ปัจจยัเส่ียงด้านอ่ืน ๆ  
(ก) ความเส่ียงจากบริษัทฯ ไม่มีผลการดําเนินงานแบบปรบัโครงสร้างแล้วในอดีต 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีข้อมูลด้านการเงินในรปูแบบงบการเงินเสมือน “ปรบัโครงสร้าง
แล้ว” ในการประเมิน และการตดัสินใจเข้าลงทนุ  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยการรบัโอนธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานจาก

บรษิทัย่อยอื่น ๆ ของบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯเมื่อเดอืนมนีาคม 2559 และเดอืนพฤษภาคม 2559 ทีผ่่านมา ตามลําดบั 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมม่ผีลการดาํเนินงานแบบปรบัโครงสรา้งแลว้ในอดตีทีจ่ะสามารถนํามาใชพ้จิารณาผลการดาํเนินงาน 
อยา่งไรกด็ ีเพือ่ใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูเพยีงพอและครบถว้นต่อการตดัสนิใจสาํหรบัการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวมเสมอืน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 25572558 และ 2559 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเสมอืน ซึ่งมกีารอธบิายถงึความเป็นมาในการ
จดัทาํและสมมตฐิานทีส่าํคญัในการจดัทาํเอกสารดงักลา่ว ซึง่ในบางกรณีฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ จะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและ
การตดัสนิใจในการประมาณการขอ้สมมตฐิานของรายการทางธุรกจินัน้ ๆ เพื่อใหก้ารทําเอกสารดงักล่าวถูกต้องตาม
มาตรฐานการบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวอาจมไิดส้ะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิหรอืรายการทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นไปไดท้ีผ่ลการดําเนินงานที่แทจ้รงิอาจแตกต่างจากขอ้มูลทีนํ่าเสนออย่างมนีัยสาํคญั และ
อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ 

(ข) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯไม่เป็นไปตาม
นโยบาย 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคํานึงถงึสถานะทางการ
เงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่น ๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
การจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยสาํคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืคาํวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ทีอ่นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอ
เพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป 
ความสามารถของบรษิทัฯ ในการประกาศจ่ายเงนิปันผลของหุ้นของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบังบการเงนิ ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชใีนแต่ละปี อกีทัง้อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะกระทําได้ในจํานวนที่ไม่เกนิกําไรสะสมตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

นอกจากน้ี ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บัเงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัรว่มทุนทีบ่รษิทั
ฯเขา้ลงทุน ซึง่บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัร่วมเหล่านัน้ (Majority Share) จงึมไิดม้บีทบาทในการบรหิาร
จดัการ และความสามารถในการกําหนดการจ่ายเงนิปันผลอย่างเตม็ที ่ดงันัน้ บรษิทัฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทัฯ จะ
สามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนโยบาย สาํหรบัการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัของบรษิทั เกค็โค่- วนั จํากดั 
ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในสว่นที ่3.14 การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจดัการ – 14.1.6 สว่นแบ่งกําไรจากเงนิ

ลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของ บรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั 
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นอกจากน้ี พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนไดก้าํหนดวา่บรษิทัฯ ไมอ่าจจ่ายเงนิปันผลไดห้ากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสม 
แมว้่าบรษิทัฯ จะมกีําไรสุทธใินปีนัน้ๆ กต็าม อกีทัง้ในกรณีที่บรษิทัฯ มกีําไรสุทธใินปีใด ๆ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดวา่ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีําไรสุทธใินปีใด ๆ บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองไมน้่อย
กว่าร้อยละ 5.0 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองทัง้หมดจะมี
จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10.0  ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถทํากําไรไดเ้พยีงพอ หรอืหาก
บรษิทัฯ เหน็สมควรเป็นประการอื่น บรษิทัฯ อาจไมจ่า่ยเงนิปันผลในอนาคตได ้
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
4.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสือ่มราคา
สะสมตามทีป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมทัง้หมดเท่ากบั 2,823.60 ลา้นบาท ซึ่ง
สนิทรพัยถ์าวรเหลา่น้ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

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 

ทอ่น้ํา 1,566.97 565.05 19.29 982.63 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติ

น้ําประปา 
704.03 271.65 139.11 293.27 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติน้ําเสยี 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     

รายละเอยีดที่ตัง้พื้นที่ใช้งานและวตัถุประสงค์การถอืครองสนิทรพัย์ที่สําคญัในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 

4.1.1 อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนกังานใหญ่ 
เพือ่ปรบัปรงุ

สาํนกังาน 
2.33 2.33 - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
6.38 0.19 - 6.19 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
3.10 - - 3.10 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
117.66 30.99 - 86.67 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
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

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
114.10 0.86 - 113.24 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
4.53 - - 4.53 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
2.25 - - 2.25 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 250.67 34.69 - 215.98    

 
4.1.2 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนกังานใหญ่ 
เพือ่ปรบัปรงุ

สาํนกังาน 
1.38 1.38 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
4.19 0.46 - 3.73 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
- - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
22.62 11.22 1.75 9.65 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
9.95 9.95 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE  
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
2.91 2.15 - 0.76 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
0.33 0.33 - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
2.31 0.10 - 2.21 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม 
11.26 0.13 - 11.13 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 54.95 25.72 1.75 27.48     
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4.2 ท่อน้ําดิบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองทอ่น้ําดบิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
67.39 20.49 - 46.90 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
51.25 29.33 - 21.92 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
427.41 110.70 19.29 297.42 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
115.31 115.31 - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
547.75 169.94 - 377.81 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
119.28 119.28 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
134.52 - - 134.52 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําดบิและน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
104.06 - - 104.06 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 1,566.97 565.05 19.29 982.63    
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4.3 ระบบผลิตน้ําเพ่ืออตุสาหกรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรมของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

HCIE เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 0.33 0.33 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 26.88 26.88 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 277.46 - 139.11 138.35 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 21.30 21.30 - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 176.45 163.06 - 13.39 มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 60.08 60.08 - - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 60.16 - - 60.16 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 81.37 - - 81.37 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 704.03 271.65 139.11 293.27     
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4.4 ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองระบบบาํบดัน้ําเสยีของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
WHAWT 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

HCIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
6.13 0.69 - 5.44 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HCIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
23.38 - - 23.38 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
97.61 1.61 - 96.00 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
- - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
74.48 6.63 - 67.85 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
0.27 0.27 - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HRIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
2.91 0.23 - 2.68 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

บาํบดัน้ําเสยี 
16.82 10.30 - 6.52 เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 221.60 19.73 - 201.87     

 

4.5 งานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ตามบญัชขีองงานระหวา่งก่อสรา้งบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

(ล้านบาท) 
HW 

(ล้านบาท) 
รบัโอนสิทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนกังาน

ใหญ่ 
เพือ่ปรบัปรงุ

สาํนกังาน 
- -  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HEIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
0.14 0.14  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
9.63 9.63  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
15.61 15.61  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

HSIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิ

น้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
- -  -  - มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 25.38 25.38  - -      
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5. สิทธิเพ่ือดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายน้ําเพ่ืออตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ทําสญัญาเพื่อไดร้บัสทิธเิพื่อดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมที ่ESIE ระยะเวลาใหส้ทิธิ

ตามสญัญามกีําหนด 25 ปี มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 2576 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 มลูคา่ตามบญัชขีองสทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมบรษิทัฯ เทา่กบั 143.38 ลา้นบาท  

 

6. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เกิดจากการที่กลุ่มดบับลวิเอชเอ เขา้ซื้อกลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัฯ ได้มกีารทํา
สญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสร้างธุรกิจโดยการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจน้ําในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ แต่
เพยีงผูเ้ดยีว โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัฯ เท่ากบั 2,052.47 ล้านบาท หกั ค่าตดั
จาํหน่ายสะสม 27.03 ลา้นบาท สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธ ิเทา่กบั 2,025.44 ลา้นบาท 

 

7. เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย ได้แก่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี ่
จํากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จํากดั โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบับรษิทัย่อยตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

WHAWT 101.50 99.99 100.00 พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน้ํา 
WHAEG 9,178.00 99.99 9,178.00 Holding Company 
รวม 9,279.50    
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8. เงินลงทนุในการร่วมค้า  
บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในการรว่มคา้ ซึง่ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ

บรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั 
บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ย
ละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั)และ กลุม่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล โซลา่รร์ฟู โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุน
ในการรว่มคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์     

ESCE 11.67 33.33 38.31 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– GHW*  33.33 12.5 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– CCE*  33.33 12.5 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– RCE*  33.33 12.5 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

HHT 177.85 51.00 422.15 Holding Company 

– HHP*  12.75 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มกนักุล   58.08 74.99 61.43 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

รวม 247.60    

หมายเหตุ *บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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9. เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ซึง่ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการรว่มคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 มดีงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทนุชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

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

- Gulf Solar BV*  25.01 3.13 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 1*  25.01 3.03 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 2*  25.01 2.29 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

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

หมายเหตุ *บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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10. สญัญาท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีญัญาสาํคญัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของแต่ละบรษิทัโดยมี

รายละเอยีดสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 
 

สญัญาเชา่สทิธดิาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยี 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า/เช่าช่วง ท่ีตัง้ ค่าเช่าสิทธิ อายสุญัญา เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

บรษิทัฯ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ 
จาํกดั (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 
จาํกดั 

HESIE 723.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จาํกดั 

HEIE  795.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั เหมราช ระยอง    
ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

HRIL 345.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั เหมราช สระบุร ี   
ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

HSIL 283.00 ลา้นบาท 50 ปี 30 มนีาคม 2559 29 มนีาคม 2609 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสั
เตรยีลเอสเตท จาํกดั 

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 อนิดสั
เตรยีลเอสเตท จาํกดั 

HEIE 
1.46 ลา้นบาทต่อปี 
โดยปรบัขึน้รอ้ยละ 

10 ทุก 5 ปี 
30 ปี 

30 มนีาคม 
2559 

29 มนีาคม 
2589 

ผูเ้ชา่มสีทิธติ่อ

สญัญาไดอ้กี 20 ปี 

บรษิทั เหมราช อสี
เทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเต
รยีลเอสเตท จาํกดั 

HESIE 
2.27 ลา้นบาทต่อปี 
โดยปรบัขึน้รอ้ยละ 

10 ทุก 5 ปี 
30 ปี 

30 มนีาคม 
2559 

29 มนีาคม 
2589 

ผูเ้ชา่มสีทิธติ่อ

สญัญาไดอ้กี 20 ปี 

บรษิทั เหมราชพฒันา
ทีด่นิ จาํกดั (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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11. ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดท้ําประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิสาํหรบัธุรกจิสาธารณูปโภคซึ่งสามารถ

สรปุไดด้งัน้ี 

ผูท้าํประกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
บรษิทัผูร้บัประกนัภยั บรษิทั สามคัคปีระกนัภยั จาํกดั(มหาชน)     70% 

บรษิทั ฟอลคอน ประกนัภยั จาํกดั(มหาชน)  20% 
บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จาํกดั(มหาชน)     10% 

ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 30 กนัยายน 2559– 30 กนัยายน 2560 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 3,096.35 ลา้นบาท 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั - สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมฐานราก) ทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้ง สิง่ตกแต่งต่อเตมิอาคาร รัว้ ประต ูกาํแพง 

- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เชน่ระบบไฟฟ้าต่างๆ ของโรงงาน โทรศพัทป์ระปา สถานวดัน้ําและลดแรงดนั 
โรงกรองน้ํา งานระบบระบายน้ํา บอ่บาํบดัน้ําเสยี ทอ่ระบายน้ํา โรงอดัตะกอน ทางเทา้ ถนน ทางสญัจร 
บอ่น้ํา ทอ่สง่ สะพาน ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่ตด้นิ และทรพัยส์นิทีอ่ยูก่ลางแจง้ 

- เครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์รวมถงึ Notebook ทีใ่ชใ้นสาํนกังาน 
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีเ่กีย่งขอ้งกบัธุรกจิของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ป็นของผูเ้อาประกนัภยั ครอบครอง ดแูลรกัษา 
และทรพัยส์นิทีถ่กูระบุไวใ้นรายละเอยีดตามเอกสารของผูเ้อาประกนั 

- รายละเอยีดสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิ เป็นดงัต่อไปน้ี 
  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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12. นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิทีม่คีวามเกี่ยวเน่ือง 
ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง และผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทั  

นอกจากน้ี ในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึ่งมี
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มของบรษิทั
ดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล
ใดๆ ของบรษิัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อให้บรษิัทฯ 
สามารถควบคุมดูแลกจิการ และการดําเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ และ/หรอืสามารถ
ตรวจสอบดูแลการดําเนินกจิการของบรษิทัร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึกําหนดให้ตวัแทนของบรษิทัฯ จะต้อง
บรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึ่งกําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ นอกจากน้ี การส่งตวัแทน
เพือ่เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มดงักลา่ว 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิด้มขีอ้พพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ที่มจีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยหรอืมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย อยา่งมนียัสาํคญั 
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6 ข้อมลูสาํคญัอ่ืนๆ 
6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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 จาํกดั 

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

โทรศพัท ์ :  02-344-1000 

โทรสาร :  02-286-5050 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
7      ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น  
7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 
3,200,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 640,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยทีป่ระชุม
วสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 3/2559 ของบรษิทัเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดําเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 125,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะมทุีนทีอ่อกและชาํระแลว้เป็นจํานวนไม่เกนิ 3,825,000,000 บาท หรอื
คดิเป็นจาํนวนหุน้สามญัไมเ่กนิ 765,000,000 หุน้ 

 
7.2 ผูถื้อหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้น้ี สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 

ลาํดบั ผูถื้อหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น หลงัการเสนอขายหุ้น(3) 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่เหมราช     
 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (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 จาํกดั (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 จาํกดั (มหาชน)ประกอบธุรกจิพฒันาบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรมซึง่ไดข้อเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 เป็นตน้มาโดยปัจจุบนับรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวน
เจอร ์โฮลดิง้ จาํกดัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 98.9และผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.1 

  ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดัเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company)  ซึง่ปัจจุบนัถอืหุน้โดย บรษิทั ดบับลวิเอช
เอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 

  ทัง้น้ี บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยมรีายชื่อผู้ถือหุ้นณ วนัที่ 11 
มนีาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุม่นายสมยศ อนันตประยรู และนางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จาํกดั(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 จาํนวนหุ้น 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.  กลุม่ตระกลูชลคดดีาํรงกุล 
นายสมพงษ์ ชลคดดีาํรงกุล 
นายสมพงษ์ ชลคดดีาํรงกุล โดย บลจ.แอสแซทพลสั จาํกดั 
นางวารุณี ชลคดดีาํรงกุล 
นายพงษ์พฒัน์ ชลคดดีาํรงกุล 
นางสาวขนิษฐา ชลคดดีาํรงกุล 
นางสาวนทัยา ชลคดดีาํรงกุล 

 
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 ์จาํกดั 416,600,000 2.91 
6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 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 จาํกดั เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดย ณ วนัที ่23 มนีาคม 2555 มทุีนจด

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

ลาํดบั ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น 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 ไปฝากหุน้ไว้ 

 (2)H-International (SG) Pte Ltd.เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุนโดยจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปรณ์ 31 ธนัวาคม 2559 ถอืหุน้โดยบรษิทั 
เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00  

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

 (4)    ทัง้น้ีการแบ่งสดัส่วนระหว่างผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั (มหาชน) และประชาชนทัว่ไป เป็นไปตามมตขิอง
คณะกรรมการบรษิทัทีก่ําหนดใหม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
ทัง้สิน้แลว้ ไมเ่กนิ 57,289,722 หุน้ 
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7.2.2 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้ตกลงของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ

หรอืบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) มกีารเขา้ทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ จะพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีก่าํหนดวา่บรษิทัมหาชนจาํกดัจะสามารถจา่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ในกรณีทีไ่มม่กีารขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัฯมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกําไรสุทธติามงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคํานึงถึง
สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ
คณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัสาํคญั และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืคาํวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัที่

อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท มอีํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการรายงานให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วตอ้งไมเ่กนิกวา่กาํไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัยอ่ย หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี 
บรษิทัย่อยจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคํานึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น 
สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ
คณะกรรมการบรษิทัยอ่ย และการจา่ยปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัยอ่ย อยา่ง
มนียัสาํคญั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัยอ่ยทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัย่อย มอีํานาจอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลได ้และจะดาํเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

 
7.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 

บรษิทัฯ มบีรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มจะเป็นไปตามสญัญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างไปตามขอ้กําหนดของแต่ละสญัญา ซึ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สดัส่วนที่แต่ละฝ่ายถอืหุ้นอยู่ ทัง้น้ี รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผู้ถอืหุ้น (โปรดพจิารณารายละเอยีด

เพิม่เตมิในส่วนที่ 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – 2.3 ธุรกจิพลงังาน) สาํหรบัการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัของ
บรษิทัเกค็โค่- วนั จํากดั ไดม้กีารอธบิายโดยสรุปในสว่นที่ 3.14 การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจดัการ –
14.1.6 สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของ บรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั 



สว่นที ่2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.8 หน้า 1 

8. โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 5 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงันี้  
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ
สาธารณูปโภค 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ
พลงังาน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงินและ

นักลงทนุสมัพนัธ์
ฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษทั

ฝ่ายระบบข้อมลู ฝ่ายพฒันา
ทรพัยากรบคุคล

ฝ่ายจดัหา 

ผูต้รวจสอบภายใน 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

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  

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 กรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนบรษิทัฯ คอื นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรพีร จารุกรสกุล ลง
ลายมอืชื่อร่วมกบั นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน หรอืนายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล หรอืนายวเิศษ จงูวฒันา รวมเป็นสามคน 
และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ทัง้น้ี  กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่ง
ไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

 

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจํานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 5 คนและ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
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3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยตอ้ง
มจีาํนวนกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  

ทัง้น้ี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่

คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอีกคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการ
บรษิทั” กไ็ด ้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน2558 คณะกรรมการบรษิทัมมีติ

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่นายเวทย์ นุชเจรญิ และนางพรรณี วรวุฒจิงสถิตเป็นกรรมการที่มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ของบรษิทัฯและมเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 

 

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดใหก้รรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ี 
กรรมการตรวจสอบซึง่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นทีน่อกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามที่

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งั
เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
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การประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2558 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

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 จกัรธรานนท์/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 2559คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

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 ์จาํกดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.8 หน้า 5 

โดยนางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและ

วางแผน ใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึการกํากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ นํานโยบายและแผนกลยุทธ์

ที่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้นัน้ไปดําเนินการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร  

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํหรบัปี 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 

8.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลจาํนวน 3 ท่าน โดยณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลประกอบดว้ย

กรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

 

โดยนางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงเป็น

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลที่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บั

การเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้
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การประชมุคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลสาํหรบังวดปี 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 

 

8.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่ ี
รายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยนางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงเป็นคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักลา่วจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสาํหรบังวดปี 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 
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8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสมยศ อนนัตประยรู กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยนางสาว ธรีพ์ติรา นรเวทางคกุ์ลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวน
หน่ึงเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย

จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน
คณะกรรมการดงักลา่วจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งดงักล่าว กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่พน้จากตําแหน่งตาม

วาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบังวดปี 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 
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8.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯจาํนวน 9 ทา่น มดีงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวเิศษ จงูวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายคาํฮอง รศัมานี ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 

3. นายวรานล เหล่าสวุรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

4. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

5. นางการศศ ินานานุกลู ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

6. นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

7. นางสาวขนัทองธรรมมงคล ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

8. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบขอ้มลู 

9. นางอมัพร ชุบไทยสงค ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซือ้ 

 
8.7 เลขานุการบริษทัฯ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที6่/2559 เมื่อวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวณฐัวด ีหอม

รองบนเป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อทาํหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอํานาจ หน้าที่

และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงัน้ี 

1 ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2 ใหค้ําปรกึษาในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึปฏบิตัติ่าง ๆ รวมทัง้เป็น

ผูจ้ดัทาํหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

3 บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ตดิตามใหป้ฏบิตัติามมตกิารประชุมผูถ้อื

หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ 

4 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกําหนดที่

เกีย่วขอ้ง 

5 จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั  

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7 ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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8.8 การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 
บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ น้ีตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอํานาจใน

การอนุมตัิให้กรรมการผู้ได้รบัมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย

รายการอนุมตัหิลกัของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

การอนุมติั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การลงทนุ    

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

การลงทุนหรอืคา่ใชจ้า่ย   

- ตามทีง่บประมาณประจาํปี - > 100 ลา้นบาท/รายการ 

- นอกงบประมาณประจาํปี > 10 ลา้นบาท/ รายการรวม < 10 ลา้นบาท/ รายการรวม 

การกู้ยืม   

การกูย้มืตามงบประมาณประจาํปี /1 - 

การกาํหนดเงือ่นไขและขอ้กาํหนดของเงนิกู้

และหุน้กู ้

< 2,000 ลา้นบาท/ รายการ - 

การกาํหนดเงือ่นไขและขอ้กาํหนดของ

หนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร 

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

การใชห้ลกัทรพัยค์ํ้าประกนั < 1,000 ลา้นบาท/ รายการ - 

หมายเหตุ  /1คณะกรรมการบรหิารไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

  /2หากรายการมขีนาดมากกวา่รอ้ยละ 25 ของวงเงนิตามอาํนาจการอนุมตั ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งลงนามอนุมตัิ

รว่มกบักรรมการบรหิารทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ1 ทา่น 
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8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 เพื่ออนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2559 ในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 โดยกําหนดจ่ายเป็น 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 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี -  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 กาํหนดจา่ยในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมสว่นแบง่กาํไรในปีดงักลา่ว 

 

รายละเอยีดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรบัปี 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 
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รายช่ือ 

ปี 2559 

ค่าตอบ 

แทนกรรมการ

บริษทั 

ค่าตอบ 
แทนกรรมการ

ชดุย่อย 
รวม 

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

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

หมายเหตุ:  ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2558 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไมม่-ี 

 

8.9.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สําหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2558 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน (คน) 0 9 

คา่ตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 0 24.64 

 

8.10 บคุลากร 
8.10.1 จาํนวนบคุลากร 

จาํนวนบุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (ไมร่วมผูบ้รหิารจาํนวน 9 คน) แบง่ตามสายงาน ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31ธนัวาคม2559 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 9 57 

ฝ่ายบญัช ี - 1 

ฝ่ายกฎหมาย - 2 

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ - 1 

ฝ่ายบรหิาร  3 

รวม 9 64 
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8.10.2 ค่าตอบแทนบคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2558 และในปี 2559 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) จาํนวน 6.04 ลา้นบาท 

และ 19.47 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 (ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 

31ธนัวาคม2559 (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนพนกังาน/1 5.84 18.47 

คา่ตอบแทนอื่นๆ/2 0.20 1.00 

รวม 6.04 19.47 

หมายเหตุ  /1รวมโบนสัพนกังาน 
/2รวมกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

 

8.10.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมไิดม้ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา

ทีย่งัไมส่ิน้สดุ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์สว่นของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

อยา่งมนียัสาํคญั 

8.10.4 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1.1 ส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บรหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ

ปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทําเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนั

ภายนอก 

1.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ

ใหม ่

2 การพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการดแูลและพฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง จงึไดมุ้ง่เน้นใหบ้รษิทัฯ เป็น

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยมนีโยบายสง่เสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูเ้ป็นประจาํ ใน

เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง และเหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากน้ีบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะสนับสนุนทุน

กู้ยมืเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทเพื่อเพิม่พูนความรู้ความสามารถในสาขาวชิาที่

ทาํงานอยู ่
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9   การกาํกบัดแูลกิจการ 
9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกจิการทีด่วีา่เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการดาํเนินงาน
ของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัทํา

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดขี ึน้ โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการสาํคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่งโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรทําให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการดําเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความ
เป็นธรรม และคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัการ
สาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึ่งอาจไม่จํากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายกําหนดไว ้ไม่กระทําการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งกําไรของบรษิทัฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การ
เขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบบรษิทัฯ เชน่ การจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั

ฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัไดก้ําหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและ
อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  จดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมกีารใหข้อ้มูลวนั เวลา 
สถานที ่และวาระการประชุม และมคีาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีข่อตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอยา่งครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 30 วนั ยกเวน้กรณีมี

