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สารบญั 
 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 
 1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ  สว่นที ่1 - 1  หน้ำ 1 
 2.  ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  สว่นที ่1 - 2  หน้ำ 1 
 3.  ปัจจยัควำมเสีย่ง  สว่นที ่1 - 3  หน้ำ 1 
 4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ  สว่นที ่1 - 4  หน้ำ 1 
 5.  ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  สว่นที ่1 - 5  หน้ำ 1 
 6.  ขอ้มลูส ำคญัอื่น  สว่นที ่1 - 6  หน้ำ 1 
 
ส่วนท่ี 2  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้  สว่นที ่2 - 7  หน้ำ 1 
 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร  สว่นที ่2 - 8  หน้ำ 1 
 9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร  สว่นที ่2 - 9  หน้ำ 1 
 10. ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  สว่นที ่2 - 10 หน้ำ 1 
 11. กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง  สว่นที ่2 - 11 หน้ำ 1 
 12. รำยกำรระหว่ำงกนั  สว่นที ่2 - 12 หน้ำ 1 
 
ส่วนท่ี 3   ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 13. ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  สว่นที ่3 - 15 หน้ำ 1 
 14. กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร  สว่นที ่3 - 16 หน้ำ 1  
 
ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล       ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 
เอกสารแนบ 1. รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรของบรษิทัฯ 

2. รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย 
3. รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภำยใน 
4. รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

   



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560                                    บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         

 

 

 

คาํศพัทแ์ละคาํยอ่ท่ีสาํคญั 

บรษิทัฯ หรอื WHAUP : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบรษิทัฯ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

WHA : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มดบับลวิเอชเอ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

HRD หรอื เหมรำช : บรษิทั เหมรำชพฒันำทีด่นิ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มเหมรำชฯ : บรษิทั เหมรำชพฒันำทีด่นิ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAWT : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ำกดั(เดมิชื่อ บรษิทั เหมรำช วอเตอร ์จ ำกดั) 

WHAEG : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั เหมรำช เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั) 

WHAET 

WUPI 

WUPS1 

WUPS2 

WHA NGD2 

WHA NGD4 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั เหมรำช เอน็เนอรย์ี ่2 จ ำกดั) 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited   

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี2ี จ ำกดั   

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  ซบีอรด์ เอน็จดี4ี จ ำกดั                                                                                                                                                                                       

Gheco-I : บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั 

HHTC : บรษิทั หว้ยเหำะไทย จ ำกดั 

HHPC : บรษิทั โรงไฟฟ้ำหว้ยเหำะ จ ำกดั  (บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใน สปป.ลำว) 

GIPP : บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ำกดั 

GHW : บรษิทั โกลว ์เหมรำช วนิด ์จ ำกดั 

BGWHA-1 : บรษิทั บ.ีกรมิ เพำเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ำกดั   

(เดมิชื่อ บรษิทั บ่อวนิคลนีเอนเนอจ ีจ ำกดั) 

Gulf JP NLL 

Gulf NLL 2 

: 

: 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ำกดั 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ำกดั 

Gulf TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ำกดั 

Gulf TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ำกดั 

Gulf TS 3 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ำกดั 

Gulf TS 4 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ำกดั 

Gulf VTP : บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ำกดั 

Gulf Solar : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ำร ์จ ำกดั 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560                                    บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         

 

 

 

Gulf Solar BV : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ำร ์บวี ีจ ำกดั 

Gulf Solar TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ำรท์เีอส 1 จ ำกดั 

Gulf Solar TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ำรท์เีอส 2 จ ำกดั 

Gulf Solar KKS 

Gulf WHA MT 

: 

: 

บรษิทั กลัฟ์ โซล่ำรเ์คเคเอส จ ำกดั 

บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำต ิจ ำกดั  

ESCE : บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั  

CCE : บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 

RCE : บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 

WHA Gunkul 1 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 1 จ ำกดั 

WHA Gunkul 2 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 2 จ ำกดั 

WHA Gunkul 3 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 3 จ ำกดั 

WHA Gunkul 4 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 4 จ ำกดั 

WHA Gunkul 5 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 5 จ ำกดั 

WHA Gunkul 6 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 6 จ ำกดั 

WHA Gunkul 8 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 8 จ ำกดั 

WHA Gunkul 9 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 9 จ ำกดั 

WHA Gunkul 10 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 10 จ ำกดั 

WHA Gunkul 16 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 16 จ ำกดั 

WHA Gunkul 17 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ำรร์ฟู 17 จ ำกดั 

HCIE : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุร ี

HCIE 2 : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุร ี2 

HEIE : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวนัออก (มำบตำพุต) 