ความจําเป็นเร่งด่วน บรษิทัฯ จะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด และจะไม่
กระทําการใดๆ ที่ เ ป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 3) 
 อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และละเวน้
การกระทําใดๆ ทีเ่ป็นการจํากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีง
ลงมตไิม่ควรมวีธิทีี่ยุ่งยากหรอืมคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป สถานที่จดัประชุมผูถ้อืหุน้มคีวามสะดวกต่อการ
เดนิทาง เป็นตน้ 

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และ

ตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คําถามล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมโดยกําหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคําถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้ม
กบัการนําสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้น 
Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 
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5)  สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
เสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

6)  สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ นําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนน
และแสดงผล เพือ่ใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 

7)  สง่เสรมิใหก้รรมการของบรษิทัฯ ทุกคนเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัใหม้กีารลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สาหรบัแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

9)  สง่เสรมิใหม้บุีคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนับสนุนให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่สาํคญั เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ
ได้มาหรอืจาหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขีอ้โต้แยง้ใน

ภายหลงั 

11)  จดัใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้มกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้
ทีป่ระชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึ
คําถามคาตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถอืหุน้เหน็ด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร 
รวมทัง้บนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุมดว้ย และเปิดเผยรายงานการ
ประชุมบน website ของบรษิทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ
ดงัต่อไปน้ี 

1)  สง่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเผยแพรผ่่านทาง website ของบรษิทัอยา่งน้อย 30 วนั ยกเวน้กรณีมคีวามจาํเป็น

เร่งด่วนบรษิทัฯ จะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด ก่อนวนันัดประชุมผูถ้อืหุน้ 
และควรจดัทําหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  กาํหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิท่ากบัหน่ึง
เสยีง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชุมแลว้ มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนสาหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและนับเป็นองค์
ประชุมตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

4)  กําหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้

ใหช้ดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพือ่แสดงถงึความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการพจิารณาวา่จะเพิม่วาระที่

ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม ่นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมค่วรเพิม่วาระการประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้
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เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่ผูถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

5)  กําหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

6)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7)  กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง

รายงานดงักลา่วใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

8)  กําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทาง
ดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี
และเป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศสาํคญัถกูเปิดเผย 

9)  กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนีัยสาํคญัในลกัษณะทีอ่าจ

ทําใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ควรงดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการ
ประชุมพจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการดูแลและคํานึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ ยงัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ที่มคีุณค่ายิง่ จงึ
เป็นนโยบายของบรษิัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความสาํคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

4)  ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 
เพือ่พฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
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(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม 

2)  นําเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้า 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ จงึไดก้าํหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงัน้ี 

1)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลในเรือ่งกระบวนการผลติ ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึใหค้วามสาํคญัในการปรบัปรุง
และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยูเ่สมอ 

2)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสมํ่าเสมอ 

3)  จดัให้มรีะบบการควบคุมดูแลรกัษาข้อมูลความลบัของลูกค้าเสมือเป็นความลบัของบริษัทฯ และไม่
นําไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกค้า รวมทัง้การแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้า

รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะนํา โดยบรษิทัจะสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ แกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่างๆต่อไป 

(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดัเอา
เปรยีบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หน้ี 

2)  กรณีที่มขี้อมูลว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคูค่า้ และ/หรอื เจา้หน้ี และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้ง
รบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบลว่งหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4)  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อเจา้หน้ีเสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาที่มอียู่กบัเจ้าหน้ีตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทําให้
เจ้าหน้ีเกิดความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญา บรษิัท
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จะแจ้งเจ้าหน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคํ้าประกนั การบรหิาร
เงนิทุน และการผดินดัชาระหน้ีรว่มกนั 

5)  บรษิทัฯ มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลอืกคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา โดยมกีาร
ประเมนิแบ่งตามประเภทผูจ้ําหน่ายสนิคา้ และผูร้บัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผู้ขาย
โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและนํามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกคู่

คา้โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักลา่วปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิทัฯ มนีโยบายในการสนบัสนุนธุรกจิทอ้งถิน่โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจาํหน่าย จาก
บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรือ ชมุชน 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมอืงที่ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันําสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิทัตัง้อยู่ให้มคีุณภาพดขีึน้พร้อมๆ กบัการเตบิโตของ
บรษิทัฯ และมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิการมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ในดา้น

การศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(6)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การใหบ้รกิารน้ําซึง่เป็นธุรกจิของบรษิทัฯ ควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจาน้ี บรษิทัมนีโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่สรมิสรา้งคุณภาพ อาชวีอ
นามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงัน้ี 

1)  มกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถกูตอ้ง ไมท่าํใหส้าํคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วย

เหตุผล โดยรายงานผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจาํปี และ website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัให้มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง

ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 

4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

5)  ดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของ
การประชุม และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการทํา
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หน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถงึภาระหน้าที่ และ
ความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้น้ี จํานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็นกรรมการของ
บรษิทัยอ่ยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบรษิทัฯ 
โดยจะกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดรวมทัง้ไดป้รบัปรุง

และรายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าว และ
บรษิทัไดบ้รรจุวาระเรื่องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจีํานวนอยา่งน้อย 5 คน โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดและมจีํานวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี 
คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภิ

บาล 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มี
กรรมการอสิระทา่นใดดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกวา่ 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดย
พจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมอีํานาจโดยไม่จํากดั 
และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการประสานงาน
ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
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ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน โดยมกีรรมการอสิระจํานวน 3 คน คดิเป็น 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ แต่เน่ืองจากประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระตาม
ขอ้แนะนําในหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีี่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น

กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ เหน็วา่ โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัดงักลา่วมคีวามโปรง่ใสเพยีงพอ และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ ได ้เน่ืองจากมจีํานวนกรรมการอสิระ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน 
ก.ล.ต. อกีทัง้กรรมการอสิระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและไมม่สีว่นไดเ้สยีกบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และเขา้รว่มประชุม รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในการประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี เมื่อบรษิทัฯ เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น เกณฑ์

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั เกณฑ์การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์เป็นตน้ ซึ่งเกณฑด์งักล่าวไดก้ําหนดใหนํ้า

เรื่องที่มนีัยสําคญัเขา้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรยีบเสมอืนตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดงันัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมติ
ในเรือ่งนัน้ ๆ  

อีกทัง้กรรมการทุกท่านมหีน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน้าที่ตามหลกัซื่อสตัย์และไว้วางใจ 
(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึนโยบาย
กํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึง่กําหนดใหก้รรมการ
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มหีน้าที่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

5.2  คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล เพื่อกลัน่กรองการดําเนินงานภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว ้อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ใน องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

5.3  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัที่จะรกัษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสูงของการกํากบัดูแลกิจการที่ดีใน

บรษิทั โดยยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีี่สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไดนํ้าหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นที่เขา้ใจมาใชแ้ละถอืปฏบิตัเิรื่อยมา อกีทัง้ยงัไดจ้ดัทํา
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มาตรฐานการปฏบิตังิานและการดาํเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
ดําเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดอ้นุมตัแิละประกาศใชก้ฎและระเบยีบภายในใหม่ ๆ 
เป็นระยะ ๆ โดยมุง่พฒันาปรบัปรงุการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2  จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มคีวามเชื่ออยา่งยิง่วา่ การดาํเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัสาํคญัในการเจรญิเตบิโตอยา่ง
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํคูม่อืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามโดยเครง่ครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่
ทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบรษิัทฯ รวมทัง้ได้ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์ทัง้น้ี เพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

จรรยาบรรณดงักลา่วไดร้า่งขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัความโปรง่ใสหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
จรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

5.3.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การทํารายการระหว่างบรษิทักบับุคคลใดทีเ่กี่ยวโยงกนัอนัอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้กนัไดน้ัน้ จะตอ้ง
ผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัทีส่าํคญัการเขา้ทํารายการ
นัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาด

ของรายการตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิทั ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอื
มสีว่นเกีย่วขอ้งจะไมเ่ขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักลา่ว 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวต้องกระทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยกําหนดราคาที่ยุตธิรรมและอยู่บน
พืน้ฐานเสมอืนหน่ึงกระทาํโดยบุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกนั (fair and at arms' length basis) และในกรณีทีไ่ม่สามารถ

กาํหนดราคาได ้บรษิทัฯ จะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัฯ เพือ่กําหนดราคา
ทีเ่ป็นธรรมทัง้สาํหรบับรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.3.5  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน (ในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และดา้นระบบการตดิตาม 
ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission: COSO)) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หรอืจดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระ โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดแูลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหน้าทีต่รวจสอบและ
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามแบบการตรวจสอบประจําปีซึ่ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส 
เพือ่ปรบัปรงุและเพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้น้ี การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.6  การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษิทั และบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งเป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิของ

บรษิทัฯ เขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการในย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ เพื่อกํากบัดแูล
การบรหิารจดัการและรายงานผลการดาํเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี สดัสว่นตวัแทนของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม อยา่งน้อยจะเป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ การกําหนดนโยบายที่สําคญัและการออกเสยีงในวาระที่สําคญัของ

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

5.4  การประชมุของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย 

5.4.1  คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละครัง้จะมกีาร
กาํหนดวาระการประชุมลว่งหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพือ่พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัเรง่ดว่น 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทอาจเขา้ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากน้ี บรษิทัยงัมนีโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและไม่ใช่

กรรมการบรหิารไดม้กีารประชุมรว่มกนั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารและ
ไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชุมกนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดย
ไมม่ฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 

ในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องทีก่ําหนดเป็นวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณา

เป็นวาระการประชุมได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ และ เลขานุการบรษิทัจะนําเรื่องดงักล่าวมา
กําหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัทําหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใินที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีง กรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอยา่งสมํ่าเสมออยา่งน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ไดม้ี
การกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุง่เน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ คาํแนะนํา 
ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพือ่ยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

5.4.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 
4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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5.4.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.4.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.4.6  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ได้กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจําทุกปี เพื่อร่วมกนั
พจิารณาและสรปุผลการประเมนิงานและนํามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และรว่มกนัหาแนวทาง
ปรบัปรุง แก้ไข เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ได้กําหนดให้มกีารประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมนิตนเองของกรรมการทัง้คณะ และนําแนวทางการประเมนิจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะ
เป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที่และการดําเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทัง้น้ี 
แบบประเมนิจะแบง่หวัขอ้เป็นดงัน้ี 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 

(1)  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 

(2)  ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

2.  ความเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบั 

(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 

(2)  ธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3)  กลยทุธข์องบรษิทัฯ 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 

4.  บรษิทัยอ่ยและอนุกรรมการต่างๆ ทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ เหลา่น้ีอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทัฯ 

(2)  ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  แนวทางแกไ้ขการดาํเนินงาน หากไมเ่ป็นไปตามทีก่าํหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 
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7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นกลาง 

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกทา่นแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

10.  คณะกรรมการเหน็วา่ผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 

11.  การปฏบิตัเิรือ่งการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมูพ่นกังานบรษิทัหมูพ่นกังานบรษิทั 

ทัง้น้ี เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิใหก้รรมการบรษิทัทุกท่านประเมนิในทุกสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวม
และรายงานสรปุผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจาํทุกปี 

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 
ความสําเร็จในการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพจิารณา

เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง ทัง้น้ี ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รบัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

ต่อไป 

5.7  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(1)  สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกํากบัดแูล

กจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีาร
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

(2)  ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

5.8  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

บริษัทฯ เล็งเห็นความจําเป็นและความสําคญัของการจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง จึงได้ทําแผนสบืทอด
ตาํแหน่งทีค่รอบคลุมตาํแหน่งผูบ้รหิารทีส่าํคญั โดยทาํการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว 
ทําการพฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัตําแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดตาํแหน่งทีส่าํคญัต่อไปในอนาคต 

5.9  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะต้องทราบถงึลกัษณะการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทั ดงันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม ่บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เพื่อ
แนะนําใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญัและ
จําเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้น้ี เลขานุการ
บรษิทัเป็นประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

5.10  นโยบายการจาํกดัจาํนวนบริษทั และจาํนวนวาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
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บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละ
ไมเ่กนิ 5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากน้ี หา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั 
หรอืใกล้เคยีง ยกเว้นบรษิทัร่วม และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้มเ่กนิ 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.11  การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการจดัตัง้คณะทาํงาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะทาํงานดงักลา่วจะรว่มกนัประชุมและประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ที่
เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสมํ่าเสมอ และจะทําการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งต่างๆ โอกาสเกดิ
และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกันกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รบัผิดชอบ โดย
คณะทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความรว่มมอืและประสานงานจาก
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งจะทาํหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ อยา่ง
น้อยปีละครัง้ เพือ่ชว่ยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรงุนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 
โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 

9.3  ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี  
9.3.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 มมีตกิําหนด อํานาจ หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบกรรมการบรษิทัเป็นไปตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้าที ่และกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. กาํหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร
จดัการ และอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตามทีฝ่่ายจดัการนําเสนอ และกาํกบัดแูลการบรหิารงาน
และผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ หรอืบุคคลใด ๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมาย
ให้ทําหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่
มลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอเพือ่ใหบ้รรลุกลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  
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4. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของพนักงานบรษิทัฯ รวมถงึดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่
เหมาะสม 

5. ดาํเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไมจ่าํเป็นตอ้งพจิารณาโดย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จําเป็นตอ้งพจิารณา

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ทัง้น้ี ในกรณีที่กรรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ํากบับรษิทัฯ หรอืมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

11. จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

12. สอบทานนโยบายในการกํากบัดูแลกจิการ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
(Anti-Corruption) ของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัริายงานผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการ และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ประจําปี ที่จ ัดทําโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั

มอบหมาย 

13. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจาํเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. จดัทํารายงานประจําปี และรบัผดิชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

18. พจิารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ 
อยา่งเป็นธรรม 
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19. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการ

บรษิทัได ้ 

 ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็น 
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตา 

มทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน) 
อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอื

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

9.3.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกํากบั

ดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การจดัทํา
รายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื โดยมี
อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

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

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและ
ครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัทํารายงานผลการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี  

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 
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- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
และ  

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบของจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระทาํดงัต่อไปน้ี 
ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผู้บรหิารไม่ดําเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสาํนักงานกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

เหน็สมควร 

10. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.3.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สงิหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1 พจิารณาและจดัทํานโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และ
งบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนําเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการใช้

งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  

2 กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ําปรกึษา แนะนํา 
การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  
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3 กําหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการบรษิทัฯ การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของแต่
ละธุรกจิ พจิารณาและตดิตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นกําลงัคนและการกําหนด
หลกัเกณฑก์ารจา่ยผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

4 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอีํานาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุนหรอื
ร่วมลงทุนกบับุคคล นิตบุิคคล หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อ

ดําเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิทั ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน

ดงักลา่ว การเขา้ทาํนิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการดาํเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตาม
วงเงนิทีไ่ดก้าํหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

5 ตดิตามผลการดาํเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา
หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6 พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้ทํา

ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมคีวาม
จําเป็น และเกนิกว่าวงเงนิที่ไดก้ําหนดไวแ้ละ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
กาํหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7 พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ทําธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกูย้มื ขอสนิเชื่อ จํานํา 
จํานอง คํ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใด ๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ทํานิตกิรรมสญัญา ยื่นคําขอ/คําเสนอ ตดิต่อ 
ทาํนิตกิรรมกบัสว่นราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธต่ิาง ๆ ของบรษิทั และ/หรอืการดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิที่ได้กําหนดไว้ และ/หรอืที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

8 พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื การ
ดาํเนินการใด ๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ    

9 แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน กระทาํการใด ๆ ทีอ่ยู่
ภายในขอบอํานาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะ

กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอาํนาจดงักลา่วได ้ 

10 มอีํานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

11 พจิารณาและอนุมตัคิู่มอือํานาจดําเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ และ/หรอื ผู้ที่ได้รบัมอบอํานาจทราบถงึ
ขอบเขตความรบัผดิชอบและอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐานอ้างองิ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งมรีะบบ 

 

9.3.4 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สงิหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 

2. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั (Code of Conduct) โดยจดัทาํเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. กาํหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4. เป็นตวัแทนบรษิทัฯ ในการสื่อสารและการดําเนินกจิกรรมด้านบรรษทัภบิาลทัง้กบัผู้บรหิาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก  

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว ้รวมทัง้จดัทํา
สรปุเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

9.3.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สงิหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมตันิโยบายบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของบรษิทั 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. กาํกบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายใน

การดาํเนินงาน รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. กาํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบ
การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 

4. พจิารณารายงานความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพื่อตดิตามความเสีย่งทีส่าํคญัในระดบัองคก์ร รวมถงึ
ใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการจดัการความเสีย่ง 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งทีส่าํคญัต่อองคก์ร ในกรณีทีม่ ี

ปัจจยั หรอืเหตุการณ์สําคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยสําคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอ้มูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สําคญั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนําไปประกอบการพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้มกีารนํา
ระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิ ัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัฯ 

8. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

10. ทําหน้าที่สอบทาน ใหค้ําปรกึษาและคําแนะนําในการดําเนินการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัแก่ฝ่ายบรหิาร 
โดยมอีาํนาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา รวมทัง้รบัผดิชอบ
ในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเน่ือง  
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11. นํามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฎบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล และตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน และ
ปรบัปรุง มาตรการต่อต้านการทุจรติฯอย่างสมํ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทั

ทราบต่อไป 

9.3.6 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สงิหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. พจิารณานําเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย

ต่าง ๆ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีต่ําแหน่งวา่งลงเน่ืองจาก

ครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั โดยมกีาํหนดระยะเวลาอยา่งเพยีงพอก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พจิารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิทัทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการยอ่ยชุดต่าง ๆ ของบรษิทั  

4. พจิารณากลัน่กรองผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดาํรงตําแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ในกรณีทีม่ตีําแหน่งดงักล่าววา่ง

ลง 

5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดบัสูง
ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามเหมาะสม และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

7. พจิารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด

คา่ตอบแทนและนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยนําเสนอ
คา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9.3.7 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สงิหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1 กําหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้ง และอํานาจบรหิารงาน รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัทําแผนกลยุทธ์ และ
แผนงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่่ายบรหิารนําเสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2 ตดิตาม ควบคุม กํากบัดแูล และดาํเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3 เป็นผู้รบัมอบอํานาจของบรษิัทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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4 มอีํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

5 พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิการของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัทฯ และพจิารณาอนุมตัิคําขอจากฝ่ายงาน   
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีก่ําหนดในตารางมอบหมายอํานาจอนุมตัใินการดําเนินงานและการเขา้ทําธุรกรรม
ต่างๆ ของบรษิทัฯ  

6 อํานาจออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7 มอบอํานาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจ และ/หรอื 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

8 อนุมตักิารทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่ป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ เช่น ซื้อขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การคดิ
ค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดติเทอมเหมอืนลูกค้าทัว่ไป เป็นต้น ทัง้น้ี
ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9 มอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัยอ่ย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบรษิทั 

10 ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

9.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชดุย่อย 

1.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดและมจีํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืไมก่ไ็ด ้

ในการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอื
พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การ
แต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้น้ี ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

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

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี้
ขาด 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งไป
นัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้
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ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัและ

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทัง้น้ี มติของ
คณะกรรมการตามความขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ทัง้น้ี กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผู้บรหิาร

ระดบัสงูของบรษิทัฯ ที่สามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิและงานบรหิารของบรษิทัฯ 
และสามารถกาํหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยมวีาระอยูใ่นตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบั
ลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงัน้ี 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอื
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของ
ผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อย

กวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร

คาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นีัยในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่
มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9.  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

10.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบรษิัทฯ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และ 

11.  ไมเ่ป็นกรรมการของ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

นอกจากน้ี กรรมการอสิระทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
นอกจากน้ี บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกจิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการ

บรษิทั กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่

ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้

บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
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กาํหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตน
ทดแทน 

4.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระทาํโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึง
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจํานวน 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้น้ี ให้กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดํารง
ตาํแหน่งดงักลา่ว กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้

5.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงเป็นคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้

6.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อครบ
วาระการดาํรงตําแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งได ้

9.5 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

9.5.1 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน 
ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5.2 นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1. บรษิทัฯ จะสง่บุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั โดยการสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
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(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) 
ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) ดาํเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้ําแนะนําทีจ่าํเป็น เพื่อใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
รว่มเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ติดตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้
คําแนะนําที่จําเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและ

เหมาะสม 

(4) พจิารณา ตดิตาม รวมถงึใหค้ําแนะนําที่จําเป็นเพื่อใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบควบคุม
ภายใน รวมถงึระบบการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการดาํเนินธุรกจิ 

(5) พจิารณา ตดิตาม และดําเนินการที่จําเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและ
แผนงานที่สําคญัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ให้เป็น
ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอยา่งสมํ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคน

หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้น้ี การมอบอํานาจ
ดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจหรอืการมอบอํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบ

อาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมตัริายการทีต่นเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี 
หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิทัรว่ม  

3. บรษิทัฯ จะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการทีจ่าํเป็น เพื่อทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึขอ้มูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกํากบั
ดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมมคีวามจําเป็นต้องเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัจะตดิตามใหบ้รษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเขา้ทํารายการดว้ยความโปรง่ใส
และเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้า/จาํหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่กาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

5. บรษิทัฯ จะดําเนินการทีจ่ําเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มลูและ
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการดาํเนินธุรกจิ 

6. บรษิทัฯ กําหนดระเบยีบปฏบิตัใิหก้ารเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใช้
สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย เวน้แต่
กรณีดงัต่อไปน้ี 

1. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมตใิห้เป็นไปตามสญัญาร่วมทุนที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญา 
การออกเสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญารว่มทุนดงักลา่ว 
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2. วาระประจําดงัต่อไปน้ีในการประชุมสามญัประจําปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณา

ออกเสยีงลงคะแนนได ้

-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่า่นมา 

-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน ประจาํปี 

-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนสาํรองและจา่ยเงนิปันผล 

-  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน
คา่ตอบแทนกรรมการ 

-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 

9.6 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิัทฯ มนีโยบายและวธิีการดูแลมใิห้กรรมการและผู้บรหิารในการนําข้อมูลภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี  

1 บรษิทัฯ จะให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื

การเงนิหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัทาํและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม

มาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2 บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า จดัทาํและนําสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ มายงั
เลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนนําสง่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยทุ์กครัง้ โดยใหจ้ดัทํา
และนําสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 สามวนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

3 บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสําคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถงึ ระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดําเนินงานทางการเงนิของบรษิัทฯ รายไตรมาสและประจําปี โดยบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

สาธารณชน และควรรออยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศของบรษิทัฯ ไดถู้กเผยแพร ่รวมทัง้หา้มไมใ่ห้
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4 บรษิทัฯ กําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่
ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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9.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

ในงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชคีอื 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั สําหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิเป็นจํานวนเงนิรวม 2,404,000 
บาท และ คา่บรกิารอื่น Non-Audit fee) เป็นจาํนวนเงนิ 3,603,162 บาท 

 ทัง้น้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนักบับรษิทัฯ 
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10  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิอยูภ่ายใตก้รอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวาม
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี บรษิทัฯ ตัง้มัน่ทีจ่ะดํารง
ตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื และสามารถ
บรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการกํากบัดแูลกจิการที่
ด ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยคํานึงถงึผลกระทบในการดําเนินธุรกจิทีม่ ี
ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในทุกดา้น  

จากการที่บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมจงึได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดแนวทางในการดูแลผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยคํานึงถงึความ
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถอืหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงั
สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีหลกีเลีย่งการดาํเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมถงึการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ โดยมนีโยบายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูที่
สาํคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะคํานึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่
คา้พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายดาํเนินธุรกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใต้หลกัพื้นฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
พร้อมทัง้นําหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดมีาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการดําเนินงานทัง้
ทางด้านเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะนําไปสู่การพฒันาธุรกจิที่ประสบความสําเรจ็

อยา่งยัง่ยนื  

(3) นโยบายกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

 บรษิทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัติน
ใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มสีว่นรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระทําการใด ๆ 
อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) นโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสาร ให้ความรู ้สนับสนุนและ
สร้างจิตสํานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบรหิารการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะเขา้เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ่งขณะน้ีบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อ
สมคัรเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กนัทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ จะไมท่ําการใดทีเ่ป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ตลอดจนมนีโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารดแูลไมใ่หธุ้รกจิของบรษิทัฯ 
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้น
การใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) ใหค้วามเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ไม่เลอืกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพ
รา่งกาย ฐานะ ชาตติระกลู ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในบรษิทั
ฯ  และสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มทุน คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล และ
คุม้ครองสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดย
พจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหไ้มต่ํ่ากวา่อตัราทีก่ฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะใหพ้นกังานทุกคนอยูร่ว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานทีม่คีวามสขุและยอมรบัซึง่
กนัและกนั และมกีารปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไมม่กีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ตลอดจนในดา้น
การดแูลพนกังาน บรษิทัฯ มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหา
บุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารกําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และการจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมโีอกาสที่จะ
ก้าวหน้า มกีารเรยีนรู้ในทุกระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการทํางานให้มคีวามเป็นมอือาชพีบน

สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปน้ี 

(1) การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาส
ก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ สาํหรบัพนักงานของบรษิทัฯ ตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและ
อุบตัเิหตุให้แก่พนักงาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานสําหรบัค่าพธิี
ฌาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของพนกังาน ทุนการศกึษาสาํหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

(2) การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถศักยภาพ มีทศันคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมการสมัมนาการดงูาน เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทาํงานที่
มปีระสทิธภิาพ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานใหช้ดัเจน การกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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บรษิทัฯ กําหนดนโยบายทีส่นับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีุขอนามยัในสถานที่
ทาํงานทีด่ ีบรษิทัฯ มุง่เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้ง
ให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้
พนกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี(และไมท่าํการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสขุภาพอนามยัแก่ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร) 
รวมถงึดแูลสถานทีท่าํงานใหถ้กูสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ มนีโยบายมุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิต่อลูกคา้ (ซึ่งมฐีานะเป็นผูบ้รโิภคคนหน่ึง) ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 
ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาทีไ่ดท้าํไวก้บัลกูคา้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ให้ความสําคญัในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า 
“คุณภาพและความปลอดภยัทางดา้นน้ํา” เป็นพืน้ฐานสาํคญัยิง่ของการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนความพรอ้มของบุคลากร
ทีม่คีุณภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิตน้ทางไปจนถงึ
ผลผลติปลายทาง 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารจดัการ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในทุกกระบวนการทางธุรกจิ อาทเิช่น การสาํรวจและประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มก่อน
การก่อสรา้งอย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการดําเนินงาน ไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมกีารใชร้ะบบการบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกจิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมี
การนําผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทัง้มีการบําบดัของเสยีจาก
กระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

6. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษิทัฯ จะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้ม ๆ กบัการเตบิโตของ
บรษิทัฯ ซึ่งเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายการดําเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อม โดยมรีะบบการผลติและการดําเนินงานที่ใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารควบคุม
ป้องกนัมใิหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ไดด้ําเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม
ประเมนิผล และทบทวนเพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยดึถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคียง จงึสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยดาํเนินโครงการต่าง ๆ ทีค่าํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บั
เพือ่การพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคญัของทรพัยากรน้ําซึ่งเป็นทรพัยากรสิ้นเปลอืง ควบคู่กบัการดูแล
สิง่แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯจงึกําหนด “นโยบายใช้น้ําอย่างประหยดั” เพื่อแสดงเจตจํานงและความ
มุ่งมัน่ในการใช้ทรพัยากรในการดําเนินธุรกิจและการผลิตของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล และยงั
มุ่งเน้นการประหยดัพลงังานโดยการใช้นวตักรรมและการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงจากพลังงานทางเลือกอื่ นๆ 
(Alternative Energy)นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการ
เผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบัการประหยดั

พลงังานกบักลุม่ลกูคา้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

8. แนวทางปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจนทีจ่ะไม่กระทําการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไมว่่าจะเป็นทางดา้น
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า และทรพัย์สนิปัญญาดา้นอื่นที่กฎหมายกําหนด อาท ิ
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มลีขิสทิธิถ์ูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 
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11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1   ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคมุภายใน 

 บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลกัการดูแลกํากบัดูแลกิจการที่ด ี
กลา่วคอื การมรีะบบการปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใส ยตุธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอาํนาจซึง่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะ
นําไปสู ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ พนกังาน คูค่า้ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่6/2558 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน เพื่อทาํหน้าทีส่อบ
ทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการตรวจสอบเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารดาํเนินธุรกจิ
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 / 2559 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2559 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบทุก

ท่านได้เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาและจดัทําแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และอ้างอิงรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่จดัทําโดยบรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิจํากดั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า 
บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทัง้น้ี 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) 

 

11.2    ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบควบคมุภายใน 

 

เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิจาํกดั (“พีแอนด์
แอล” หรอื “ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทาํการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตัง้แต่วนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2558 โดย
บรษิัท พแีอนด์แอลจํากดั ได้ทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิัทฯระบบงานวงจรรายได ้
ระบบงานวงจรรายจ่าย การบรหิารงานสนิทรพัย์ถาวร และระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึ่งจากรายงานการ
ตรวจสอบฉบบัวนัที ่14 มนีาคม 2559 ซึง่ไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่ 2 / 2559 เมื่อวนัที ่ 29
สงิหาคม 2559 พบวา่ระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม มปีระเดน็ปลกียอ่ยเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  
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11.3    ความเหน็ของผูส้อบบญัชี  
 บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตักิาร
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชปีฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ วธิกีารตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ

หรอืข้อผิดพลาด ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดย

ถูกตอ้งตามควรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ 

จากการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในของกจิการ มี
เพียงประเด็นปลีกย่อยเท่านัน้ นัน่คือ ทรพัย์สนิที่มีการรบัโอนจากการปรบัโครงสร้างกิจการยงัมไิด้มกีารติดป้าย
ทรพัยส์นิอยา่งเหมาะสม อยา่งไรกต็ามทางผูบ้รหิารรบัทราบและจะดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2560 
 

11.4   หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ บรษิทั พแีอนด์แอลอนิเทอรน์อล ออดทิ จํากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ

ประเดน็เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีย่งัคงคา้งอยู ่และไดม้อยหมายให ้นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ เป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกัในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิลว้เหน็วา่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการ

ปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่ว 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั (“ธรรมนิติ”) ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผู้

ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และธรรมนิตอิบหมายให ้นายศกัดิศ์ร ีอําพวนัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้
ตรวจสอบภายในประจาํปีของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของธรรมนิติและนายศกัดิศ์รี อําพวนัแล้วเห็นว่า มีความ
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 17ปีนอกจากน้ี นายศกัดิศ์ร ีอําพวนั มคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็วา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทดีงักล่าวทัง้น้ี การพจิารณา

แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายมดีงัต่อไปน้ี 

หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยก์ารบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 15 ปี 
โดยมปีระสบการณ์ทาํงานกบับรษิทัชัน้นําของโลก อาท ิบรษิทั Cooper&Lybrand 
ประเทศไทย (ปัจจุบนั คอืบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย จาํกดั) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

คุณกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ในประเดน็เกีย่วกบัระบบการควบคุม
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หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ภายในทีย่งัคงคา้งอยู่

หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบคุคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายศกัดิศ์ร ีอาํพวนั (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 24 ปี 

โดยมปีระสบการณ์ทาํงานกบัธรรมนิตมิาตัง้แต่ปี 2535 จนถงึปัจจุบนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

นายศกัดิศ์ร ีอาํพวนั จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบกาํหนด

หรอืเหน็สมควร รวมถงึรว่มเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณา 
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12 รายการระหว่างกนั 
 
12.1  บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทํารายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุป
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งัน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั 
(มหาชน) (“เหมราช” หรอื “HRD”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชําระ

แลว้(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 4 ท่านไดแ้ก่ 

1) นายสมยศ อนนัตประยรู 2) นางสาวจรพีร 
จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 4) 
นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรี
ยล  เ อส เตท  (ระยอง  )  จํ ากัด 
(“ESIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 60 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชําระแลว้ (ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิัทฯ 3 ท่านได้แก่ 
1) นายสมยศ อนนัตประยรู 2) นางสาวจรพีร 
จารกุรสกุล 3) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จาํกดั (“HEIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 4 ท่าน ได้แก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยรู 2) นางสาวจรพีร 
จารุกรสกุล 3) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 4) 
นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ 
อนิดสัเตรยีล  เอสเตท จาํกดั 
(“HESIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิ
อุตสาหกรรม จาํกดั (“HRIL”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 
บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิ
อุตสาหกรรม จาํกดั (“HSIL”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ
บรหิารจดัการโครงการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 
บรษิทั เอช-คอนสครคัชัน่ แมนเนจ
เมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั 
(“HCME”) 

- ดําเนินธุรกจิบรกิารออกแบบ และควบคุม
งานก่อสรา้ง 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนนัตประยรู 2) นางสาวจรพีร 
จารกุรสกุล 3) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

บรษิทั เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จาํกดั 
(“SME”) 

- ดําเนินธุรกิจโลจิสติกส์ จําหน่ายและให้
เช่าอาคารโรงงานอาคารและคลังสินค้า

สาํเรจ็รปู 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ปี 2559 บรษิทัฯ และเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ ได้ดําเนินการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ เพื่อให้เกดิความชดัเจนในการดําเนินธุรกจิและลดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของแต่ละบรษิทั และเพือ่รองรบัการขยายตวัของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยในวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราชและสญัญาเช่าสทิธใิน
การดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํ้าและบรหิารจดัการนํ้าเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้ ในไตรมาสที ่2 ของปี 2559 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ไดร้บัโอนธุรกจิพลงังานมาจากกลุ่มเหมราชฯ 
และกลุม่ดบับลวิเอชเอ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของเหมราช 
 รายการระหวา่งกนัในปี 2558 และปี 2559 สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 
1)     การรบับริหารจดัการธรุกิจนํ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รายได้ค่าบริหารจดัการ   บรษิทัฯไดท้ําสญัญารบับรหิารจดัการธุรกจินํ้าโดยใหบ้รกิาร

บาํบดันํ้าเสยีแก่ESIE และใหบ้รกิารผลตินํ้าเพือ่อุตสาหกรรม
และบาํบดันํ้าเสยีแก่SME (สาํหรบัการใหบ้รกิารนํ้าใน HLP1)
โดยสญัญามอีายุ 3 ปี และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 30 
มนีาคม 2559 เนื่องจากทัง้ 2 บรษิทัไม่มบีุคลากรทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญในด้านธุรกจินํ้าซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้ง

ธุรกจิ โดยบรษิทัฯได้เรยีกเก็บค่าบรกิารถวัเฉลี่ยตามอตัรา
คา่ใชจ้า่ยทางตรง บวกอตัรารอ้ยละ 8 ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัอตัรากําไรของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะ

เดยีวกนัในตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า

รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุผล โดยเป็น
รายการธุรกจิปกตทิีม่เีง ือ่นไขการคา้ทัว่ไป และอตัราค่า
บรหิารงานดงักล่าว สามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอื่น
ทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

 ESIE - 2.39 

 SME - 0.36 

รายได้ค้างรบั   

 ESIE - 0.27 

 SME - 0.04 
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2)     การจดัซื้อนํ้าดิบ 
2.1 การจดัซือ้นํ้าดบิใน ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ต้นทนุนํ้าดิบ    ปี 2551 บรษิทัฯทําสญัญาซื้อขายนํ้าดบิจาก ESIE ตาม
สัญญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี บรษิทัฯตกลงซือ้นํ้า
ดบิจากผูใ้ห้เช่าสทิธใินอตัราค่าต้นทุนนํ้าดบิของผูใ้หเ้ช่า

สทิธ ิบวกอตัรากําไรรอ้ยละ 15 โดยค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ชา่ 
 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาเขา้ทาํสญัญา
ซื้อนํ้าดบิโดยตรงจากบรษิัท จดัการและพฒันานํ้าภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“EASTW”) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุผลและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯโดย

เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเ งื่อนไขการค้าทัว่ ไป 
เนื่องจากนํ้าดบิเป็นวตัถุดิบหลกัในการนํามาผลิตนํ้า

เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อันได้แก่บริษัทฯ 
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหานํ้าดบิดงักล่าว 

 ESIE 117.97 115.21 

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 ESIE 12.04 12.59 

 
2.2 การจดัซือ้นํ้าดบิในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแหง่อื่น 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ต้นทนุนํ้าดิบ    ปี 2551 บรษิทัฯทาํสญัญาซือ้ขายนํ้าดบิจาก HRD HEIE 
และ HESIE ตามสัญญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและ

จําหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี 
บรษิทัฯตกลงซือ้นํ้าดบิจากผูใ้หเ้ช่าสทิธใินอตัราค่าตน้ทุน

นํ้าดบิของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิบวกอตัรากําไรรอ้ยละ 15 โดย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงร ักษาเป็นความ

รบัผดิชอบของผูใ้หเ้ชา่สทิธ ิ
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ได้ยกเลิก

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุผลและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯโดย

เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเ งื่อนไขการค้าทัว่ ไป 
เนื่องจากนํ้าดบิเป็นวตัถุดิบหลกัในการนํามาผลิตนํ้า

เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อันได้แก่บริษัทฯ 
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหานํ้าดบิดงักล่าว 

 HRD 11.40 30.01 

 HEIE 281.37 425.47 

 HESIE 26.01 32.92 

 HRIL - 24.06 

 HSIL - 2.59 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่4 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   สัญญาซื้อขายนํ้าดิบฉบับดังกล่าว และเข้าทําบันทึก
ขอ้ตกลงแก้ไขสญัญาซื้อขายนํ้าดบิ กบั HRD HEIE 
HESIE ระยะเวลาสญัญา 50 ปี โดยเป็นไปตามขอ้ตกลง
ในสญัญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม และบรหิารจดัการนํ้าเสยี เพื่อนํานํ้าดบิมา
จําหน่าย และมาผลตินํ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหก้บัลูกคา้ใน
นิคมอุตสาหกรรมเ นื่องจากบริษัทฯอยู่ ในระหว่าง

ดําเนินการเพื่อทําสญัญาตรงกบั EASTWซึ่งอตัรานํ้าดบิ

ตามสญัญาฉบบันี้ เท่ากบัอตัราค่าต้นทุนนํ้าดบิของผูใ้ห้
เช่าสทิธ ิบวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุน
ของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิและราคาทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายหากซื้อนํ้า
ดบิโดยตรง โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใน
การซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัยส์นิต่างๆ

ของระบบนํ้าดบิ 
 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาซือ้ขาย
นํ้าดบิ กบัHRIL และ HSIL ระยะเวลาสญัญา 50 ปี โดย
เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาเชา่สทิธดิาํเนินการผลติและ

จําหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการนํ้าเสยี 
เพือ่นํานํ้าดบิมาจาํหน่าย และมาผลตินํ้าเพือ่อุตสาหกรรม
ให้กบัลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เนื่องจาก
บรษิทัฯอยูใ่นชว่งระหวา่งดาํเนินการเพือ่ทาํสญัญาตรงกบั

EASTWและกรมชลประทาน ซึ่งอตัรานํ้าดบิตามสญัญา

ฉบบันี้ เท่ากบัอตัราค่าตน้ทุนนํ้าดบิของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิโดย
บรษิัทฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และบํารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัย์สนิต่างๆของระบบนํ้า

ดบิ 

 HRD 1.34 2.90 

 EIE 32.74 45.00 

 HESIE 2.96 2.65 

 HRIL - 2.89 

 HSIL - 0.27 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่5 

3)     การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดาํเนินธรุกิจ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม2559 

ค่าเช่าที่ดิน   บริษัทฯ และ บริษัท ดบับลิวเอชเอวอเตอร์ จํากัด ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทาํสญัญาเช่าทีด่นิจาก HRD HESIE 
และ HEIE เพื่อใช้สถานที่ในการดําเนินธุรกจิผลตินํ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม โดยกําหนดอตัราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ในอตัราที่
สามารถเทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาด ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
ทุกๆ 5 ปี จา่ยชาํระเป็นรายเดอืน โดยเป็นอตัราค่าเช่าทีน่ิคม
อุตสาหกรรมอื่นเรยีกเกบ็จากลกูคา้ทัว่ไป โดยสญัญาเชา่แต่ละ
สญัญามอีายุ 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม2559 ถงึวนัที ่29 
มนีาคม 2589 และสามารถต่ออายุสญัญาไดอ้กี 20 ปี 
ในปัจจบุนั คา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ยงัคงคา้งเป็นเจา้หนี้การคา้  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า

รายการดงักล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยอตัราค่าเช่า
เป็นอตัราค่าเช่าทีน่ิคมอุตสาหกรรมอื่นเรยีกเกบ็ลูกคา้

ทัว่ไป 
 

 HRD  - 1.81 

 HEIE - 1.10 

 HESIE  - 1.71 

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 HRD  - 0.19 

 HEIE - - 

 HESIE  - 0.18 

 
  



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่6 

4) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจดัการ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจดัการ    ปี 2558 บริษัทฯและบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี ่
จาํกดั (“WHAEG”) ไดท้าํสญัญาจา้งบรหิารจดัการกบั HRD 
ให้เป็นผู้บรหิารจดัการด้านการเงนิ บญัช ีจดัหาบุคลากร 
และการจดัจาํหน่าย 

 ปี  2558บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ว อ เ ต อ ร์  จํ า กั ด 
(“WHAWT”)ไดท้ําสญัญาจา้งบรหิารจดัการกบั HRD ให้

เป็นผูบ้รหิารจดัการดา้นการเงนิ บญัช ีจดัหาบุคลากร การ
จัดจําหน่าย และ ด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจินํ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 2559 เนื่องจากมกีารปรบัโครงสรา้ง
ทางธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดม้กีารโอนพนกังานทัง้ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายให้บรกิารบําบดันํ้าเสยี ฝ่ายบญัช ีและเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ 
จงึไดม้กีารจดัจา้ง รวมถงึนโยบายที่จะจดัจา้ง ผูบ้รหิารใน
ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และฝ่าย
พฒันาธุรกิจ บรษิัทฯ จงึได้มกีารพจิารณายกเลิกสญัญา

ระหวา่ง WHAWTและWHAEG กบัHRD และจดัทาํสญัญา
ใหมร่ะหวา่งบรษิทัฯ กบั HRD เพือ่ใหบ้รกิารในดา้นการเงนิ 
สารสนเทศ และดา้นธุรการอื่นๆ สญัญามอีายุ 1 ปี ตัง้แต่
วนัที ่30 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่29 มนีาคม 2560โดยอตัรา
ค่าบรหิารจดัการคํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกจิดงักล่าว บวกดว้ยอตัรารอ้ยละ 8 ซึง่สามารถ

เทียบเคียงอัตรากําไรของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะ

เดยีวกนัในตลาด  
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า

รายการดังกล่ าวมีความจํา เ ป็นและสมเหตุผล 
เนื่องจาก ขอบเขตการให้บรกิารตามสญัญาบรหิาร

จดัการสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์รและนโยบายการ

บรหิารจดัการใหม่ของบรษิทัฯ อกีทัง้อตัราค่าบรหิาร
จดัการในสญัญาดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
 

 HRD 32.97 5.85 

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 HRD 

 
35.98 

 
1.98 



 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่7 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

เจ้าหนี้การค้า   บรษิทัฯ ทําสญัญาจา้ง HCME บรหิารจดัการและควบคุมงาน

ก่อสรา้งสําหรบังานก่อสรา้งระบบนํ้าทีเ่กดิขึน้ในแต่ละโครงการ

เนื่องจาก HCME มคีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์เกีย่วกบั

งานวศิวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยบรษิทัฯ ได้เข้าทํา
สญัญาดงักล่าวเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2559 และจะสิน้สุดลงใน

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่การทาํสญัญาแต่ละครัง้มอีายุ 1 ปี
ปัจจุบนั HCME กําลงัอยู่ในระหว่างควบคุมการก่อสร้างระบบ
ผลตินํ้าในนิคมอุตสาหกรรม HESIE 2โดยค่าบรกิารคาํนวณจาก

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบวกอตัรากําไรที่สามารถเทียบเคียงกบั

บรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

รายการดงักล่าว เป็นรายการที่มคีวามจําเป็นในการ
ดําเนินธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
เนื่องจากบรษิัทฯมกีารขยายธุรกิจจึงมกีารก่อสร้าง

ระบบนํ้าเพื่อใช้ในการผลติ และใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จงึ
ต้องจา้งวศิวกรผูม้คีวามเชีย่วชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า

รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุผล และเป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิ 
 

 HCME  1.28 1.28 

 
5) การเช่าสิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าเพื่ออตุสาหกรรมของ ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าสิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย 
– ตดับญัชี  

  ปี 2551 บริษัทฯเข้าทําสญัญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและ

จาํหน่ายนํ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั บรษิทั ESIE เป็นระยะเวลา 
25 ปีเพื่อให้บรกิารนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตดัจา่ยจนจบสญัญา 

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็ว่า เป็นรายการซึ่งที่
เกดิขึน้ก่อนแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้ 
ESIE เป็นบรษิทัร่วมลงทุนระหว่างเหมราชกบันิติ

บุคคลอื่น 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า

รายการดงักล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุผล เป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิ 

 ESIE 8.69 8.69 
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6)  การเช่าสิทธิเพื่อประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้า 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

ค่าสิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย 
(สญัญาฉบบัเดิม) – ตดับญัชี 

    

 HRD 2.48 0.61  ปี 2551 บรษิทัฯทําสญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลิตและ

จาํหน่ายนํ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั บรษิทั HRD HEIE และ 
HESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการนํ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดย 
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ยกเลิกสัญญาทัง้ 3 
ฉบบั และเขา้ทาํสญัญาฉบบัใหม ่

 ค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี เป็นข้อตกลงตามสญัญา

เช่าสิทธิดําเนินการ และจําหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และบรหิารจดัการนํ้าเสยี ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญากบั
กลุ่มเหมราชฯ โดยอตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธิรายปี
จากการประกอบธุรกจินํ้า มดีงันี้ 

 ปีที่ 1-3 อตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการ
ประกอบธุรกจินํ้าในโครงการฯ 

 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้
จากการประกอบธุรกจินํ้าในโครงการฯ 

ซึง่อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธดิงักล่าว สามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัอตัราค่าตอบแทนการใหส้ทิธขิองธุรกจิทีค่ล้ายคลงึกนั

และธุรกจิอื่นในตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า 
รายการดงักล่าว มคีวามจําเป็นและสมเหตุผล และ
อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปีของสญัญาฉบบั

ใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มี

ลกัษณะเดยีวกนัของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนัและธุรกจิอื่น

ในตลาด และค่าตอบแทนดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละของ
รายได้จากการประกอบธุรกจินํ้าในโครงการ ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑท์ีส่มเหตุผล เนื่องจากผนัแปรตามรายไดท้ี่
เกิดขึ้นจริง และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการปรบั
โครงสรา้งทางธุรกจิ 

 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 

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 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 รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม2559 

รบัการช่วยเหลือทางการเงินจาก 
HRD 

  
 
 ปี 2558 บรษิทัฯ รบัเงนิกูย้มืเงนิจาก HRD เพือ่ใชใ้นการ
ดําเนินกจิการและร่วมลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า ต่อมาในเดอืน
มนีาคม และเดอืนพฤษภาคม ปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกู้
ยมืเพิม่เตมิเพื่อลงทุนเช่าสทิธธิุรกจินํ้า และรบัโอนธุรกิจ
ไฟฟ้าตามลําดบั ตามแผนการปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ 
โดยคดิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 0.5 ต่อปี ซึง่เป็น
อตัราทีเ่ท่ากบัอตัราดอกเบี้ยทีเ่หมราชให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงนิกบับรษิทัในเครอือื่นๆ  
 ณ วนัที ่14กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระเงนิกูแ้ละ
ดอกเบี้ยดงักล่าวทัง้จํานวนแล้ว โดยใช้วงเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึ่ง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อการปรบัโครงสร้างธุรกิจของบรษิทัฯ และ
เป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 
 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้ 1,272.50 - 

 ดอกเบีย้จา่ย 46.82 123.75 

 ดอกเบีย้คา้งจา่ย 0.34 - 

 
7.2 การใชห้ลกัทรพัยต์่างๆเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ดบับลวิเอชเอ และเหมราช 

ภายใตส้ญัญาใหส้นิเชื่อระหวา่งบรษิทัฯ และธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัฯ นําหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้หมดหุน้ของเหมราช และหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั จาํนําไวเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูโ้ดยไมม่คีา่ตอบแทน โดยสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ต้กลงทีจ่ะปลดจาํนําหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้หมด และหุน้ของเหมราช ก่อนการเสนอขายหุน้ของ
บรษิทัฯ ต่อประชาชนในครัง้แรก เพือ่ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรพัยส์ามารถนําหุน้ทีเ่สนอขายไปสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ได ้และเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัเิหมาะสมและสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข

ของการเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และจะมกีารปลดจาํนําหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั เมื่อบรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ถาบนัการเงนิ
กาํหนดไว ้ 
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นอกจากน้ีหลกัประกนัทัง้สามสว่นดงักล่าวไดม้อบไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่เงนิกู้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จํากดั (มหาชน) และ จะมกีารปลดหลกัประกนัทัง้สามสว่น
ดงักล่าวตามเงนิกู้ของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั 
(มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็วา่ รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุผล และเป็นไป
เพือ่การปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

8) รายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่าช่วงพื้นที่หลงัคากบั บรษิัท หลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากดัใน
ฐานะทรสัต ีของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต์”) โดยม ีบรษิทั เหมราช รที 
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ซึง่ถอืหุน้โดยเหมราชรอ้ยละ 100.0) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 เพื่อ
พฒันาธุรกจิโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจําหน่าย (Solar Rooftop) โดยมพีืน้ที่หลงัคาทีเ่ช่าทีใ่ชง้านได้
ประมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน อนัไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีโครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 1 
โครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 2 และโครงการเหมราชโลจสิตกิส ์4 
 โดยบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะชาํระค่าเช่าช่วงพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์ในจํานวนค่าเช่าขัน้ตํ่าจากพืน้ทีร่อ้ย
ละ 85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าทีใ่ชง้านได ้ซึง่คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 120,105 ตารางเมตร และหากพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าใช้
จรงิมพีืน้ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าใชง้านได ้บรษิทัฯ จะชาํระค่าเช่าช่วงตามจาํนวนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่า
ทีใ่ชจ้รงิ ในอตัราคา่เชา่ 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนหรอืคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยคา่เชา่ประมาณ 360,315 บาทต่อเดอืน โดย
มอีตัราการเตบิโตของคา่เชา่พืน้ทีร่อ้ยละ 6 ทุกๆ 3 ปี 
 การเช่าช่วงมกีําหนดระยะเวลา 3 ปี (สญัญาฉบบัน้ีจะสิน้สดุลงในวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2562) และใหส้ทิธิ
คู่สญัญาทัง้สอง ในการต่ออายุสญัญาออกไป 4 คราว คราวละ 3 ปี เวน้แต่ ภายในระยะเวลาเช่าช่วง หากบรษิทัฯ จะ
เริม่ประกอบกจิการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจําหน่าย (Solar Rooftop) บนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าสว่นใด 
และบรษิทัฯ ประสงคจ์ะขอใหม้กีารขยายระยะเวลาเช่าช่วงออกไปบนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าสว่นดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถ
ต่ออายุสญัญาบนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าทีจ่ะเริม่ประกอบกจิการออกไปไดอ้กี ทัง้น้ี สามารถต่ออายุไปอกีทัง้หมด 9 คราว 
โดย 8 คราวแรกมกีําหนดเวลาคราวละ 3 ปี และคราวที ่9 มกีําหนดเวลา 1 ปี (รวมเป็น 25 ปี) หรอืใหต้่ออายุไปอกี
เท่ากบัระยะเวลาที่บรษิทัฯ ได้รบัสทิธใินการซื้อขายไฟฟ้าตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งที่ไดแ้สดงใหก้องทรสัต์ทราบ โดยมี
กําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแต่ละคราว คราวละ 3 ปี จนครบกําหนดตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืใหต้่อ
อายไุปอกีไดต้ามทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็วา่ รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ในอนาคตซึ่งบรษิทัฯ ได้ศกึษาและเหน็ว่า พื้นที่หลงัคาดงักล่าวเป็นพื้นที่
หลงัคาที่มศีกัยภาพ เหมาะสมต่อการตดิตัง้ Solar Rooftop โดยจากการศกึษาเบื้องต้นพบว่าการเช่าพืน้ที่หลงัคามี
ความคุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อประกอบกจิการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจาํหน่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

นอกจากน้ี การเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว เป็นการรกัษาโอกาสในการประกอบธุรกจิพลงังาน โดยเฉพาะการขยายโครงการ 
Solar Rooftop ตามแผนธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดัในฐานะทรสัต ี
ของกองทรสัตส์ามารถใหบุ้คคลอื่นเช่าได ้หากบุคคลอื่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะเช่า โดยอตัราค่าเช่าพืน้ทีห่ลงัคา เป็นราคา
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราคา่เชา่พืน้ทีห่ลงัคาทีบ่รษิทัอื่นเรยีกเกบ็ เพือ่การใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั 
 นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมแีนวโน้มในเขา้ทําสญัญาเพื่อเช่าหรอืเช่าช่วงพื้นที่หลงัคาของบรษิทัในกลุ่มบรษิัท 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในอนาคตอกีดว้ย โดยการทาํรายการดงักล่าวจะนําเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ทาํธุรกรรมทุกครัง้ 
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12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

12.3.1  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

เวน้แต่คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.3.2 วรรค 2 ขา้งล่างน้ี) กรณี
ทีม่รีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการ โดยข้อกําหนดและเงื่อนไขในรายการ
ดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัราคาตลาด และราคาทีใ่ชส้าํหรบัรายการดงักล่าวตอ้งประเมนิไดแ้ละเปรยีบเทยีบไดก้บัราคา
ตลาด ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาเปรยีบเทยีบ ราคาสาํหรบัการทํารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาทีเ่หมาะสมและ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณา

รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้น บรษิทัฯ จะจดัให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทหรอืผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ แต่เป็นการทํารายการที่ได้
คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัตามที่สาํนักงานกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยจะเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกนั และในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ
หรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์รายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

12.3.2 นโยบายเก่ียวกบัการเข้าทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในกรณีทีม่กีารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล หรอื
กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งกําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบยีบของ
บรษิทัฯ 

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกต ิและเป็นรายการที่เกดิขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการบรษิทั 
(เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2559) ไดอ้นุมตัหิลกัการเกี่ยวกบัการเขา้ทํา
ธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นธุรกรรมทาง
การคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัเิกีย่วกบั
รายการดงักลา่ว โดยกาํหนดใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถอนุมตัริายการดงักล่าวได ้โดยไมต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัก่อน หากรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและมี
เงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป มรีาคาอา้งองิ และมเีงือ่นไขอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมยุตธิรรม และสมเหตุสมผล (ปรากฎรายละเอยีด
ตามหลกัการเกี่ยวกบัการเขา้ทําธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าว) ทัง้น้ี ให้สรุป
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการดงักลา่วเพือ่รบัทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

สําหรบัรายการระหว่างกนัในการจดัซื้อน้ําดิบ คณะกรรมการตรวจสอบมแีนวทางในการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบราคาน้ําดบิทีบ่รษิทัฯ และกลุ่มเหมราชฯ 
สามารถซือ้ไดจ้ากอสีตว์อเตอร ์จากตารางราคาจาํหน่ายน้ําดบิ (Price List) ซึง่อสีตว์อเตอรไ์ดม้ปีระกาศไวโ้ดยผูบ้รหิาร
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จะนําเสนอตารางราคาจําหน่ายน้ําดิบดงักล่าว ซึ่งมีการกําหนดราคาอย่างชดัเจน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรกต็าม หากราคาดงักล่าวเป็นราคาที่บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ บรษิทัฯ 
สามารถทีจ่ะดาํเนินการจดัซือ้น้ําดบิโดยตรงจากอสีตว์อเตอร ์

12.3.3  นโยบายเก่ียวกบัการเข้าทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
และ/หรือสญัญาเช่าสิทธิ 

สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิที่บรษิทัฯ ทํากบัและบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) (“เหมราช”) ลง
วนัที่ 30 มนีาคม 2559 รวมถงึที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“สญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ”) และสญัญาเช่าสทิธทิีบ่รษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ยทาํกบัเหมราช และ/หรอืกลุ่มบรษิทัเหมราช และสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไดเ้ขา้
ลงนามในสญัญาต่าง ๆ ก่อนการเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึไมม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยสาํหรบัการเขา้ลงนามในสญัญาต่าง ๆ ดงักล่าว และเน่ืองจากสญัญาต่าง ๆ ดงักล่าว โดยเฉพาะสญัญา

พนัธมติรทางธุรกจิ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิน้ําแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทัฯ ในโครงการในอนาคตของ
กลุม่เหมราชไวแ้ลว้  

ดงันัน้ การเขา้ประกอบธุรกจิน้ําในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ 
ของกลุ่มเหมราชฯ  (ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พฒันาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรอืที่พฒันาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ 
เขา้ไปซือ้กจิการในภายหลงั) และไมว่า่จะเป็นการเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน้ําเป็นธุรกจิของตนเอง หรอืเป็นเพยีงการเขา้
รบับรหิารจดัการธุรกจิน้ําเพื่อกลุ่มเหมราชฯ บรษิทัฯ (โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ) สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่
ตอ้งปฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 (รวมถงึประกาศที่อาจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต) หากอตัรา
ผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นโครงการทีพ่ฒันาโดยกลุ่มเหมราช
เอง หรอืทีพ่ฒันาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เขา้ไปซือ้กจิการในภายหลงั) เท่ากบัหรอืเกนิกวา่อตัราผลตอบแทนที่
ตกลงกนั (ปัจจุบนักาํหนดอยูท่ีอ่ตัราผลตอบแทนภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10) ซึง่บรษิทัฯ และเหมราชมี
หน้าทีต่อ้งทบทวนความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนทีต่กลงกนัไวร้ะหวา่งคู่สญัญาภายใตส้ญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ

ทุก ๆ 5 ปี หรอืเมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่เหน็สมควรทีจ่ะทบทวน

อตัราผลตอบแทนเน่ืองจากเกดิหรอือาจจะเกดิเหตุการณ์ที่อาจจะกระทบต่ออตัราผลตอบแทนอย่างมนีัยสําคญั ตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ ทัง้น้ี เพื่อความชดัเจน หากอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบ
ธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตเท่ากบัหรอืเกนิกวา่อตัราทีต่กลงกนั (ปัจจุบนักําหนดอยู่ทีอ่ตัราผลตอบแทนภายในสว่น
ของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10) จงึจะถอืวา่อยูภ่ายในขอบเขตของหลกัการทาํธุรกรรมระหวา่งบรษิทักบับุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งปฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้

ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่

เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 
2546 (รวมถงึประกาศทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต)  

ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเขา้ประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตตํ่ากว่า
อตัราที่ตกลงกนั (ปัจจุบนักําหนดอยู่ทีอ่ตัราผลตอบแทนภายในส่วนของผูถ้อืหุน้ (EIRR) รอ้ยละ 10) บรษิทัฯ ไม่มี
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นโยบายทีจ่ะเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว อยา่งไรกด็หีากบรษิทัฯ เหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทางธุรกจิอื่นใด ทัง้น้ี ในการ
ตกลงเขา้ประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตของเหมราชหรอืกลุ่มเหมราชในกรณีดงักล่าว บรษิทัฯ ตกลงจะปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

อยา่งไรกต็าม หากการกระทาํตามสญัญาต่างๆ ดงักล่าวไมว่า่กรณีใดๆ บรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มนีัยสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

กระบวนการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนประกอบธุรกจิน้ําในโครงการในอนาคตและ/หรอืการทบทวนความ
เหมาะสมของอตัราผลตอบแทน (หากมเีหตุการณ์ที่เป็นนัยสาํคญั หรอืหากครบระยะเวลาตามที่กําหนดไวใ้นสญัญา

พนัธมติรทางธุรกจิ) คณะผู้บรหิารจะพจิารณาผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ/หรอืการทบทวนความ
เหมาะสมของอตัราผลตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี) เพื่อการ
พจิารณาต่อไป 

ทัง้น้ี ในกรณีทีต่อ้งมกีารพจิารณาอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชุม
คณะกรรมการในวาระทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาเรือ่งดงักลา่ว 

12..4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บรษิัทฯ คาดว่าบรษิัทฯอาจมรีายการระหว่างกนัที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนปกติที่จะ

เกดิขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่ การจดัซือ้น้ําดบิ การเช่าทีด่นิ และรายการอื่นๆอนัเน่ืองมาจากการเขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทาง
ธุรกิจกบัเหมราช โดยเน้ือหาสญัญาระบุให้กลุ่มเหมราชฯ นําเสนอธุรกิจน้ําในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบ
อุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯใหแ้ก่บรษิทัฯก่อน โดยหากบรษิทัฯ รบัดําเนินธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรม
หรอืเขตประกอบอุตสาหกรรมนัน้ๆ บรษิทัฯ จะเขา้ทําสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบัเหมราช หรอืบรษิทัย่อย
ของเหมราชที่ดําเนินธุรกจิในนิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตประกอบอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะมหีน้าทีจ่่ายค่า
เชา่สทิธใิหก้บักลุม่เหมราชฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ค่าเช่าสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ กล่าวคอืหากกลุ่มเหมราชฯ มทีรพัยส์นิที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ
สาธารณูปโภคในพืน้ทีน่ัน้ๆ ก่อนการเช่าสทิธขิองบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะชาํระค่าเช่าสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ
เหลา่นัน้ใหแ้ก่กลุม่เหมราชฯ ณ วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญาเชา่สทิธใินเขตพืน้ทีด่งักลา่ว 

(2) ค่าเช่าสทิธิในการประกอบธุรกิจรายปี โดยมีอตัราร้อยละ 1 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภคในปีที ่1-3 และอตัรารอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคในปีที ่4 
เป็นตน้ไป 
หากบรษิทัฯ ปฏเิสธทีจ่ะดาํเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในโครงการดงักล่าว และกลุ่มเหมราชฯ ประสงคท์ีจ่ะ

ใหบ้รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีด่งักล่าว บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บับรหิารตามทีก่ลุ่มเหมราชฯ ประสงค ์
โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัรายไดค้่าบรหิารจากกลุ่มเหมราชฯ ตามหลกั Cost-plus ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายทางตรง บวกอตัรากําไร
รอ้ยละ 8  

โดยรายการระหว่างกนัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ยงัคงมอียูต่่อไป หรอือาจเกดิขึน้ใหม่ในอนาคต ถอืเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิและรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ซึ่งมกีารกําหนดนโยบายการคดิราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน 
ตามราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้คาํนึงถงึผลประโยชน์
ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเป็นสาํคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จะสอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการ
ระหวา่งกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตแิละสนบัสนุนธุรกจิปกตเิป็นรายไตรมาส 
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รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
13  ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 
 
13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชีของบริษทั 

ปี ช่ือผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชี
อนุญาตเลขท่ี 

บริษทัผูส้อบบญัชี 

2557 ชยัยุทธ องัศุวทิยา 3885 บรษิทั สาํนกังาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซเิอท จาํกดั 

2558 ณฐพร พนัธุอุ์ดม 3430 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

2559 ชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ 3760 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 
โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงผูต้รวจสอบบญัชจีาก บรษิทั สาํนกังาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซเิอท จาํกดั เป็น บรษิทั 
ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ในปี 2558 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีสาํหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557และผลการดําเนินงานรวม 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และผลการ

ดําเนินงานสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิสาํหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีสาํหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงนิรวมและฐานะการเงนิ
เฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชีสาํหรบังบการเงินปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) และ
บรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.23  เรื่องการนํานโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตั ิซึ่ง

อธบิายถงึการทีบ่รษิทันําแนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั มาปฏบิตัใิชส้าํหรบัการ
โอนธุรกจิการผลติและจําหน่ายน้ําภายในกลุ่มบรษิทั และการที่บรษิทัไม่สามารถปรบัปรุงรายการยอ้นหลงัภายใต้การ
ควบคุมเดยีวกนัสาํหรบัการรบัโอนธุรกจิการผลติและจําหน่ายน้ํา เน่ืองจากความไม่เพยีงพอของขอ้มลู  บรษิทัจงึปฏบิตัิ
ตามขอ้ยกเวน้ทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรุง พ.ศ.2558)  เรื่องนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่2 

ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด บรษิทัไดป้รบัปรุงรายการโดยใชว้ธิปีรบัปรุงไปขา้งหน้าตามวธิเีปลีย่นทนัท ีทัง้น้ี 
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขในเรือ่งน้ี 

สาํหรบัการรวมธุรกจิพลงังานที่ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัไดท้ําการปรบัปรุงงบ
การเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ยอ้นหลงัเพื่อปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกนั ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขในเรือ่งน้ีเชน่กนั 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่3 

13.2  งบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557/1 
ปรบัปรงุใหม ่

31 ธนัวาคม 2558/2 

ปรบัปรงุใหม ่
31ธนัวาคม2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด       69.96        3.67        95.84        0.83      147.48        0.79  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น- สทุธ ิ       94.93        4.99  112.33        0.97      347.89        1.87  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั           -           -            -           -    1,432.90         7.68  

ลกูหน้ีกรมสรรพากร       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  

อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 861.98  45.28 1,019.41        8.79    2,823.60      15.14  

สทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม 
413.57  21.72  391.21        3.37      143.38        0.77  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธ ิ- สทุธ ิ           -           -            -           -    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         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 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

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
          -           -            -           -   2,491.53       13.36  

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น       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  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557/1 
ปรบัปรงุใหม ่

31 ธนัวาคม 2558/2 

ปรบัปรงุใหม ่
31ธนัวาคม2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ           -           -             -            -  7,929.91      42.51  

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี           -           -       33.32       0.29      181.72          0.97  

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน้ํา           -           -             -            -      279.87         1.50  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.59        0.03        0.71      0.01       8.33         0.05 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 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  

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 645.00  33.88  645.00        5.56    3,200.00       17.16  

กาํไรสะสม           
จดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย       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               -             -  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 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) งบแสดงฐานะทางการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรุงใหม่) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการนําเสนอ (หรอืจดัประเภท) 
รายการในงบการเงนิปี 2558 ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 

(2) งบแสดงฐานะทางการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสาํหรบั
ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม2559 ซึง่ไดม้กีารปรบัปรงุตามหลกัการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่5 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 2557-2559 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

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) 

กาํไรขัน้ต้น      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) 

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการ

รว่มคา้ 
      43.14       5.32     1,002.12     117.44     962.45       61.72 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        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) 

กาํไรสาํหรบัปี        170.16        20.98      1,141.27      133.75     1,054.47         67.62  

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืน           

กาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ

ผลประโยชน์ตามหลกัการคณติศาสตร์

ประกนัภยั- สทุธจิากภาษ ี
 0.05        0.01                -            -       (6.12)      (0.39) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบ

การเงนิ 
              -            -                -            -        (9.43)     (0.60) 

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี         0.05       0.01                -             -       (15.55)     (1.00) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี        170.21         20.99      1,141.27      133.75     1,038.92         66.62  

การแบง่กาํไร            

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      170.16        20.98       157.12       18.41      369.48       23.69 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 
          -             -       984.15    115.34       684.99        43.92 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม         0.00         0.00          0.00        0.00          0.00         0.00  

กาํไรสาํหรบัปี        170.16         20.98      1,141.27       133.75      1,054.47          67.62  

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม            

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      170.21       20.99       157.12       18.41      353.93       22.70 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 
          -              -        984.15    115.34       684.99        43.93 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม         0.00         0.00          0.00        0.00          0.00         0.00  

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี        170.21         20.99      1,141.27      133.75      1,038.92         66.62 

กาํไรต่อหุ้น         
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)         2.64           1.22           0.79   
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่6 

หมายเหตุ:  
(1) งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นข้อมูลจากงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรุงใหม)่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการนําเสนอ (หรอืจดั
ประเภท) รายการในงบการเงนิปี 2558 ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 

(2) งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559ซึง่เป็นตวัเลขเปรยีบเทยีบทีไ่ดม้กีารจดัประเภทรายการ (ปรบัปรงุใหม)่ 

(3) รอ้ยละทีแ่สดงเป็นการคาํนวณอตัราสว่นจากรายไดร้วมของบรษิทัฯ นัน่คอื รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารและรายไดอ้ื่น 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่7 

งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 
(ปรบัปรงุใหม่)/1 

2558  
(ปรบัปรงุใหม่)/2 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้             189.04            1,161.69           1,099.08  

รายการปรบัปรงุ       

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสญู                 0.98                 0.83              (1.84) 

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (43.14)         (1,002.12)         (962.45) 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้                  -                   -               (0.78) 

คา่เสือ่มราคา              49.74               64.91              121.12  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิ                  -                 0.34                   -  

คา่ตดัจาํหน่ายสทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม              22.36               22.36               39.10  

คา่ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว                  -               11.02               13.91  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                0.10                 0.13                0.13  

สาํรองคา่ซ่อมแซม              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  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน       

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น-สทุธ ิ              29.37              (18.23)           (160.03) 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร (13.39)              (5.60)           (162.70) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น                0.09               (0.49)              (2.45) 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                  -                   -               (6.17) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น              21.32              (13.68)              20.23  

รายไดร้บัล่วงหน้า                  -                   -              (28.52) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (13.93)              (6.06)              13.63  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                  -                   -               (0.16) 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน้ํา                -                  -               (5.84) 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น                2.09              (0.20)              (0.79) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  301.08                 265.00                 295.81  

ตน้ทุนทางการเงนิ - คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ (20.42)             (78.99)           (206.72) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจา่ย (25.92)             (20.60)             (30.79) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  254.74                 165.41                   58.30  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 
(ปรบัปรงุใหม่)/1 

2558  
(ปรบัปรงุใหม่)/2 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  -                   -          (1,432.90) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (3.66)           (325.53)           (731.18) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย                  -                   -          (7,500.75) 

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในรว่มคา้                  -                   -              (69.33) 

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอุปกรณ์ (281.19)           (211.30)           (160.22) 

เงนิสดจา่ยซือ้สทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                  -                   -          (2,744.00) 

ดอกเบีย้รบั  -   0.29    4.79 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้                  -                   -                 1.27  

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม                  -               29.07             651.52  

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัอื่น                  -                   -                 5.00  

เงนิสดรบัคา่สทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                  -                   -              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)                  -  

เงนิสดจา่ยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม                  -               (0.00)                  -  

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (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) งบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557(ปรบัปรุงใหม่) เป็นข้อมูลจากงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 
(2) งบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรุงใหม่) เป็นขอ้มูลจากงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 
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13.3  ข้อมลูทางการเงินเสมือน 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนจดัทาํขึน้ภายใตส้มมตฐิานวา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และได้โอนธุรกิจ
สาธารณูปโภค และธุรกจิพลงังานทัง้หมดใหก้บั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) ในวนั
เดยีวกนั 
 
ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ปรบัปรงุ
ใหม)่ ทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบซึง่ไดแ้สดงไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ.2558 ซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ขอ้มลูงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน้ําและพลงังานของกลุม่บรษิทัใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัโอน

มาสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และ งบกาํไรขาดทุนรวมของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ปรบัปรงุใหม)่ ทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ เป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบซึง่ไดแ้สดงไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมปี พ.ศ. 2558 มดีงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
ซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ขอ้มลูงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน้ําและพลงังาน
ของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักล่าวมาใหบ้รษิทั ซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยประกอบไป
ดว้ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ขอ้มลูงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน้ําและพลงังาน
ของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักล่าวมาใหบ้รษิทั ซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยประกอบไป
ดว้ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

– บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
– บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อสิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 
– บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 
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สมมติฐานในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
 งบการเงนิรวมเสมอืน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557– 2559 ไดจ้ดัทาํโดยมสีมมตฐิานดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 

รายไดแ้ละต้นทุนจากการขายน้ําและการใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน รวมรายไดแ้ละตน้ทุน
จากการขายน้ําและการให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งของกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ได้โอนธุรกิจดงักล่าวมาให้บรษิทั แล้วตดั
รายการระหว่างกนัทีจ่ะไม่เกดิขึน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งและปรบัปรุงดว้ยรายการทีเ่กี่ยวขอ้งที่สาํคญัทีไ่ดต้กลง

กนัไวแ้ลว้ว่าจะเกดิขึน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็โครงสรา้งต้นทุนหลงัการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ
แลว้ 

2. รายไดอ้ื่น 
รายไดอ้ื่นหลกัๆประกอบไปดว้ย เงนิปันผลรบั ดอกเบีย้รบั และคา่ใหบ้รกิารและบรหิาร ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
เงนิปันผลรบัเงนิปันผลที่ได้รบัมาจากการลงทุนในเงนิลงทุนระยะยาวอื่นที่ได้รบัโอนหุ้นมาพร้อมกบัการโอนธุรกิจ

พลงังานภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ซึ่งถอืเสมอืนว่ากลุ่มบรษิทัไดล้งทุนในเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ในวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 สาํหรบัการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี เงนิปันผลรบัแต่ละปีเป็นจํานวนเดยีวกนักบัที่กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดโ้อนธุรกจิดงักลา่วมาใหบ้รษิทั ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต 
ดอกเบี้ยรบัดอกเบี้ยรบัเป็นดอกเบี้ยจากเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัร่วมแห่งหน่ึงซึ่งมกีําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อตัราดอกเบีย้เท่ากบัรอ้ยละ 7 ต่อปี เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่มดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีโ่อนมาพรอ้มกบัการโอนธุรกจิ
พลงังานเมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้นตามสดัส่วนการลงทุนตามสญัญาร่วมทุน

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนน้ีถอืเสมอืนวา่กลุม่บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่มในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 
3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน ไดร้วมค่าบรหิารจดัการที่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเรยีก
จดัเก็บตามสญัญาที่จดัทําขึน้หลงัการโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน เพื่อสะทอ้นค่าใชจ้่ายที่แทจ้รงิที่จะเกดิขึน้เพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานทีร่บัโอน ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายใน
การวา่จา้งบรษิทัใหญ่ในการใหบ้รกิารในดา้นการเงนิ ดา้นการจดัซือ้ ดา้นบุคลากร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
กลุม่บรษิทัใชอ้ตัราการวา่จา้งในสญัญาการใหบ้รกิารในการจดัทาํขอ้มลูดงักลา่ว 
ค่าตดัจําหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่นค่าตดัจําหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็น

ค่าตดัจาํหน่ายการปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) ตามมลูค่าทีบ่รษิทัใหญ่สงูสดุรบัรูจ้ากการไดม้าซึ่ง
เงนิลงทุนน้ี ทางกลุ่มบรษิทัใชต้วัเลขเดยีวกนักบัที่บรษิทัใหญ่สงูสุดตดัจําหน่าย สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 17 
มนีาคม พ.ศ. 2558 สาํหรบัการตดัจําหน่ายในช่วงเวลาก่อนวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มบรษิทัใชอ้ตัราการ
ตดัจําหน่ายจรงิต่อวนัมาเป็นฐานในการคํานวณและปรบัเป็นมลูค่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อใหข้อ้มลูทาง
การเงนิรวมเสมอืนสะทอ้นถงึสว่นแบง่กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุนทีร่วมการตดัจาํหน่ายการปันสว่นมลูค่าซือ้ของเงนิลงทุน

นัน้ ๆ บนฐานการรบัรูเ้ดยีวกนั 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนกังานในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารโอนยา้ยพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
กบัการประกอบธุรกจิน้ํามายงับรษิทั ดงันัน้ค่าใชจ้่ายพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนไดร้วมค่าใชจ้่าย
พนกังานทีถ่กูโอนยา้ยดงักลา่วดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีร่บัรูอ้ยูใ่นงบการเงนิเบด็เสรจ็ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ค่าทีป่รกึษา ค่าทีป่รกึษา ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย และค่าทีป่รกึษาทางดา้นเทคนิค 
ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละงวดปีบญัช ี
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4. คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 
การประกอบธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังาน บรษิทัมแีหลง่ทีม่าของเงนิลงทุนในธุรกจิดงักลา่ว 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 

 
จากแหล่งทีม่าของเงนิลงทุนในธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังานดงักล่าวขา้งตน้ มผีลทําใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถดาํเนินธุรกจิ
ไดต้ามแผนงานทีก่ําหนด ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายเกดิจากเงนิกูย้มืจํานวน 10,499 ลา้นบาท ทีใ่ชใ้นการลงทุนในธุรกจิ
น้ําและธุรกจิพลงังานซึ่งเป็นยอดเงนิกูค้งคา้งจากบรษิทัใหญ่ ก่อนทีบ่รษิทัจะทาํการกูย้มืเงนิจากธนาคารเพื่อชาํระคนื
เงนิกูด้งักล่าวในวนัที ่14 กรกฎาคม 2559 ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 โดยถอืเสมอืนวา่บรษิทัไดกู้เ้งนิจาํนวน
ดงักล่าวในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 พรอ้มกบัการไดม้าซึ่งธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน โดยจาํนวนเงนิกูด้งักล่าวได้
รวมเงนิกูท้ีกู่ม้าเพือ่ใชใ้นการลงทุนในธุรกจิน้ําและพลงังานอื่น และเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทัเงนิกูย้มืที่
ใชใ้นการคํานวณค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนดงักล่าวถอืเป็นเงนิกูย้มืจากบรษิทัใหญ่จนถงึ

วนัที ่13 กรกฎาคม 2559 มกีําหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ในแต่ละปี
ของบรษิทัใหญ่สงูสดุ ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีต่่างจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากธนาคารจรงิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 6 โดยคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้บนัทกึดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
สาํหรบัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่าย ตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม 2559 คาํนวณจากยอดเงนิกูย้มืและอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา

เงนิกูท้ีม่กีบัสถาบนัการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
ดอกเบีย้ประมาณการหน้ีสนิคา่ตอบแทน 
ภายใตส้ญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรม

และในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั บรษิทัต้องชําระค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี โดยมี
อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปีจากการประกอบธุรกจิน้ําตามสญัญาดงักล่าว ภาระหน้ีสนิดงักล่าวถอืเป็นสว่นหน่ึง
ของต้นทุนการไดม้าซึ่งธุรกจิน้ําเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัไดท้ําการประมาณหน้ีสนิค่าตอบแทนค่าเช่า

สทิธิสําหรบัระยะเวลา 50 ปีตามอายุสญัญาเช่าสทิธิแล้วใช้อตัราคดิลดเพื่อหามูลค่าหน้ีสนิปัจจุบนัและบนัทกึเป็น

ประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทนทัง้จํานวน ณ วนัที่เกดิรายการ โดยในแต่ละงวดบญัช ีบรษิทัจะมกีารทบทวนมูลค่า
ประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทนดงักล่าว ผลต่างจะถูกปรบัเขา้งบกําไรขาดทุน (ถ้าม)ี สาํหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม
เสมือน บริษัทใช้มูลค่าประมาณการหน้ีสนิค่าตอบแทน ณ วนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการคํานวณ
ดอกเบีย้จา่ยจากประมาณการหน้ีสนิคา่ตอบแทนโดยใชอ้ตัราคดิลดเป็นอตัราดอกเบีย้ 
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5. สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
บรษิทัรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า เสมอืนกลุ่มบรษิทัได้ถือหุ้นในบรษิทักลุ่ม
พลงังานทีไ่ดร้บัโอนมาในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยรายการสว่นแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนดงักล่าวในขอ้มลู
ทางการเงนิรวมเสมอืนแต่ละปีถอืเป็นสว่นแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนจาํนวนเดยีวกนักบัทีก่จิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีไ่ด้

โอนธุรกจิดงักล่าวมาใหก้ลุ่มบรษิทั ตามที่รายงานในงบการเงนิ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กลุ่มบรษิทัจะต้องรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่รบัโอนมาดว้ยมูลค่าตามบญัชี

ของบริษัทใหญ่สูงสุด ดังนัน้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนน้ี กลุ่มบริษัทรบัรู้การปันส่วนราคาซื้อ 
(Purchase Price Allocation) ของธุรกจิพลงังานเฉพาะในสว่นทีไ่ดร้บัโอนมาตามมลูค่าทีบ่รษิทัใหญ่สงูสดุรบัรูร้วมถงึ
การตดัจําหน่ายการปันส่วนราคาซื้อดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวนัแรกที่กจิการหรอืธุรกจิที่
นํามารวมกนัอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่สูงสุด สําหรบัการจําหน่ายการปันส่วนราคาซื้อในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุม่บรษิทั 
ใชอ้ตัราการตดัจาํหน่ายจรงิต่อวนัมาเป็นฐานในการคาํนวณและปรบัเป็นมลูค่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557เพื่อให้
ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนสะท้อนถงึส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนที่รวมการตดัจําหน่ายการปันส่วนมูลค่าซื้อ

ของเงนิลงทุนนัน้ๆบนฐานการรบัรูเ้ดยีวกนั 
6. ภาษเีงนิได ้

ภาษเีงนิไดแ้ละภาษเีงนิไดร้อตดับญัชคีาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
7. คา่เสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 

การคดิค่าเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนน้ีคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่
ประมาณการไวข้องสนิทรพัย ์โดยใชม้ลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัใหญ่สงูสดุ ณ วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 
เป็นฐานคาํนวณในการคดิคา่เสือ่มสาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2558
โดยถือเสมือนว่าได้รบัโอนอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนธุรกิจน้ําตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
เน่ืองจากเป็นมูลค่าที่ดทีี่สุดภายใต้ขอ้จํากดัในการปันส่วนมูลค่าตามบญัช ีสําหรบัรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่วนัที่17 
มนีาคม พ.ศ. 2558 (วนัแรกทีก่จิการหรอืธุรกจิทีนํ่ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่สงูสดุ) ให้
คาํนวณคา่เสือ่มราคาตามระยะเวลาไดม้าจาํหน่ายจรงิ ซึง่จะเป็นขอ้มลูเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่สงูสดุ  
ค่าตดัจาํหน่ายเป็นค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซึง่เป็นสทิธใินการประกอบธุรกจิน้ํามรีะยะเวลา 50 ปีนบัตัง้แต่
วนัเริม่สญัญา โดยตดัจําหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาการเช่าสทิธดิงักล่าวของแต่ละโครงการโดยเสมอืนว่า

บรษิทัไดร้บัโอนสทิธดิงักลา่วในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 สาํหรบัโครงการทีแ่ลว้เสรจ็และดาํเนินงานแลว้ 
สาํหรบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน สาํหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559 ใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจรงิตามที่รายงานไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย ปรบัปรงุดว้ยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่ายตามขอ้สมมตฐิานขา้งตน้สาํหรบัระยะเวลาสามเดอืนแรก 

8. ทุนเรอืนหุน้ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้สมมตฐิานทีถ่อืเสมอืนวา่บรษิทัมกีารรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (การไดม้า 
ซึ่งธุรกิจน้ําและธุรกิจพลงังาน) ในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดงันัน้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนน้ี 
บรษิทัถอืเสมอืนวา่บรษิทัไดท้าํการลดมลูคา่หุน้และเพิม่ทุนจดทะเบยีนตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6  
เพือ่นําเงนิทุนดงักลา่วมาใชใ้นการไดม้าซึง่ธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เชน่เดยีวกนั  
จากขอ้สมมติฐานขา้งต้น จํานวนหุ้นสามญัที่ใช้สําหรบัการคํานวณกําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานในขอ้มูลทางการเงนิรวม

เสมอืนใชจ้าํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและชาํระแลว้ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การจดัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โดยภายหลงัการ
ลดมลูคา่หุน้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนทาํใหบ้รษิทัมทุีนทีอ่อกและชาํระแลว้จาํนวน 640 ลา้นหุน้ 
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 อย่างไรกต็ามขอ้มูลทางการเงนิเสมอืนสาํหรบังวดดงักล่าวขา้งต้นน้ี ยงัมไิดส้ะทอ้นการทําสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่

หลงัคากบัคูส่ญัญา ซึง่คอื บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดัในฐานะทรสัต ีของทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต”์) โดยม ีบรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ซึ่งถอืหุน้โดย
เหมราชรอ้ยละ 100.0) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อพฒันาธุรกจิโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพื่อจําหน่าย 
(Solar Rooftop) โดยมพีืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ทีใ่ชง้านไดป้ระมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึง่อยูบ่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุน เน่ืองจากบรษิทัฯ เพิง่เขา้ทาํสญัญาดงักล่าวเมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 (รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้ปิดเผยไว้
ในส่วนที ่2.12 รายการระหว่างกัน)นอกจากน้ี ยงัมิได้สะท้อนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสเน่ืองจากค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 เพิง่ไดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 (รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2.8 โครงสรา้งการ
จดัการ) 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

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) 

กาํไรขัน้ต้น       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) 

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้   1,571.97        97.67    1,212.66  73.36       962.45  55.63  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    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) 

กาํไรสาํหรบัปี    1,562.29        97.07     1,220.69       73.85          967.91  55.94  

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืน      

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ

ผลประโยชน์ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั – สทุธิ
จากภาษ ี

        0.05         0.00             -  -          (6.12) (0.35) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ            -  -             -  -          (9.43) (0.55) 

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี         0.05         0.00             -            -         (15.55)    (0.90) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี    1,562.34        97.07     1,220.69  73.85          952.36  55.04  

การแบง่กาํไร           

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่   1,562.29        97.07    1,220.69  73.85       967.91  55.94  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00  0.00 

กาํไรสาํหรบัปี    1,562.29        97.07     1,220.69  73.85          967.91  55.94  

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม           

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่   1,562.34        97.07    1,220.69  73.85       952.36  55.04  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00  0.00  

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี    1,562.34        97.07     1,220.69  73.85          952.36  55.04  

กาํไรต่อหุ้น         
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท)         2.44           1.91            1.51   
กาํไรต่อหุน้ปรบัลด/1         2.04           1.60            1.27   

หมายเหตุ:  
(1) กาํไรต่อหุน้ปรบัลด คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้น้ี ซึง่เทา่กบั 765 ลา้นหุน้ 
(2) รอ้ยละทีแ่สดงเป็นการคาํนวณอตัราสว่นจากรายไดร้วมของบรษิทัฯ นัน่คอื รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารและรายไดอ้ื่น 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่15 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมสาํหรบัปี  

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 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ลกูคา้ทัว่ไป เทา่ N/A N/A 4.60x 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั N/A N/A 78.26 
อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ N/A N/A N/A 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั N/A N/A N/A 
อตัราหมนุเวยีนเจา้หน้ีผูค้า้ทัว่ไป เทา่ N/A N/A 3.84x 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั N/A N/A 93.64 
วงจรเงนิสด วนั N/A N/A (15.38) 
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร         
อตัรากาํไรขัน้ตน้(1) % 21.88% 24.17% 26.62% 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 27.89% 33.29% 29.10% 
อตัรากาํไรอื่น % 6.09% 5.59% 7.51% 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร % N/A N/A N/A 
อตัรากาํไรสทุธ ิ % 49.11% 42.60% 35.95% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % N/A N/A 13.05% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % N/A N/A 5.19% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % N/A N/A 34.28% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ N/A N/A 0.14x 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของ เทา่ N/A N/A 1.51x 
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของ เทา่ N/A N/A 1.40x 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล(4) % 54.95% 78.00% - 

หมายเหตุ:  
(1) อตัรากาํไรขัน้ตน้ ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา 
(2) การคํานวณอตัราส่วนทางการเงนิเป็นการอ้างองิตวัเลขของงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็จากขอ้มูลทางการเงนิเสมอืน (ยกเวน้อตัราการ

จ่ายเงนิปันผลทีอ่้างองิจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช)ี ในขณะทีต่วัเลขของงบแสดงฐานะทางการเงนิเป็นการอ้างองิจากงบการเงนิ

ตามมาตรฐานบญัช ี
(3) อตัราส่วนทางการเงนิทีเ่กีย่วกบังบแสดงฐานะทางการเงนิสามารถคํานวณไดเ้ฉพาะงบการเงนิ สาํหรบัปี 2559  เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดม้ี

การจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนเกีย่วกบังบแสดงฐานะทางการเงนิยอ้นหลงัในปี 2557-2559 
(4) บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคาํนึงถงึสถานะทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยั
อื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมี
นยัสาํคญั และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืคาํวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สว่นที ่3.14 หน้า 1 

14  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
  
ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งของกลุม่บรษิทัดบับลวิเอชเอ กลุม่เหมราชฯ และกลุม่บรษิทัฯ 
 

1. บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร์ จํากดั(“HCW”)เป็นบรษิทัจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทย เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 โดยมบีรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จํากดั (มหาชน)
(“HRD”)ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ซึง่ต่อมาไดม้กีารแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)(“WHAUP”) 

2. เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2558 บรษิัทดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากดั (“WVH”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“WHA”) ไดท้าํการซื้อหุน้ของ HRD และไดด้าํเนินการ
ทาํคําเสนอซือ้หุน้ (Tender Offer) แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจในระหวา่งวนัที ่6 มนีาคม 2558 ถงึวนัที ่10 เมษายน 
2558 เพื่อใหม้สีดัสว่นการถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50 โดยเมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2558 กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ 
ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ 64.55 และกรรมการของกลุ่มบรษิทัดบับลวิ
เอชเอ เขา้เป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) ซึ่งวนัที่ 17 มนีาคม 2558 
เป็นวนัทีก่ลุม่บรษิทัดบับลวิเอชเอ มอีาํนาจควบคุมบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) และเมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลาทําคําเสนอซื้อหุ้น กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นทัง้สิ้นอยู่ที่ร้อยละ 92.88 เป็นจํานวนเงิน 
40,563,694,845 บาท ซึ่งการดําเนินการทําคําเสนอซื้อหุน้ ถอืว่าเป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองกบัการที่กลุ่มบรษิทั
ดบับลวิเอชเอ เป็นผูถ้อืหุน้ดงันัน้ WHA จงึเป็นบรษิทัใหญ่สงูสดุของกลุม่ (ultimate parent)  

3. กลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ โดยนําธุรกจิสาธารณูปโภคและ

ธุรกจิพลงังานของกลุม่ดบับลวิเอชเอ และกลุม่เหมราชฯ ทัง้หมดมาอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
4. ณ วนัที่ 30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯเขา้ทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช และเขา้สญัญาเช่าสทิธิ

ดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยีกบักลุ่มเหมราชฯซึ่งกลุ่มเหมราชฯ 
ได้ตกลงมอบสทิธใินการดําเนินธุรกิจน้ําให้กบักลุ่มบรษิทัฯรวมถึงกลุ่มเหมราชฯได้มอบสทิธิในการเขา้ถึง

สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินธุรกจิน้ําตามทีต่กลงกนั 
5. ต่อมาในเดอืน พฤษภาคม 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ไดร้บั

โอนหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ถอืหุน้ในบรษิทัต่างๆที่ประกอบ
ธุรกจิไฟฟ้า ไดแ้ก่ บรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้า 
หว้ยเหาะ จาํกดั) และบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั จากกลุม่เหมราชฯ รวมถงึไดร้บัโอนเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เกค็
โค-่วนั จาํกดั จากกลุม่เหมราชฯ 

6. ต่อมา ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ดบับลวิเอชเอเอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บั
โอนหุน้จาํนวนรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้า ประกอบดว้ย WHA Gunkul1-6, 8-10, 16, 
17 จากกลุม่ดบับลวิเอชเอ  
 
จากรายการตามเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ จะเหน็ไดว้่าธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานส่วนใหญ่ไดถู้กโอนให ้WHAUP 

ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทาํใหร้ายการดงักล่าวจะถูกแสดงอยู่ในงบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
2559 ทัง้น้ีเน่ืองจากรายการดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่3 เรือ่งการรวมธุรกจิ ดงันัน้งบการเงนิรวมระหวา่งกาลสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ถูกจดัทาํ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และปฏบิตัติามแนวปฎบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 
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ความหมายของการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
ยอ่หน้าที ่10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกจิกล่าวถงึ

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัดงัต่อไปน้ี “การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัคอืการรวมธุรกิจซึ่ง
กิจการหรอืธุรกิจทัง้หมดที่นํามารวมกนัอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคลกลุ่มบุคคลกิจการหรอืกลุ่มกิจการ
เดยีวกนัทัง้ก่อนและหลงัการรวมธุรกจิและการควบคุมนัน้ไมเ่ป็นการควบคุมชัว่คราว” 
 
การรบัรู้รายการการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัเม่ือเร่ิมแรก 

แนวปฏบิตัน้ีิถอืว่าการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนันัน้ไม่มกีารซื้อธุรกจิเกดิขึน้เน่ืองจากความเสีย่ง

และประโยชน์ทีม่ต่ีอบุคคลกลุ่มบุคคลกจิการหรอืกลุ่มกจิการทีม่อีํานาจควบคุมสงูสุดไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการรวม

ธุรกจิดงันัน้ผูซ้ือ้ตอ้งไมร่บัรู ้“สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัสว่นไดเ้สยีของผูซ้ือ้ใน
มลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กนํามารวม” เป็นสนิทรพัยห์รอืรายไดแ้ต่ใหร้บัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของซึ่งสว่นต่างน้ี
จะถูกตดัรายการ (eliminated) และไม่มกีารรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัที่มอีํานาจควบคุม
สงูสดุ (consolidated financial statements of the ultimate parent) 

ถ้ามูลค่าตามบญัชีของกิจการที่ถูกนํามารวมแตกต่างจากต้นทุนเดมิที่กลุ่มบรษิัทที่มอีํานาจควบคุมสูงสุด

บนัทกึไว ้ในกรณีน้ีการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัผู้ซื้อควรสะท้อนถึงต้นทุนเดมิของกลุ่มบรษิทัที่มอีํานาจควบคุมสูงสุด  
(the ultimate parent’s historical cost) 
 
งบกาํไรขาดทุนรวมในงวดท่ีมีการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

งบกําไรขาดทุนรวมต้องรวมผลการดําเนินงานของแต่ละกจิการหรอืธุรกจิที่นํามารวมกนัตัง้แต่วนัที่เสนองบ

การเงนิลา่สดุ (รวมถงึงวดทีนํ่าเสนอเปรยีบเทยีบ) หรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการหรอืธุรกจิทีนํ่ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดสัน้กว่าโดยไม่คํานึงถงึวนัทีม่กีารรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนันอกจากน้ีงบกําไร

ขาดทุนรวมตอ้งคาํนึงถงึกาํไรหรอืขาดทุนของสว่นของเจา้ของสว่นน้อยทีบ่นัทกึในงบการเงนิรวมของผูม้อีาํนาจควบคุม 
 
แนวทางปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ ตามการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

จากแนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั วนัที ่WHA (ultimate parent) มี
อํานาจควบคุมสงูสดุของกลุ่มบรษิทัฯ คอืวนัแรกทีก่จิการหรอืธุรกจิทีนํ่ามารวมกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (วนัที ่
17 มนีาคม 2558) และเป็นระยะเวลาที่ส ัน้กว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัวนัต้นงวดของงบการเงนิรวมงวดล่าสุด (วนัที่ 1 
มกราคม 2558) ดงันัน้กจิการผูซ้ื้อหรอืรบัโอนธุรกจิ (WHAUP) จะต้องปรบัปรุงรายการงบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืนว่า
การรบัโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2558 
 

ธุรกิจน้ํากลุ่มบรษิทัฯ ได้จดัทํางบการเงนิรวมสําหรบัปี 2559 และปี 2558 เพื่อวตัถุประสงค์ในการ

เปรยีบเทยีบโดยปรบัปรุงรายการการรบัโอนธุรกิจน้ําไปขา้งหน้าตามวธิกีารเปลี่ยนทนัทซีึ่งเป็นไปตามขอ้ยกเว้นที่

กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรุงปี 2558) เรื่องนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทาง

บญัชแีละขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากวธิกีารปรบัปรุงรายการยอ้นหลงัมขีอ้จํากดัที่ทําใหไ้ม่สามารถถอืปฏบิตัไิด้อกีทัง้ หาก
กลุ่มบรษิทัฯ จดัทํางบการเงนิรวมภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัโดยใชว้ธิปีรบัปรุงยอ้นหลงั กส็ามารถปรบัยอ้นหลงัไดถ้งึ
แคว่นัที ่17 มนีาคม 2558ซึง่ไมเ่ตม็งวดปีบญัช ีทาํใหง้บการเงนิประจาํปี 2558 ในกรณีทีใ่ชว้ธิปีรบัปรุงยอ้นหลงันัน้เป็น

ตวัเลขทีส่ะทอ้นผลการดาํเนินงานในชว่งระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความสบัสนกบัผูใ้ชง้บการเงนิได ้ 
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ธรุกิจพลงังานในการจดัทาํงบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2559 และปี 2558 นํามาเปรยีบเทยีบ บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ
การปรบัปรุงย้อนหลงัสําหรบัรายการการรบัโอนธุรกิจพลงังาน ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชสีําหรบัการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัจนถงึวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นวนัแรกทีก่จิการ หรอืธุรกจิ
ทีนํ่ามารวมนัน้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัใหญ่สงูสุด(Ultimate Parent)ซึง่จะทาํใหง้บการเงนิรวมสาํหรบัปี 2559 
สะทอ้นผลการดาํเนินงานของธุรกจิพลงังานเตม็ปี 
 

อน่ึงงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีจ่ดัทําภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบัปี 2557 2558 
และปี 2559 ถูกจดัทําภายใต้ขอ้จํากดัในการจดัทําตามมาตรฐานบญัช ีดงัที่กล่าวขา้งต้น ทําใหผ้ลการดําเนินงานของ
กจิการในงบการเงนิดงักลา่วในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา ไมไ่ดส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของ
กลุม่บรษิทัใหญ่ อนัไดแ้ก่  

- งบการเงนิรวมประจาํปี 2557 (ปรบัปรุงใหม)่มไิดถู้กจดัทาํภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัไดเ้น่ืองจากมี
ขอ้จาํกดัเรือ่งระยะเวลา ซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ 

- งบการเงนิรวมประจําปี 2558 (ปรบัปรุงใหม่) ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ยงัไม่สะท้อนผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจน้ําที่ปรบัโครงสร้างแล้วของกลุ่มบรษิทัฯเน่ืองจากมขีอ้จํากดัในการปรบัปรุง

ย้อนหลงัตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจพลงังานได้สะท้อนผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2558 เป็นตน้ไป ซึง่เป็นการปรบัปรงุยอ้นหลงัตามแนวปฏบิตัฯิ 

- งบการเงนิรวมประจาํปี 2559 แสดงผลการดาํเนินงานของธุรกจิน้ําภายใตโ้ครงสรา้งใหม ่ตัง้แต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป จากการปรบัปรุงไปขา้งหน้า ตามวธิเีปลีย่นทนัทใีนขณะที ่ธุรกจิ
พลงังานจะแสดงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 2559 จากการปรบัปรงุยอ้นหลงัตามแนวปฏบิตัฯิ 

 ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จดัทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ซึ่งสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ภายใตโ้ครงสรา้งธุรกจิปัจจุบนัเพือ่ใหน้กัลงทุนมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
แนวทางการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ทัง้น้ี แนวทางการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯจะเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

– ในการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน บรษิทัฯจะใชง้บกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2557 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

– ในการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ บรษิทัฯจะใชข้อ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรงุใหม)่ 

– บรษิทัฯไมไ่ดท้าํการวเิคราะหก์ระแสเงนิสด เพราะขอ้มลูกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิทั
ฯ ต้องอ้างองิจากขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน ในขณะที่ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
เป็นขอ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิรวมทีจ่ดัทาํตามมาตรฐานบญัชทีาํใหข้อ้มลูทีจ่ะนํามาใชส้าํหรบัการ

วเิคราะหก์ระแสเงนิสดเป็นขอ้มลูคนละประเภท 
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ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา (วเิคราะหจ์ากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน)   

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยการจาํหน่ายน้ําดบิ การผลติและจําหน่ายน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน้ําเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยการ
เป็นพนัธมติรเชงิกลยทุธก์บักลุม่บรษิทัพลงังานชัน้นํา โดยการสรุปผลการดาํเนินงานน้ีจะเป็นการวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลู
ทางการเงนิเสมอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ธุรกจิน้ําในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมารายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ มกีารเตบิโต
อยา่งต่อเน่ือง โดยเท่ากบั 1,448.88 ลา้นบาท 1,552.30 ลา้นบาท และ 1,600.27 ลา้นบาทในปี 2557 2558 และ 2559
ตามลําดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.14 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.09 ตามลําดบั แมว้่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะภยั

แลง้ และเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวั ซึ่งทําใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามระมดัระวงัในการใชน้ํ้า โดยรายไดจ้ากการ
ขายและการให้บริการธุรกิจน้ําสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การจดัหาและจําหน่ายน้ําดิบ การผลิตและ
จาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม การบรหิารจดัการน้ําเสยี และรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา โดยรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่าย
น้ําเพือ่อุตสาหกรรมและรายไดจ้ากการบรหิารจดัการน้ําเสยีของบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นการ
เตบิโตจากทัง้ปรมิาณการจําหน่ายน้ํา เน่ืองจากความต้องการใชน้ํ้าของลูกคา้และจํานวนลูกคา้ที่เพิม่ขึน้ รวมถงึราคา
ขายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและอตัราค่าบรหิารจดัการน้ําเสยีทีเ่พิม่ขึน้ สาํหรบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายน้ําดบิปรบัตวัลดลง 
ซึ่งมสีาเหตุหลกัจากปรมิาณการจําหน่ายน้ําดบิที่ลดลงจากการหยุดดําเนินการผลติชัว่คราวของโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําทีส่าํคญัคอื ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเพิม่ ซึ่งเรยีกเกบ็จากลูกคา้ที่มี
ความต้องการใช้น้ําเพิม่เกนิกว่าที่จดัสรรให ้โดยในช่วงปี 2557–2559 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเพิม่ของ
บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  

 ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยตน้ทุนขาย
และการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 25572558 และ 2559 เท่ากบั 1,082.93 ลา้นบาท 1,068.25 ลา้นบาท และ 
1,061.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั สง่ผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ปรบัตวัขึน้จากรอ้ยละ 21.88 ในปี 2557 เป็นรอ้ย
ละ 24.17 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559  

ธุรกจิพลงังาน บรษิทัฯ มุ่งเน้นทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเชื้อเพลงิเชงิพาณิชย์ (Conventional Fuel 
Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก(Alternative Fuel Power Plant)โดยบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นสว่น
น้ีในรปูแบบของ สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้และเงนิปันผลรบัโดยบรษิทัฯ มสีว่นแบ่งกําไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้าและเงนิปันผลรบัที่เกดิจากการลงทุนในธุรกิจพลงังานในปี 2557 - 2559 
เท่ากบั 1,631.96 ลา้นบาท 1,212.66 ลา้นบาท และ 984.95ลา้นบาทตามลําดบั โดยสว่นแบ่งกําไรส่วนใหญ่เกดิจาก
ส่วนแบ่งกําไรที่บรษิทัฯ ได้รบัจากการลงทุนในบรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดั ซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั 1,462.43 ล้านบาท และ 
1,184.76 ลา้นบาทในปี 2557 และปี 2558 ตามลาํดบั ลดลงรอ้ยละ 18.99โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการ
แปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign exchange translation) จาํนวน 334.67ลา้นบาท ซึง่เป็นผลกระทบจาก
เงนิกูย้มืสกุลเงนิต่างประเทศโดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู(้Unrealized Loss from 
foreign exchange translation) จาํนวน 356.97 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้ และไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด
ของบรษิทัฯ ในขณะทีม่ผีลกําไรจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีร่บัรูแ้ลว้ (Realized Gain from foreign exchange 
translation) จํานวน 22.30 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนแบ่งกําไรที่บรษิทัฯ ไดร้บัจากการลงทุนในบรษิทั เก็คโค่-วนั 
จาํกดัมจีาํนวน1,007.93ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็
โค่-วนั จาํกดัไดม้กีารหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์
ผลติไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิไฟฟ้า และก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการ
ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหายนอกจากน้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทั กลัฟ์ 
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เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั จาํนวน 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) และมี
สว่นแบง่ขาดทุนจากโรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นชว่งก่อสรา้งและพฒันาจาํนวน7 โรง คดิเป็นจาํนวน62.66 ลา้นบาทโดยบรษิทัฯ มี
แผนธุรกจิในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel Power Plant) คอื บรษิทัฯ ยงัคง
ดําเนินกลยุทธ์ในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าชัน้นํา ในการร่วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel Power Plant) สาํหรบัแผนธุรกจิในสว่นของ
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก(Alternative Fuel Power Plant) อาท ิพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานขยะ 
บรษิทัฯ จะเพิม่บทบาทเป็นผูพ้ฒันาหลกัในธุรกจิเหลา่น้ี  

 บรษิทัฯ มกีําไรสทุธ ิสาํหรบัปี 2557- 2559 เท่ากบั 1,562.29 ลา้นบาท 1,220.69 ลา้นบาท และ 967.91 ลา้น
บาท ตามลาํดบั คดิแป็นอตัรากําไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และรอ้ยละ 35.95 ของรายไดร้วมและสว่น
แบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

ณ วนัที ่31ธนัวาคม2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเทา่กบั 18,652.10ลา้นบาท สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย์
ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (3) ค่าความนิยม 
(4)สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน (5) เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ในขณะที่หน้ีสนิรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 
11,232.62 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60.22 ของหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ โดยหน้ีสนิรวมของบรษิทัฯส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน้ํา สาํหรบั สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 7,419.48ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.78 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม โดย
สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ และ กําไรสะสม ทัง้น้ี อตัราหน้ีสนิรวมต่อ
สว่นของเจา้ของเทา่กบั 1.51เทา่ และอตัราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของเทา่กบั1.40 เทา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน              บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่3.14 หน้า 6 

14.1        วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
คาํอธบิายผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรน้ี เป็นคาํอธบิายการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในงบ

การเงนิเสมอืนทีผ่า่นการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2557 ปี 2558 และ
ปี 2559 

 
14.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บรกิารเป็นรายได้จากธุรกิจน้ํา ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ โดยธุรกิจน้ํา
ประกอบด้วย การจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิ การผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการบรหิารจดัการน้ําเสยี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่จํานวน 8 แห่ง ดว้ย
กาํลงัการผลติน้ํารวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสงูสดุ 281,376 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และมี
ความสามารถในการบรหิารจดัการน้ําเสยีรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสงูสุด 117,456 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มปีรมิาณการจาํหน่ายน้ําดบิและน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่

รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 62.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปรมิาณการ

บรหิารจดัการน้ําเสยีเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจาํนวน 26.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ต่อปี  
  

ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,552.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.14 จาก
ปี 2557 ในขณะทีใ่นปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,600.27ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.09 จากปี 2558 โดยสามารถสรปุไดด้งัน้ี  

 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

การจาํหน่ายน้ําดบิ           311.64          21.51            282.67          18.21        251.21          15.70  

การผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม           948.23          65.45            987.21          63.60      1,054.10          65.87  

การบรหิารจดัการน้ําเสยี           126.37           8.72            138.86           8.95        141.01           8.81  

รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา             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 
 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายน้ําดบิ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายน้ําดบิในปี 2557 2558 และ 2559 มจีาํนวน 311.64 ลา้นบาท 282.67 ลา้น
บาท และ 251.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 21.51 รอ้ยละ 18.21 และรอ้ยละ 15.70 ของรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิาร รวมในแต่ละปีตามลาํดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดจ้ากการจําหน่ายน้ําดบิ ในปี 2558 เท่ากบั 282.67 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.29 จาก 
311.64 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีหยดุดาํเนินการผลติชัว่คราวตัง้แต่
ไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นตน้มา รวมถงึการทีล่กูคา้กลุ่มปิโตรเคมบีางสว่นเปลีย่นประเภทการใช้
น้ําจากประเภทน้ําดบิเป็นน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 
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ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายไดจ้ากการจาํหน่ายน้ําดบิ ในปี 2559 เท่ากบั 251.21 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.13 จาก 
282.67 ลา้นบาท ในปี 2558 เน่ืองจากพฤตกิรรมการบรโิภคน้ําทีล่ดลงจากภาวะภยัแลง้ในปี 
2559 และเน่ืองจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีหยดุดาํเนินการผลติชัว่คราวตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 
เป็นตน้มา อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2559 เป็นตน้มามแีนวโน้มรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายน้ําดบิเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1ไดเ้ริม่ดาํเนินการ
ผลติเชงิพาณิชย ์

 

รายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 

รายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในปี 2557 2558 และ 2559 มจีาํนวน 948.23
ลา้นบาท 987.21 ลา้นบาท และ 1,054.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 65.45 รอ้ยละ 63.60 และรอ้ย
ละ 65.87 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในแต่ละงวดตามลาํดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดจ้ากการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2558 เท่ากบั 987.21 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.11จาก 948.23 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากลกูคา้กลุ่มยานยนตม์ปีรมิาณ
การใชน้ํ้าเพือ่อุตสาหกรรมทีส่งูขึน้ประมาณรอ้ยละ 3.56 

ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายไดจ้ากการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2559 เท่ากบั 1,054.10 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.78 จาก 987.21 ลา้นบาท ในปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณการผลติและจาํหน่าย

น้ําเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ขึน้จากลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกลุ่มเหมราชฯ ทีเ่พิง่เริม่ใช้
น้ํา และลกูคา้กลุม่ยานยนตท์ีม่ปีรมิาณการใชน้ํ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 

 

รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน้ําเสยี 

รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน้ําเสยีในปี 2557 2558 และ 2559 มจีาํนวน 126.37 ลา้นบาท 138.86
ลา้นบาท และ 141.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 8.72 รอ้ยละ 8.95 และรอ้ยละ 8.81ของรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิารรวมในแต่ละปีตามลาํดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน้ําเสยี ในปี 2558 เท่ากบั 138.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.88
จาก 126.37 ลา้นบาท ในปี 2557 เน่ืองจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมปีรมิาณการใช้

น้ําเพื่ออุตสาหกรรมทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้กลุ่มปิโตรเคมแีละกลุ่มสนิคา้อุปโภคและ
บรโิภค อกีทัง้ บรษิทัฯ มกีารปรบัราคาคา่บรหิารจดัการน้ําเสยีขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3.5 จากปี 2556 
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ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– รายไดจ้ากการบรหิารจดัการน้ําเสยี ในปี 2559 เท่ากบั 141.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.55
จาก 138.86 ล้านบาท ในปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณน้ํารวมสําหรบัการบรหิารจดัการน้ําเสยี

เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยในปี 2559 

 
รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา 

รายได้อื่นจากธุรกิจน้ําประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ําเพิม่ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้ามี
ความตอ้งการใชน้ํ้าเพิม่ขึน้เกนิกวา่ทีจ่ดัสรรให ้และคา่ธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน้ําใน ESIE และHLP1 
โดยในปี 2557 2558 และ 2559 มจีาํนวน 62.64 ลา้นบาท 143.56ลา้นบาท และ 153.95 ลา้นบาทตามลาํดบั 
คดิเป็น รอ้ยละ 4.32 รอ้ยละ 9.24 และรอ้ยละ 9.62 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในแต่ละปี
ตามลาํดบั  

ปี 2557 เทยีบปี 2558 

– รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 129.18 จากรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําในปี 2557 
โดยสว่นใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเพิม่ ซึ่งเตบิโตจาก 58.99 ลา้นบาท ในปี 
2557 เป็น139.90 ลา้นบาท ในปี 2558 เน่ืองจากมลีกูคา้รายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลงังานและปิ
โตรเคมขีอใชน้ํ้าเพิม่ สง่ผลใหค้า่ธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเพิม่เตบิโตขึน้อยา่งมาก 

ปี 2558 เทยีบปี 2559 

– สาํหรบัปี 2559 รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.24 จากรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําในปี 
2558 โดยเป็นการเตบิโตของรายไดค้่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเพิม่ซึง่เพิม่ขึน้จาก 139.90 
ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 150.31 ลา้นบาท เน่ืองจากลกูคา้กลุ่มพลงังานและปิโตรเคมมีคีวาม
ต้องการใช้น้ําเพิ่มเกินกว่าที่จดัสรรให้ บริษัทฯ จึงมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ํา
เพิม่ขึน้ 
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14.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ในสาํหรบัปี 2557 2558 และ2559 เท่ากบั 1,082.93 ลา้นบาท 

1,068.25 ลา้นบาท และ 1,061.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

ตน้ทุนคา่น้ําดบิ         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  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         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 ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าน้ําดบิ ตน้ทุนค่าไฟฟ้า ตน้ทุนค่า
สารเคม ีตน้ทุนคา่ซ่อมแซม คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    

 สาํหรบัปี 2558 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เทา่กบั 1,068.25 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.36 จากปี 
2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชน้ํ้าดบิในปี 2558 ทีล่ดลง ส่งผลใหต้น้ทุนค่าน้ําดบิและค่าสารเคมลีดลง 
อย่างไรกด็ ีตน้ทุนค่าไฟในปี 2558 ทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการผนัน้ําดบิทีส่งูขึน้ ซึ่งเป็นผลจากภาวะภยั
แลง้ 

 สาํหรบัปี2559 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,061.24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.66 จากปี 
2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนคา่ไฟฟ้าทีล่ดลงเน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่คีา่ใชจ้่ายในการผนัน้ําดบิในปี 2559 และค่า
เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่ายทีล่ดลง ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารทบทวนอายุการใชง้านสนิทรพัยส์าํหรบัธุรกจิน้ําให้
เหมาะสมอย่างไรกด็บีรษิทัฯ มตีน้ทุนค่าน้ําดบิเพิม่ขึน้ในปี 2559 เน่ืองจากปรมิาณการซือ้น้ําดบิของบรษิทัฯ เพื่อนําไป
ผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการใชน้ํ้าเพือ่อุตสาหกรรมของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้   

 
14.1.3 กาํไรขัน้ต้นและอตัรากาํไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในสาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 303.31 ลา้นบาท 340.49 ลา้นบาท และ 
385.08 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

กาํไรขัน้ตน้/2 303.31  21.88  340.49 24.17       385.08          26.62  
หมายเหตุ: /1รอ้ยละของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา  
/2กาํไรขัน้ตน้ ไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา 
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อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 21.88 ในปี 2557เป็นรอ้ยละ 24.17
ในปี 2558 และเป็นรอ้ยละ 26.62 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการเพิม่รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ทีด่ขี ึน้ และการบรหิารจดัการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   

 
14.1.4 รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและ
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพีซีึง่สามารถสรปุรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

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 สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั160.61 ลา้นบาท 100.62 ลา้นบาท และ 

129.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็น รอ้ยละ 9.98 รอ้ยละ 6.09 และรอ้ยละ 7.51 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 
ทัง้น้ี ในปี 2558 โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพีมีกีารสาํรองเงนิเพื่อใชใ้นการซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามแผนงาน จงึไม่ไดป้ระกาศ
จา่ยเงนิปันผลในปีดงักลา่ว สาํหรบัปี 2559 โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีไดม้กีารจา่ยเงนิปันผลรบัจาํนวน 22.50 ลา้นบาท 

 
14.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าตดัจําหน่าย ค่าเช่า และ
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั51.97 ลา้นบาท 51.10
ลา้นบาท และ 73.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 3.23 รอ้ยละ 3.09 รอ้ยละ 4.24 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ 
ตามลาํดบั โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

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  

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการไดม้าซึง่เงนิลงทุน

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, หน้ีสงสยัจะสญู, 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 

  



สว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน              บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่3.14 หน้า 11 

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนการจดัจา้งบุคคลภายนอก
เป็นต้น โดยบรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานซึ่งรวมค่าจ้างบุคคลภายนอกสําหรบัปี 2557- 2559 เท่ากบั 24.88 
ลา้นบาท 25.98 ลา้นบาทและ 41.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.42 และรอ้ยละ 59.01 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการปรบัเงนิเดอืนขึน้ประจําปี และการที่บรษิทัฯทยอยรบัพนักงานและผูบ้รหิารเพิม่เตมิตัง้แต่ต้นปี 
2559เพือ่ทดแทนการจดัจา้งบุคคลภายนอก ทาํใหค้า่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัในชว่งทีผ่า่นมา 
 สาํหรบัค่าตดัจําหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งเงนิลงทุนระยะยาวอื่น เกดิจากการทยอยตดัจําหน่ายการปันส่วน
ราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) ของโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ีซึง่เกดิจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิไฟฟ้า 
 
14.1.6 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

ปัจจุบนั กลุม่บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิพลงังานดว้ยการเป็นพนัธมติรเชงิกลยทุธก์บักลุม่บรษิทัพลงังานชัน้นํา ใน
รปูแบบของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ จงึมกีารรบัรูร้ายไดใ้นสว่นน้ีในรปูแบบของ สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่มและการรว่มคา้ ซึง่เป็นการรบัรูก้ําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัต่าง ๆ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯโดย
กลุม่บรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทุนกบับรษิทัต่าง ๆ ไดแ้ก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั (รอ้ยละ 35.00) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 
(รอ้ยละ 12.75) บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จํากดั (รอ้ยละ 25.01) กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก ซึง่ประกอบดว้ย 
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จํากดั (รอ้ยละ 25.01) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 1 จาํกดั (รอ้ยละ 74.99) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
กนักุล 3 จาํกดั (รอ้ยละ 74.99) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 6 จาํกดั (รอ้ยละ 74.99) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 
17 จาํกดั (รอ้ยละ 74.99)นอกจากน้ียงัรวมถงึบรษิทัอื่นๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ศกึษาและพฒันาโครงการ 

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 
1,571.97 ลา้นบาท 1,212.66 ลา้นบาทและ 962.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 49.41 รอ้ยละ 42.32 และรอ้ย
ละ 35.74 ของรายไดร้วมและสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั โดย
สาเหตุทีส่ว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ลดลงในปี 2558 มาจากผลขาดทุนจาก

การแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign exchange translation) ซึง่มผีลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั 
เกค็โค่-วนั จาํกดั ถงึแมว้า่สว่นใหญ่จะเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้(Unrealized Loss 
from foreign exchange translation) ซึง่เป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้ และไมม่ผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ
ในขณะที ่สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ทีล่ดลงในปี 2559 สว่นใหญ่เกดิจาก
การหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) ของโรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั และโรงไฟฟ้าของบรษิทั กลัฟ์ 
เจพ ีเอน็แอลแอล จํากดัเน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า รวมถงึสว่นแบ่งขาดทุนจาก
โรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นชว่งก่อสรา้งและพฒันาจาํนวน7 โรง  

 
 โดยสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 ล้านบาท ร้อยละ/1 

บรษิทั เกค็โค-่ วนั จาํกดั         1,462.43          45.97          1,184.76          41.34      1,007.93          37.43  

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั/2             64.60           2.03              12.91           0.45          29.42           1.09  

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั             43.27           1.36              31.02           1.08           (0.73)        (0.03) 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 
จาํกดั 

                -                -            (20.91)       (0.73)        (18.11)        (0.67) 

กลุ่มบรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่ง            (0.12)       (0.01)            (0.95)        (0.02)        (62.66)        (2.33) 
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การก่อสรา้ง พฒันา และศกึษา 

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: /1รอ้ยละของรายไดร้วมและสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวม 
/2กลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะจาํกดั โดยผา่นบรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

 
บรษิทั เกค็โค่- วนั จาํกดั 

 สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดัสาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,462.43 ลา้นบาท 
1,184.76 ลา้นบาท และ 1,007.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 45.97 รอ้ยละ 41.34 และรอ้ยละ 37.43 ของ
รายไดร้วมและสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้รวมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั โดยสว่นแบ่งกําไร
ของบรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ลดลงรอ้ยละ 18.99 ในปี 2558 และลดลงรอ้ยละ 14.93 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัของ
การเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

– ในปี 2558 สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั เท่ากบั 1,184.76 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18.99
จากปี 2557 เน่ืองจากการซ่อมบาํรุงตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นผลใหก้ารจําหน่ายไฟให ้
กฟผ. ลดลง นอกจากน้ี ในปี 2558 มผีลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่น (Loss from foreign 
exchange translation) มากขึ้นเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลกระทบจากเงนิกู้ยืมสกุลเงนิ
ต่างประเทศโดยผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2557 เท่ากบั 1.59 ลา้นบาท ในขณะทีผ่ลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2558 เท่ากบั 334.67 ล้านบาทโดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัรา

แลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้(Unrealized Loss from foreign exchange translation) จาํนวน 356.97 ลา้น
บาทซึง่เป็นรายการทางบญัชเีทา่นัน้และไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ในขณะทีม่ผีลกําไรจากการ

แปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีร่บัรูแ้ลว้ (Realized Gain from foreign exchange translation) จาํนวน 
22.30 ลา้นบาท 

– ในปี 2559 สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั เท่ากบั 1,007.93 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.93 
จากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั ไดม้กีารหยุดซ่อมนอกแผน 
(unplanned outage) เป็นระยะเวลาประมาณ 27 วนั เน่ืองจากเหตุภยัธรรมชาตแิละเหตุขดัขอ้งของ
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้า และ
ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความเสยีหายของโรงไฟฟ้าของบรษิทั 
เกค็โค่-วนั จาํกดั ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของบรษิทั เกค็โค่ จํากดั ไดก้ลบัมาเริม่ดําเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่
21 ธนัวาคม 2559นอกจากน้ี ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2559 บริษัทฯ ยงัได้รบัผลกระทบจากอตัราค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ปรบัตวัลดลงจากราคาถ่านหนิทีป่รบัตวัลดลง ทัง้น้ี เน่ืองจากตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2559 กลไกการคํานวณอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ได้มกีาร
ปรบัเปลีย่นตามสญัญาซือ้ขายไฟเป็นแบบอา้งองิราคาทีซ่ือ้ถ่านหนิจรงิ (full pass-through regime) จาก
เดมิที่ราคารบัซื้อเป็นไปตามดชันีที่กําหนดไว ้โดยต้นทุนถ่านหนิของบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั คดิตาม
ตน้ทุนเฉลีย่ (rolling average) ดงันัน้ เมื่อราคาตลาดถ่านหนิลดลง ตน้ทุนถ่านหนิทยอยปรบัตวัลดลง 
ในขณะท ีอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ปรบัตวัลดลงทนัทใีนเดอืนกรกฎาคม 2559 
อยา่งไรกด็ ีคาดวา่ผลกระทบดงักลา่วจะมนียัสาํคญัเพยีงแคช่ว่งเปลีย่นผา่นดงักลา่วขา้งตน้ 

 
 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลรบัในปี 2557 - 2559 เทา่กบั 1,037.44 ลา้นบาท 1,018.73 ลา้นบาท และ 651.35 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั 

 สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดัสาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 64.60 ลา้นบาท  
12.91 ลา้นบาทและ 29.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.03 รอ้ยละ 0.45 และรอ้ยละ 1.09 ของรายไดร้วม
และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกิจการร่วมค้ารวมของบรษิทัฯ ตามลําดบั โดยส่วนแบ่งกําไรของ
บรษิทัโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดัลดลงรอ้ยละ 80.02 ในปี 2558 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 127.89 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกั
ของการเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

– ในปี 2558 ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะจํากดั เท่ากบั 12.91ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
80.02 จากปี 2557 เน่ืองจากปรมิาณการจาํหน่ายไฟลดลง ซึง่มสีาเหตุจากปรมิาณน้ําฝนและน้ําในเขือ่น

ทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่า  

– ในปี 2559 สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั เท่ากบั 29.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
127.89 จากปี 2558 เน่ืองจากปรมิาณการจําหน่ายไฟเพิม่ขึน้ ซึ่งมสีาเหตุจากปรมิาณน้ําฝนและน้ําใน

เขื่อนทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุงลดลง ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง รวมถงึมกีาร
บรหิารจดัการตน้ทุนทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

 
บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

 สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 
43.27 ลา้นบาท 31.02 ลา้นบาท และ (0.73) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.08 และรอ้ยละ 
(0.03) ของรายไดร้วมและสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

– ในปี 2558 สว่นแบ่งกําไรของบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดัเท่ากบั 31.02 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
28.31 จากปี 2557 เน่ืองจากผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลี่ยน (Loss from foreign 
exchange translation) ซึ่งเป็นผลกระทบจากเงนิกู้ยมืสกุลเงนิต่างประเทศ โดยผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นในปี 2557 และ 2558 เท่ากบั 1.41 ลา้นบาท และ 27.80 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยเป็นผล
ขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่รบัรู ้(Unrealized Loss from foreign exchange 
translation) จํานวน 2.45 และ 26.46 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการทางบญัชเีท่านัน้และไม่มผีลต่อกระแส
เงนิสดของบรษิทัฯ   

– ในปี 2559 สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั เท่ากบั 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) จากอุปกรณ์ชาํรุดเป็นระยะเวลาประมาณ 57 วนั 
ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าของ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั ไดก้ลบัมาเริม่ดาํเนินการตามปกตติัง้แต่วนัที ่7 
ตุลาคม 2559 ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2559 โดยมผีลกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัปี 2559 เท่ากบั 
2.78 ลา้นบาท 

 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จํากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี(HCIE) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิในรปูแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ซึง่มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 121  
เมกะวตัต ์โดยทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัสว่นแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1จํากดั สาํหรบัปี 2558-2559 เท่ากบั 20.91 ลา้นบาท และ18.11ลา้นบาท 
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ตามลําดบั อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ ได้เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะ
สรา้งสว่นแบง่กาํไรใหบ้รษิทัฯ ในปี 2560  

 
บรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง พฒันา และศกึษา 

บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง พฒันา และศกึษาโรงไฟฟ้าอกีจาํนวน 7 โรง  ไดแ้ก่ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จํากดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จํากดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จํากดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จํากดั บรษิทั 
กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จํากดัและ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ีจ่าํกดั (ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ใน บรษิทั ชลบุร ี
คลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั และบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จํากดั) ซึ่งโรงไฟฟ้า

เหล่าน้ีกําลงัอยูใ่นช่วงระหวา่งก่อสรา้ง พฒันา และศกึษาโครงการ ทาํใหม้สีว่นแบ่งขาดทุนจาํนวน 0.12 ลา้นบาท 0.95 
ลา้นบาท และ 62.66 ลา้นบาท เกดิขึน้ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลาํดบั อยา่งไรกด็ ีโครงการโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีจะ
เริม่ดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นปี 2560 จาํนวน 4 โรงไฟฟ้า และจะเริม่สรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นตน้
ไป โดยรายละเอยีดแต่ละโครงการโรงไฟฟ้ามกีาํหนดจะเริม่ดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

 
บริษทัท่ีลงทนุในโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง พฒันา และศึกษา 
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) 

บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั พฤษภาคม 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดั กรกฎาคม 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดั กนัยายน 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จาํกดั พฤศจกิายน 2560 

บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดั มกราคม 2561 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็ แอลแอล 2 จาํกดั มกราคม 2562 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั อยูร่ะหวา่งการพฒันาและศกึษาโครงการ 

 
กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก 
 ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในกลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก หมายถงึ กลุ่มกจิการร่วมค้ากบักลุ่มกลัฟ์และ
กลุ่มกนักุลซึ่งประกอบดว้ยโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์นสาํหรบัปี 2557-2559 เท่ากบั 1.79 ลา้น
บาท  5.83 ลา้นบาท และ 6.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

การลงทุนร่วมกบักลุ่มกลัฟ์ เป็นการลงทุนผ่าน บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั ซึง่เป็น Holding Company ทีถ่อื
หุน้ใน4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารเ์คเคเอส จํากดับรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจํากดับรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 
จาํกดั และ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2 จาํกดั ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นชว่งปี 2557-2558 

 การลงทุนรว่มกบักลุม่กนักุล ไดร้บัสว่นแบง่กาํไรจากกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จาํกดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จํากดั ซึง่ไดเ้ริม่ดําเนินการผลติเชงิ
พาณิชยใ์นปี 2557 
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14.1.7 ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 499.56ลา้นบาท 537.94 ลา้นบาท 

และ 565.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 15.70 รอ้ยละ 18.77 และรอ้ยละ 20.98 ของรายไดร้วมและสว่นแบ่ง
กาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

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 และสว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้  

 
ต้นทุนทางการเงนิเกดิจากเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 10,499 ล้านบาทโดยบรษิทัฯนําเงนิกู้ยมื

ดงักล่าวไปใชใ้นการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสาํหรบัตน้ทุนทางการเงนิดงักล่าวเกดิจากการคํานวณตามหลกัการทางบญัช ี
บนสมมติฐานที่ว่า เงนิกู้ยมืที่ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายในข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนระหว่างกาล

ดงักล่าวเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิทัใหญ่จนถงึวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่มกีําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม อตัรา
ดอกเบี้ยที่ใชค้ํานวณต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ จงึเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยในแต่ละปีของบรษิทัใหญ่สูงสุด

(Ultimate Parent) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฎบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
สาํหรบัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่าย ตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป คาํนวณจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา

เงนิกู้ทีบ่รษิทัฯ มกีบัสถาบนัการเงนิ ซึ่งอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวตํ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยในแต่ละปีของบรษิทัใหญ่
สงูสดุ (Ultimate Parent) และจะเป็นอตัราทีใ่ชค้าํนวณตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต  

 
14.1.8 ภาษีเงินได้ 
 บรษิทัฯ มรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 15.29 ลา้นบาท 12.40 ลา้น
บาท และ (25.11) ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

งบแสดงกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมเสมือนสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 
(ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

กาํไร ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,547.00  1,208.29                 993.02  
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษทีีไ่มร่วมสว่นแบง่กาํไรจาก
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้  

 (24.97)  (4.37)                 30.57  

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้                      15.29                   12.40                 (25.11) 

 
ทัง้น้ี สาเหตุที่บรษิทัฯมรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเกดิจากสมมตฐิานว่าบรษิทัฯ มเีงนิกู้ทีใ่ชใ้น

การปรบัโครงสรา้งธุรกจิตัง้แต่ปี 2557 ทาํใหก้ําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษทีีไ่มร่วมสว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มและการ
รว่มคา้ (เน่ืองจากเป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ)ี ลดลง รวมถงึการปรบัรายการทีเ่กดิจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนธุรกจิ 
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14.1.9 กาํไรสทุธิ 

กําไรสทุธขิองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 1,562.29 ลา้นบาท 1,220.69 ลา้นบาท และ 
967.91ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากําไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 49.11 รอ้ยละ 42.60 และรอ้ยละ 35.95 ของรายได้
รวมและสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้รวมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

 

14.2       ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
คาํอธบิายฐานะทางการเงนิน้ี เป็นคาํอธบิายของงบการเงนิทีผ่่านการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

สาํหรบัฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงนิเปรยีบเทยีบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (ปรบัปรุง
ใหม)่ 

 
สินทรพัย ์
 กลุ่มบรษิัทฯประกอบธุรกิจหลกัในการจําหน่ายน้ําดิบ การผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการ
บรหิารจดัการน้ําเสยีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 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 ่31ธนัวาคม 2559 ซึง่มมีลูคา่เทา่กบั 18,652.10 ลา้นบาท 
 ทัง้น้ี สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัยร์วมมรีายละเอยีดทีส่าํคญัสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
1) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนสทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นสทุธขิองบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
112.33 ลา้นบาท และ 347.89 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.97 และ 1.87 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั ซึ่ง
การเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธเิกดิจากการโอนธุรกจิน้ําในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่ไม่ไดม้กีาร
ปรบัปรงุยอ้นหลงัไปถงึปี 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ลกูหน้ีการคา้ของบรษิทัฯ เกดิจากการประกอบธุรกจิ
น้ํา โดยมลีกูหน้ีการคา้รายใหญ่ทีม่มีลูค่ามากกวา่รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 5 ของมลูค่าลกูหน้ีการคา้รวมตามลาํดบั คดิเป็น
จาํนวน 6 ราย และ 5 รายตามลาํดบั (ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53 และ 61ของยอดลกูหน้ีการคา้รวมตามลาํดบั)สาํหรบัลกูหน้ี
อื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้คา้งรบั รายไดค้า้งรบั เงนิจ่ายล่วงหน้าโดยขอ้มลูสรุปของยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้เป็น
ดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2558 31ธนัวาคม 2559 

จาํนวนราย มลูค่า (ล้านบาท) จาํนวนราย มลูค่า (ล้านบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ -                 -  6 3.85 

เกนิกาํหนดชาํระ     

- 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 โดยตัง้จากลูกค้าที่ไม่มาชําระหน้ีตามระยะเวลาที่
กาํหนดเกนิ 90 วนัขึน้ไปทัง้จาํนวนของลกูคา้ทีผ่ดิกําหนดชาํระหน้ีและทางบรษิทัฯ จะทาํการจาํหน่ายลกูคา้ออกไปเมื่อ
ไดม้กีารดาํเนินการตดิตามทวงถามจนถงึทีส่ดุข ัน้ตอนทีก่าํหนดในประมวลรษัฎากร 

 
2) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจาํนวน 1,432.90 ลา้นบาท
ตามลาํดบัคดิเป็นรอ้ยละ 7.68 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัรบัโอนเงนิกูย้มืที ่บรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั คง
คา้งกบักลุ่มเหมราชฯ จํานวน 1,432.90 ลา้นบาท ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการโอนกจิการทัง้หมดในการปรบั
โครงสรา้งธุรกจิพลงังาน ซึ่งเงนิให้กู้ยมืน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงนิลงทุนจากผูถ้อืหุ้นในบรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดั ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 35 ในบรษิทั เก็คโค่-วนั จํากดัโดยอตัราดอกเบี้ยสาํหรบัเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้  

 
3) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 7,194.09 
ลา้นบาท และ 8,202.34 ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 62.06 และ รอ้ยละ 43.97 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

ในเดอืนพฤษภาคม 2559กลุม่บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกจิการเพื่อโอนธุรกจิพลงังานจากกลุ่มเหมราชฯ 
มาใหท้างกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ย บรษิทั เกค็โค่–วนั จํากดั บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จํากดั (ซงีถอืหุน้ผ่าน บรษิทั 
หว้ยเหาะไทย จํากดั โดยจดัเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้) และบรษิทั โกลวไ์อพพี ีจํากดั ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกบักลุ่ม
โกลว ์ทัง้น้ีตามหลกัการการควบคุมเดยีวกนัซึ่งกําหนดใหต้อ้งมกีารปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัสาํหรบัการโอนธุรกจิ
ไฟฟ้า จงึไดม้กีารปรบัปรุงตวัเลขเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยสะทอ้นตวัเลขเงนิ

ลงทุนในบรษิทัรว่มกลุม่น้ีทีไ่ดร้บัโอนมาในภายหลงั 
บรษิทัร่วมอื่น ๆ เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) ถอืหุน้

อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 ประกอบด้วย บรษิทัที่เป็นการร่วมลงทุนกบักลุ่ม บ ีกรมิ เพาเวอร์ ได้แก่ บรษิทั บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั บรษิทัทีเ่ป็นการรว่มลงทุนกบักลุ่มกลัฟ์ ไดแ้ก่ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดับรษิทักลัฟ์ วทีพี ีจาํกดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดับรษิทั กลัฟ์ ที
เอส 3 จํากดับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดัและ บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จํากดั(ขอ้มลูของแต่ละบรษิทัไดม้กีารอธบิาย
โดยละเอยีดไวใ้น สว่นที ่1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ – ธุรกจิพลงังาน) 

 

กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั       

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 510             69.66  617 211.29 

เกนิกาํหนดชาํระ       

- 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  - - 

หกัคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู                (1.85)  (0.01) 

รวม                    77.54    219.33 

ลกูหน้ีอื่น               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
ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

บรษิทัเกค็โค-่วนั จาํกดั 35.00 6,464.04 35.00 6,820.62 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอช
เอ) 1จาํกดั 

25.01 84.14 25.01 344.53 

บรษิทักลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 25.01 422.67 25.01 421.94 

บรษิทักลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั 25.01 3.61 25.01 4.44 

บรษิทักลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั 25.01 49.43 25.01 191.36 

บรษิทักลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดั 25.01 43.31 25.01 136.35 

บรษิทักลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดั 25.01 44.11 25.01 119.00 

บรษิทักลัฟ์ ทเีอส 3 จาํกดั 25.01 41.62 25.01 65.25 

บรษิทักลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดั 25.01 41.16 25.01 59.00 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จาํกดั - - 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 ล้านบาทตามลําดับซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.28และร้อยละ 1.33 ของสินทรพัย์รวมตามลําดับ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการรว่มลงทุนกบักลุม่โกลวแ์ละกลุม่กนักุล 

ในเดอืนมถุินายน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ได้มกีารรบัโอนธุรกิจพลงังานจากกลุ่มดบับลวิเอชเอ มาให้ทางกลุ่ม
บรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่าร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จาํกดั ซึง่เป็นการรว่ม
ลงทุนกบักลุม่กนักุล โดยทางกลุม่บรษิทัฯ ถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 (ขอ้มลูของแต่ละบรษิทัไดม้กีารอธบิายโดย
ละเอียดไว้ใน ส่วนที ่1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ – ธุรกิจพลงังาน)ทัง้น้ีตามหลักการการควบคุมเดียวกันซึ่ง
กาํหนดใหต้อ้งมกีารปรบัปรงุงบการเงนิยอ้นหลงัสาํหรบัการโอนธุรกจิไฟฟ้า จงึไดม้กีารปรบัปรุงตวัเลขเงนิลงทุนในการ
รว่มคา้ยอ้นหลงั จงึมกีารสะทอ้นตวัเลขเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มกลุม่น้ีทีไ่ดร้บัโอนมา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์ประกอบดว้ย เงนิลงทุนในบรษิทั โกลว ์เหม
ราชวนิด ์จาํกดั จาํนวน 0.55 ลา้นบาท และบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั จาํนวน 211.69 ลา้นบาท ในขณะที ่เงนิลงทุน
ในการคา้รว่มกบักลุม่กนักุล ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่าร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จาํกดั
จาํนวน 52.48 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มโกลวป์ระกอบดว้ย บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี 
เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั และ 
บรษิทั ระยอง คลนี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั) และ บรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากดั จํานวน 189.52 ล้านบาท ในขณะที่ เงนิ
ลงทุนในการคา้รว่มกบักลุ่มกนักุล ประกอบดว้ย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่าร ์รฟู 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 
จาํกดัจาํนวน 58.08 ลา้นบาท 
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โดยขอ้มลูสรปุเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น
ดงัต่อไปน้ี 

กิจการร่วมค้า 
31ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทนุ 
(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้กบักลุ่มโกลว ์     

- บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั - - 33.33 12.68 

- บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั 51.00 0.55 33.33 (0.16) 

- บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั - - 33.33 (0.31) 

- บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั - - 33.33 (0.54) 

- บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั 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 ธันวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากับ 
1,019.41 ลา้นบาทและ 2,823.60 ลา้นบาทตามลําดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 8.79 และรอ้ยละ15.14 ของสนิทรพัยร์วม

ตามลําดบัซึ่งอาคารและอุปกรณ์สุทธมิมีูลค่าเพิม่ขึน้จากการรบัโอนธุรกจิน้ําในไตรมาสที่ 1 ซึ่งรายการดงักล่าวได้ใช้
วธิกีารบญัชใีนการปรบัปรงุไปขา้งหน้าตามวธิเีปลีย่นทนัท ีและไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุยอ้นหลงัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิประกอบด้วย ระบบท่อน้ําระบบผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม อาคารและสิง่ปลูกสร้าง 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ ระบบบาํบดัน้ําเสยี และงานระหวา่งก่อสรา้ง ซึง่เป็นสนิทรพัยห์ลกัในการประกอบธุรกจิน้ํา  

โดยอาคารและอุปกรณ์สทุธขิองบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

รายการ 
มลูค่าสทุธิทางบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 33.96 250.67 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 26.58 54.95 

ระบบทอ่น้ํา 465.89 1,566.97 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 367.27 704.03 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี - 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 

สาํนักงานใหญ่   

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 

ระบบทอ่น้ํา                16.06  67.39 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                27.96                    0.33 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -  6.13 

รวม                44.70                  84.42 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ แห่งท่ี 2 (HCIE 2)   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                    3.10 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -  - 

ระบบทอ่น้ํา                30.84                  51.25 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                    -                  26.88 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -                  23.38 

รวม                30.84                 104.61 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพตุ) (HEIE)  
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                32.53                 117.66 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                13.45  22.62 
ระบบทอ่น้ํา               136.68                 427.41 
ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม               146.26                 277.46 
ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -                  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  

ระบบทอ่น้ํา               102.75                 115.31 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                22.73  21.30 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -   -  

งานระหวา่งก่อสรา้ง                  1.38   -  

รวม               137.67                 146.88 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ (HESIE)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                  0.85                 114.10 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                  2.08                    2.91 

ระบบทอ่น้ํา               178.49                 547.75 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม               170.32                 176.45 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -                  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  

ระบบทอ่น้ํา                  1.07                 119.28 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                    -                  60.08 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -                    0.27 

งานระหวา่งก่อสรา้ง               122.98  15.61 

รวม               124.20                 195.57 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -                    4.53 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -                    2.31 

ระบบทอ่น้ํา                    -                 134.52 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                    -                  60.16 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -                    2.91 

รวม                    -                 204.43 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ (HSIL)  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง                    -  2.25 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์                    -  11.26 

ระบบทอ่น้ํา                    -                 104.06 

ระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรม                    -                  81.37 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี                    -  16.82 

งานระหวา่งก่อสรา้ง                    -  - 

รวม                    -                 215.76 

 
6) สิทธิเพ่ือดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายน้ําเพ่ืออตุสาหกรรมสทุธิ 

สทิธิเพื่อดําเนินการผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 391.21 ล้านบาทและ 143.38 ล้านบาทตามลําดบัซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 3.37 และร้อยละ 
0.77 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สทิธเิพื่อดําเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งเป็นสญัญาเช่าสทิธิ
เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งอนัประกอบดว้ย สญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมกบักลุ่ม

เหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (HEIE) นิคม
อุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE) และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ (HESIE)  เป็นระยะเวลา 
25 ปีโดยทุกสญัญาน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2576  

อยา่งไรกต็ามเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าสทิธดิาํเนินการผลติและจาํหน่าย
น้ําเพื่ออุตสาหกรรมเดมิทีไ่ดท้ําในนิคม HCIE HEIE และ HESIE อนัเดมิโดยชําระเงนิสว่นต่างค่าเช่าสทิธสิาํหรบั

ระยะเวลาที่เหลอือยู่ตามสญัญาเดมิ และไดม้กีารทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและ
จําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ อนัใหม่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซึ่ง
รายการดงักล่าวมเีกณฑ์ทางบญัชทีี่ทําใหบ้นัทกึการเช่าสทิธดิงักล่าวเป็น อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิและสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนสทุธแิทนรายการสทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมสทุธ ิ
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ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สทิธเิพื่อดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 
สญัญาเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมกบับรษิทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรยีล เอสเตท 
(ระยอง)จํากัด (ESIE) เป็นระยะเวลา 25 ปีโดยสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที่ 30 
มถุินายน 2576  

 
7) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เกดิจากการทีก่ลุม่ดบับลวิเอชเอ เขา้ซือ้กลุม่เหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารทาํ
สญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยได้รบัสทิธใินการประกอบธุรกจิน้ําในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ 
แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทัฯ เทา่กบั 2,052.47 ลา้นบาท หกั ค่าตดั
จําหน่ายสะสม27.03 ล้านบาท สินทรพัย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 2,025.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของ
สนิทรพัยร์วม 

 
8) ค่าความนิยม 

จากการที่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั (มหาชน) เข้าซื้อกิจการบรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน 
จาํกดั (มหาชน) จงึไดม้กีารบนัทกึค่าความนิยมในงบการเงนิของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อรเ์รชัน่ จาํกดั (มหาชน)
ดงันัน้เมือ่กลุม่บรษิทัฯ ไดม้กีารรบัโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานจากกลุม่ดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ จงึมกีารปัน
สว่นคา่ความนิยมดงักลา่วมาใหก้บับรษิทัฯตามหลกัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ค่าความนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 2,162.21 ลา้นบาท

และ 2,772.88 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.65 และรอ้ยละ 14.87ของสนิทรพัยร์วม 
สําหรบัค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย ค่าความนิยมของธุรกจิพลงังานอย่างเดยีว

เน่ืองจากธุรกจิน้ําไม่ไดม้กีารปรบัปรุงยอ้นหลงั ในขณะทีค่่าความนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดร้วมถงึค่าความ

นิยมทัง้สาํหรบัธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน โดยคา่ความนิยมดงักลา่วจะมกีารทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี 
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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 ลา้นบาทตามลําดบัซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 12.87 และรอ้ยละ 60.22 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม

ตามลาํดบั โดยหน้ีสนิรวมของบรษิทัฯสว่นใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ ประมาณการหน้ีสนิจาก

ธุรกจิน้ําและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 สว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 10,100.18 
ลา้นบาท และ 7,419.48 ลา้นบาทตามลาํดบัซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 87.13 และรอ้ยละ 39.78 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ
รวมตามลาํดบั โดยสว่นของเจา้ของของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ และ กาํไรสะสม  
 
1) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเจา้หน้ีค่าซื้อสนิทรพัย ์โดยมเีจา้หน้ี
การคา้รายใหญ่คอื บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จํากดั(คดิเป็นรอ้ยละ 19.19 ของยอดเจา้หน้ีการคา้รวม) ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้เท่ากบั132.47 ลา้นบาทและ 276.05 
ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.14 และรอ้ยละ 1.48 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวมตามลาํดบั 

 
โดยขอ้มลูสรปุของยอดคงเหลอืของเจา้หน้ีการคา้เป็นดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

จาํนวนราย มลูค่า (ล้านบาท) จาํนวนราย มลูค่า (ล้านบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 8 34.37 8 65.22 

เกนิกาํหนดชาํระ        

- 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     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 37 42.86 60 28.32 

เกนิกาํหนดชาํระ     

- น้อยกวา่ 6 เดอืน 4 1.51 6 1.27 

- 6-12 เดอืน - - -                  -  

- มากกวา่ 12 เดอืน - - -                  -  

รวม  44.38  29.59 

เจา้หน้ีอื่น  31.97  180.27 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน   132.47   276.05 
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2) เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด

ชาํระในหน่ึงปี เท่ากบั 2,491.53 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.36 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของและเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิ เทา่กบั 7,929.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.51 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 

ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัทัง้หมดซึ่ง
เกดิจากการโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานในงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 โดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และ
กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารใชเ้งนิกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 10,499.00 ลา้นบาท หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิรอตดัจ่าย
สทุธจิาํนวน 77.56 ลา้นบาท คดิเป็นยอดเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิคงเหลอืสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 
10,421.44 ลา้นบาทโดยแบ่งเป็นหน้ีสนิระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระในหน่ึงปีจํานวน 2,491.53 ลา้นบาท และเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 7,929.91 ลา้นบาท ซึ่งสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิ (Facility Agreement) ไดม้ี
การกาํหนดเงือ่นไขใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ดาํรงสถานะทางการเงนิไว ้โดยพจิารณาจากNet Interest bearing Debt/Equity ไม่
เกนิ 2.5 เท่า และ Net Debt/ Adjusted EBITDA ไมเ่กนิ 5.5 เท่า กําหนดในปีแรกคอืณ สิน้ปี 2560โดย 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 เทา่ โดยหลงัจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป อตัราสว่นทัง้สองจะลดลงตํ่ากวา่ขอ้กําหนดตาม
เงื่อนไขสญัญาเงนิกู้ดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะนําเงนิสว่นหน่ึงที่ไดร้บัจากการระดมทุนครัง้น้ีไปใชใ้นการชําระหน้ี
ตามสญัญาสนับสนุนทางการเงนิดงักล่าว ซึง่ในการทาํสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิน้ีไดม้กีารนําหุน้ของบรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) หุน้ของบรษิทัฯ และหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จาํกดั ไปจาํนําไว ้โดยจะมี
การปลดจาํนําหุน้ของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) และ หุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน
ครัง้แรก และจะมกีารปลดจํานําหุ้นของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากดั เมื่อบรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่
สถาบนัการเงนิกําหนดไว้นอกจากน้ีหลกัประกนัทัง้สามส่วนดงักล่าวได้มอบไว้เป็นหลกัประกนัแก่เงนิกู้ของบรษิัท 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และ บรษิัท เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) และ จะมกีารปลด
หลกัประกนัทัง้สามสว่นดงักลา่วตามเงนิกูข้อง บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก  

 
3) ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน้ํา 

ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน้ํา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 279.87 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 

ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน้ํา เกิดจากการทําสัญญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยีระหวา่งบรษิทัฯ กบั กลุ่มเหมราชฯ ทีไ่ดก้ําหนดใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนรายปีใน
โครงการทีพ่ฒันาแลว้ 7 โครงการ ซึง่บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งชาํระในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน้ําสาํหรบัปี
ที ่1 ถงึปีที ่ 3 และรอ้ยละ 3 ต่อปีของรายไดจ้ากธุรกจิน้ําสาํหรบัปีที ่4 เป็นตน้ไป ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารประมาณการ

คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วและบนัทกึเป็นประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน้ํา เพือ่ทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายสุญัญา 50 ปี 
 

4) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 1,272.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 10.98 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของอยา่งไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแลว้ 
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5) ทนุจดทะเบียน และทนุท่ีออกและชาํระแล้ว 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 645 ลา้นบาท โดยมจีาํนวนหุน้สามญัเท่ากบั 

64,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ เท่ากบั 645 ลา้นบาท โดยมจีาํนวน
หุน้สามญัเทา่กบั 64,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงได้มีการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึ่ง ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2559 ทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ เท่ากบั 3,825 ลา้นบาท โดยมจีํานวนหุน้สามญัเท่ากบั 765,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท
ในขณะทีทุ่นทีอ่อกและชาํระแลว้เท่ากบั 3,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 640,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 5 บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เทา่กบั 3,825 ลา้นบาท โดยมจีาํนวนหุน้สามญัเท่ากบั 
765,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ทุนที่ออกและชําระแลว้ของบรษิทัฯ เท่ากบั 3,200 ลา้นบาท โดยมี
จาํนวนหุน้สามญัเทา่กบั 640,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
 
6) กาํไรสะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กําไรสะสมของบรษิทัฯ เท่ากบั 288.95 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของหน้ีสิน้
และสว่นของเจา้ของ โดยกําไรสะสมแบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ กําไรสะสมจดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เท่ากบั 
34.90 ลา้นบาท กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เทา่กบั 254.05 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กําไรสะสมของบรษิทัฯ เท่ากบั 4,234.98 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.71 ของหน้ี
สิ้นและส่วนของเจ้าของ โดยกําไรสะสมแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กําไรสะสมจดัสรรแล้วเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
เทา่กบั 36.25 ลา้นบาท กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เทา่กบั 622.17 ลา้นบาท และ กาํไรสะสมสว่นเกนิจากการรวมธุรกจิ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั เท่ากบั 3,576.56 ลา้นบาท โดยกําไรสะสมสว่นเกนิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนัน้ี เกดิจากการโอนธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานจากกลุม่ดบับลวิเอชเอ และ กลุม่เหมราชฯ มาใหบ้รษิทัฯ 

 
7) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นอ่ืนภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุมเดยีวกบัเท่ากบั 9,166.18 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 79.07 ของหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ โดยรายการน้ีเกดิจากการที่บรษิทัไดใ้ชห้ลกัการทางบญัชตีาม

แนวทางของการควบคุมเดยีวกนั ซึง่เกดิจากการโอนธุรกจิพลงังานจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลวิเอชเอ มาในช่วง
ไตรมาสที ่2 ของปี 2559 โดยการโอนธุรกจิดงักล่าวมผีลทาํใหต้อ้งมกีารปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัเพื่อสะทอ้นตวัเลข
เสมอืนวา่ไดม้กีารธุรกจิพลงังานดงักล่าวมาตัง้แต่ก่อนหน้าน้ีแลว้ จงึทาํใหม้กีารแสดงตวัเลขน้ีในสว่นของเจา้ของภายใต้
รายการสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อื่นภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน              บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่3.14 หน้า 26 

14.3       การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.76 เท่า ซึ่งเกดิจากการคํานวณ
สนิทรพัยห์มนุเวยีน ต่อ หน้ีสนิหมนุเวยีน  

 
อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ เป็นการคาํนวณจาก กาํไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (โดยไมร่วมรายได้
อื่นจากธุรกจิน้ํา) สาํหรบัปี 2557-2559เทา่กบั รอ้ยละ 21.88 รอ้ยละ 24.17 และรอ้ยละ 26.62  

อตัรากาํไรสทุธ ิเป็นการคาํนวณจาก กาํไรสทุธต่ิอรายไดร้วมและสว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ
การรว่มคา้ สาํหรบัปี 2557-2559 เทา่กบั รอ้ยละ 49.11รอ้ยละ 42.60 และ รอ้ยละ 35.95 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นการคํานวณจาก กําไรสุทธต่ิอส่วนของเจ้าของ ซึ่งกําไรสุทธเิป็นการอ้างอิง
ตวัเลขจากขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน ในขณะทีส่ว่นของเจา้ของเป็นการคาํนวณจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนสว่นของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 13.05 โดยไมไ่ดม้กีาร
คํานวณอตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจา้ของสาํหรบัปี 2557-2558 เน่ืองจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัชใีนงวด

ดงักลา่วไมไ่ดส้ะทอ้นโครงการธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ป็นการคํานวณจาก กําไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม ซึ่งกําไรสุทธเิป็นการอา้งองิ
ตวัเลขจากขอ้มลูทางการเงนิเสมอืน ในขณะทีส่นิทรพัยร์วมเป็นการคาํนวณจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัช ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 5.19 โดยไม่ไดม้กีาร
คาํนวณอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์าํหรบัปี 2557-2558 เน่ืองจากงบการเงนิตามมาตรฐานบญัชใีนงวดดงักล่าว

ไมไ่ดส้ะทอ้นโครงการธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.51 เท่า ในขณะที่

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของเจา้ของเท่ากบั 1.40 เท่า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้มืเงนิเพื่อการ
ปรบัโครงการธุรกจิของบรษิทัฯ 
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู 

ประธานกรรมการ 
56 - ปรญิญาตร/ี ปรญิญาโท 

แพทยศาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาเอก ผูเ้ชีย่วชาญสาขาสตูิ

นรเีวช โรงพยาบาลราชวถิ ี

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิสาํหรบั

ผูบ้รหิารพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 

- หลกัสตูร ว.ต.ท. รุ่น 15 

- หลกัสตูร ว.ป.อ. รุ่น58 

- หลกัสตูร DCP รุ่น 210 ปี 2558 

 

 

 

0.00% 

(2 หุน้) 

ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์าํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอรโ์ฮลดิง่ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท โฮลดิ่ง จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

     
 

   



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทัอสีเทริน์ซบีอรด์พรอ็พเพอรต์ีแ่อนดม์ารน่ีาเซอรว์สิเซสจาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด ์จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค่–วนั จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ จาํกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (ฮ่องกง) จาํกดั 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซ์ จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 9 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์อเชยี เวลท์ จาํกดั 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอเชยีเวลทจ์าํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท์ โฮลดิง้ จาํกดั 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาสเ์อเซยี อะไลแอนซ์ จาํกดั 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนดเ์จ โฮลดิง้ จาํกดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัระยองคลนีเอน็เนอรย์ีจ่าํกดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 1 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 2 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จาํกดั 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ 

รองประธานกรรมการ 
49 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา

สิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ การตลาด ภาคองักฤษ 

(MBA) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ปรญิญาศลิปศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ

0.00% 

(2 หุน้) 

ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ /รอง

ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี ้แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานกรรมการ /รอง

ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

2558 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

กลุ่มบรษิทั 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการโล

จสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 

มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 

2550 – 2558 กรรมการผูอ้าํนวยการ และ 

รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

พฒันาโครงการ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์าํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  PT WHA International Indonesia 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท โฮลดิง้ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ /รอง

ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส 

จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2558 – 2559 กรรมการ บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด ์จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (ฮ่องกง) จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซจ์าํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 9 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์อเชยี เวลท์ จาํกดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชยี เวลท์ จาํกดั 

     2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท์ โฮลดิง้ จาํกดั 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาสเ์อเซยี อะไลแอนซจ์าํกดั 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซจ์าํกดั 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนดเ์จ โฮลดิง้ จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเนซสิ ดาตา้ เซน็เตอร ์จาํกดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ บวี ีจาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จาํกดั 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 

กรรมการ 
60 - ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลยันอรท์อสีเทอรน์ 

บอสตนั สหรฐัอเมรกิา 

- สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) หลกัสตูร DCP 57/2005 

- ไมม่ ี ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ/รองประธาน

กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารกลุ่มอุตสาหกรรมและ

การลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     2537 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส 

จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ/รองประธาน

กรรมการ 
บรษิทั เกค็โค่–วนั จาํกดั 

2559 กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร์ จาํกดั 

2559 กรรมการ บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด ์จาํกดั 

2556 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

2557 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จาํกดั 

2553 - 2559 กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จาํกดั 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกลุ 

กรรมการ 

 

60 - ปรญิญาตรคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ภาควชิาสุขาภบิาล จุฬาลงกรณ์

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 ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd.  

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Co., Ltd. 

2559 กรรมการ บรษิทั เกค็โค่–วนั จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร์ จาํกดั 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จาํกดั 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2556 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิ 

เซส จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จาํกดั 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา 

กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

บรหิาร 

49 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
บณัฑติ (สาขาเครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ (สาขาเครื่องกล) 

มหาวทิยาลยัแหง่รฐัมสิซรูี่ เมอืง

รอลล่า สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP 189/2014) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

- การพฒันาและดาํเนินธุรกจิ
ปิโตรเลยีม (Petroleum 

Development and Operations), 

เมอืงสตาวงัเกอร ์นอรเ์วย์ 

- การบรหิารกจิการพลงังานไฟฟ้า 
(Management of Electric Power 

Utilities), กรุงสตอ็คโฮม สวเีดน 

- ไมม่ ี 2559-ปัจจุบนั 

 
กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายบรหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี2่ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว์ เหมราช วนิด ์จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ จาํกดั 

       

 

 



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค่–วนั จาํกดั 

      

 

  



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร์ จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ บวี ีจาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 1 จาํกดั 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 2 จาํกดั 

2556-2559 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ชนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

2557-2559 กรรมการ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จาํกดั 

2556-2559 กรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน้ําลกิ 1 จาํกดั 

2554-2559 กรรมการ บรษิทั นท ีซนิเนอรย์ี ่จาํกดั 

2554-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ-

โครงการไฟฟ้า 

PTT International Company Limited 

6. นายสุรเธยีร จกัรธรานนท์ 

กรรมการ 
64 - ปรญิญาตรสีิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิส์าขา

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัชนิวตัร 

- หลกัสตูร DAP ปี2555 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั   

 
กรรมการ 

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2555 – 2558 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2554 – 2557 กรรมการ และ ประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซจีาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

     2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์จาํกดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์(กรุงเทพ) จาํกดั 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิารคลสัเตอร์

พลงังานทดแทน 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กระดาษศรสียาม จาํกดั (มหาชน) 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ 

กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

64 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

- พาณิชยศ์าสตรม์หาบนัฑติ (MBA) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program DAP รุ่น SEC/2015 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที่ 18 

(วตท.18) 

- หลกัสตูร Role of the chairman 

Program (RCP) รุ่นที่ 31 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
การคา้และการพาณิชย์ รุ่นที่ 

3/2553 

- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันา
ผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนั

การเงนิ รุ่นที่ 14/2559 

- หลกัสตูร Commercial Credit 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2558 กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน

ธุรกจิรายย่อยและเครอืขา่ย 

บมจ.กรุงไทย 

2553 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้รหิารสายงาน สายงาน

ธุรกจิขนาดกลาง 

บมจ.กรุงไทย 

2552 – 2553 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 
บมจ.กรุงไทย 

2550 – 2552 ผูบ้รหิารกลุ่มธุรกจิขนาด

กลาง ภาคกลาง ภาค       

ตะวนัออก และภาคใต้ 

บมจ.กรุงไทย 
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ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

Skills Assessment 2549 – 2550 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 

ผู้บรหิารฝ่าย ฝ่ายธุรกจิ

ขนาดกลาง ภาคกลาง และ

ภาคตะวนัออก 1 สายงาน

ธุรกจิขนาดกลาง 

บมจ.กรุงไทย 

 

 

 

 

8. นายเอกชยั ตวิตุานนท์ 

กรรมการอสิระ 
64 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์ (เกยีรตนิยิม

อนัดบั 1) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LLM) 

มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี นิวยอรค์ 

สหรฐัอเมรกิา 

- เนตบิณัฑติไทย 

- ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ (มอีาํนาจลงนาม

ผกูพนั) 

บจ.บรหิารสนิทรพัย ์สาทร/บรหิารหนี้ดอ้ยคุณภาพ 

9. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ 

กรรมการอสิระ 

 

64 - ปรญิญาตรบีญัช ี(เกยีรตนิยิม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบญัช ีคณะพาณิชย์

ศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์

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 

- วฒุบิตัร CPA ประเทศไทย 

- วฒุบิตัร CIA สมาคมตรวจสอบ

- ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ.บรู๊คเคอร ์กรุ๊ป 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยวาโก้ 

2554 -ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โมโนเทคโนโลยี่ 

2543-2558 

 

 

 

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

ภายในสหรฐัอเมรกิา 

- วฒุบิตัร CPIA,QIA สมาคม

ตรวจสอบภายในประเทศไทย 

- CHARTERED DIRECTOR 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พ ีดบับลวิ คอนซลัแตนท์ จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้  

10. นายคาํฮอง 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 ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2558 

 

Property Sales 

Representative 

Realty Executive Edge, Inc (Canada) 

 

2554-2555 เจา้ของกจิการ รา้นอาหาร At Bangkok Inc (Canada) 

11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ

สาธารณูปโภค 

36 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ 
ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม, 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Master of Science, Management 

of Technology, Murray State 

University, KY, USA 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั 

 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกจิสาธารณูปโภค 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2557-2559 

 

ผจก. ดา้นงานสื่อสารทาง

ธุรกจิ 

บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ เซอรว์สิ จาํกดั 

 

2551-2557 Senior manager of Safety 

Health and Environment 

Dept / Operation Division 

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

12. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 
35 - ปรญิญาตร ีEconomics, London 

School of Economics (UK) 

- ปรญิญาโท Global Market 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั 

 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกจิพลงังาน 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2558-2559 ผูจ้ดัการส่วน บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

Economics, London School of 

Economics (UK) 

 

2550-2558 พนกังานวเิคราะหแ์ละ

วางแผน 

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

13. นางการศศ ินานานุกลู 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุน

สมัพนัธ ์

 

38 - ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ี(ภาคภาษาองักฤษ)) (เกยีรติ

นิยมอนัดบั 1) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ(MBA) 

มหาวทิยาลยัคารเ์นกเีมลลอน 

พติซเ์บริก์สหรฐัอเมรกิา 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั 

 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและ

นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้แ์อนดพ์าวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

   2558-2559 รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบรหิาร ธนาคารกสกิรไทยจาํกดั (มหาชน) 

2556-2558 

 

 

สดัส่วนลกูคา้ธุรกจิ 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่าย

วางแผนและนกัลงทุน 

บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 

 

 

2548-2555 สมัพนัธ ์

รองผูอ้าํนวยการ ฝ่าย

วางแผนการเงนิ 

ธนาคารกสกิรไทยจาํกดั (มหาชน) 

14. นางรตันา ชนิวตัร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี
54 - ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษี
อากร สถาบนัพฒันาขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม วทิยาลยั

ขา้ราชการศาลยตุธิรรม 

- ประกาศนียบตัร Business 

Development Program on MBA 

Approach จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 
 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2554-2559 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

15. นายอภชิาต ิตรงสขุสรรค ์ 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบขอ้มลู 
51 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ 

อเิลคทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์

คอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบขอ้มลู บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2547-2559 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายไอที บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ แอนด์ เอน็จเินียริง่ จาํกดั 

16. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
52 - ปรญิญาตร ีการบรหิารจดัการ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร The Bullet Proof 

Manager, Crestcom Thailand 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั 

 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากร

บุคคล 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2554-2559 ผูจ้ดัการอาวโุส-สวสัดกิาร

และผลประโยชน์ 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

17. นางอมัพร ชบุไทยสงค์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ 
49 - หลกัสตูร Mini Master in HR 

Management จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูร The Standards of 

Purchasing Techniques สถาบนั

ฝึกอบรมและสมัมนาวชิาชพีจดัซือ้ 

โลจสิตกิและซพัพลายเชน 

- ไมม่ ี 2559- ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซือ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2556-2559 

 

HR & Facility Service 

Senior Manager 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

2546-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขายเอกชน บรษิทั เอส แอนด์ เจ โฮลดืง้ จาํกดั 

18. นางสาวณฐัวด ีหอมรองบน 

เลขานุการบรษิทั 
25 - นติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- Master of Laws, University of 

Strathclyde  

- หลกัสตูร Anti-Corruption ACPG’ 

’30 

- ไมม่ ี ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2558-2559 Senior Lawyer บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

2555-2557  เจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บรษิทั เวลโฟลว์ จาํกดั 
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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 อนนัตประยูร X, III, V X X X I I I I I I I  I I I I I  I 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล 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. นายสุรเธยีร จกัรธรานนท ์ I, VI                   

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ II, IV, V                   

8. นายเอกชยั ตวิตุานนท ์ II, IV, VII                   

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ II, IV, VII                   

10. นายคําฮอง รศัมาน ี III                   

11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ III                   

12.นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา III                   

13.นางการศศ ินานานุกูล III                   

14. นางรตันา ชนิวตัร III                   

15. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล III                   

16. นายอภชิาต ิตรงสุขสรรค ์ III                   

17. นางอมัพร ชบุไทยสงค ์ III                   

 

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/ 

V=กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/VI= กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ VII = กรรมการบรรษทัภบิาล VIII = เลขานุการบรษิทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

Gulf Solar Gulf Solar BV 
Gulf Solar 

KKS 

Gulf Solar 

TS1 

Gulf Solar 

TS2 

1. นายสมยศ อนนัตประยูร I   I I 

2. นางสาวจรพีร จารกุรสกุล  I I   

3.นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน      

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล      

5. นายวเิศษ จงูวฒันา I I I I I 

6. นายสุรเธยีร จกัรธรานนท ์      

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ      

8. นายเอกชยั ตวิตุานนท ์      

9. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ      

10. นายคําฮอง รศัมานี      

11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ      

12.นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา      

13.นางการศศ ินานานุกูล      

14. นางรตันา ชนิวตัร      

15. นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล      

16. นายอภชิาต ิตรงสุขสรรค ์      

17. นางอมัพร ชบุไทยสงค ์      

 

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/ 

V=กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ VI= กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ VII = กรรมการบรรษทัภบิาล VIII = เลขานุการบรษิทั 
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกบัผูต้รวจสอบภายใน 

ลาํดบั ชื่อ-สกลุ อาย ุ(ปี)  บริษทั  คณุวฒุิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

1 นายศกัดิศ์ร ีอาํพวนั 
 

48 บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 
 

ประวตักิารศกึษา 
- ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
ประวตักิารฝึกอบรม-บางสว่น 
- ฝึกอบรมการปฎบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 1 

(สมาคมนกับญัชแีละผูต้รวจสอบบญัชแีหง่ประเทศไทย)
- ฝึกอบรมการปฎบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2  

(สมาคมนกับญัชแีละผูต้รวจสอบบญัชแีหง่ประเทศไทย) 
- หลกัการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
- วธิกีารประเมณิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ

ภายใน 
- Operational Auditing 
- การบรหิารจดัการเทคโนโลย ี
- Enterprise Risk Management (ERM) 
- Internal Auditing : Current Trend & Best Practices 
- การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในตามแนว 

COSO 
- หลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 
24 ปี 

 



เอกสารแนบ 3                                                                                                                บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

ลาํดบั ชื่อ-สกลุ อาย ุ(ปี)  บริษทั  คณุวฒุิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ 46 บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ 
จาํกดั 

ประวตักิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสขาพาณิชยก์ารบญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
- ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาตร ์ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวตักิารฝึกอบรม-บางสว่น 
- ฝึกอบรมการสอนการตรวจสอบภายใน Endorsed 

Internal Auditing Program (EIAP)  (สมาคมนกับญัชี
และผูต้รวจสอบบญัชแีหง่ประเทศไทย) 

- Director Accreditation Program (DAP). Thai 
Institute of Directors, February 2559 

- Anti - Corruption: The Practical Guide (ACPG). 
Thai Institute of Directors, March 2559 
 
 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 
15 ปี 
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