ESIE : นิคมอุตสำหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

HESIE : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอสีเทริน์ซบีอรด์ 

HESIE 2 : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอสีเทริน์ซบีอรด์2 

HESIE 3  : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอสีเทริน์ซบีอรด์3 

HESIE 4 : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอสีเทริน์ซบีอรด์4 

HR36 : นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง 36 

HRIL : เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง 
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HSIL : เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชสระบุร ี

HLP1 : เหมรำช โลจสิตกิส ์พำรค์ 1 

ธุรกจิสำธำรณูปโภค : ธุรกจิน ้ำ และกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคทีเ่กีย่วเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกจิท่อส่งก๊ำซ หรอืกำร
บรหิำรจดักำรของเสยี 

ธุรกจิน ้ำ : กำรประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำดบิ ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม และกำรบรหิำร
จดักำรน ้ำเสยี 

ธุรกจิพลงังำน : กำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

COD : วนัเริม่ด ำเนินกำรผลติไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์หรอื Commercial Operation Date 

SCOD : วันที่ก ำหนดวันเริ่มด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ หรือ Scheduled Commercial 
Operation Date 

MW : เมกะวตัต ์

TPH  : ตนัต่อชัว่โมง หรอื Ton per hour 

RT : ตนัควำมเยน็ หรอื Ton of Refrigeration 

IPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ หรอื Independent Power Producer 

SPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็ หรอื Small Power Producer 

VSPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก หรอื Very Small Power Producer 

กนอ. หรอื IEAT : กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

กกพ. : คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน 

กพช. :  คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ

กฟผ. หรอื EGAT : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. หรอื PEA : กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 

กฟน. หรอื MEA : กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

กปภ. หรอื PWA : กำรประปำสว่นภูมภิำค 

กปน. หรอื MWA : กำรประปำนครหลวง 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บโีอไอ หรอื BOI : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 

EBITDA : ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นกำรคดิอตัรำกำรเติบโตดว้ยกำรใช้วธิคีดิแบบ 
Geometric Mean 
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กลุ่มโกลว ์ : บรษิทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน)บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกลัฟ์ : บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบ ีกรมิ เพำเวอร ์ : บรษิทั บ.ีกรมิ เพำเวอร ์จ ำกดับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกนักุล : บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน)บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2551 
โดยม ีบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯในสดัสว่นร้อยละ 99.99 เพือ่ประกอบธุรกิจ
หลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และบรหิาร
จดัการน ้าเสยี ให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิ
พลงังาน โดยลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้สทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกิจน ้าซึง่หมายถงึ ธุรกิจเกีย่วกับ
การจดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าเพือ่กระบวนการผลติ และธุรกจิบรหิารจดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 และบรษิทัฯ ยงัได้รบัสทิธใินการ
เข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจก าจัดขยะในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้  กลุ่มเหมราช และกลุ่มดับบลิวเอชเอได้มี
ข้อตกลงจะไม่ท าธุรกจิแข่งขนักับบรษิัทฯ ส าหรบัธุรกิจน ้า และธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และในประเทศกมัพชูา 
ลาว พม่า เวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา ส าหรบัธุรกิจสาธารณูปโภคนัน้ ปัจจุบนับรษิัทฯ และบรษิทั 
ดับบลิวเอชเอวอเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบ
สาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยก าลงัการผลิตน ้าเพือ่อุตสาหกรรม
รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 281,376 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการน ้าเสยีรวมทุก
นิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 117,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยในปี 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มปีรมิาณการจ าหน่าย
น ้ าดิบและน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 65.61 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคดิเป็น 
182,258 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และปรมิาณการบรหิารจดัการน ้าเสยีเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 27.51 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรอืคดิเป็น 76,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมปีรมิาณการรบัจา้งบรหิารจดัการ
น ้าเสยีให้กบันิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 6.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  หรอืคดิเป็น 18,414 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัมนีโยบายในการให้บรกิารสาธารณูปโภคประเภทอืน่ๆ แก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการให้บรกิารระบบสาธารณูปโภคกบักลุ่มลูกคา้ทีอ่ยูน่อกนิคมอุตสาหกรรม
ในอนาคตอีกด้วย อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานด้าน
สิง่แวดล้อม ISO14001:2004 

 ส าหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ ปัจจุบนับรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที่บรษิทัฯถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ประกอบการที่มีความรู้ความ
ช านาญต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel) และพลงังานทางเลอืก
(Alternative Fuel) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุ้นของโรงไฟฟ้า
ที่เริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 478.36 เมกะวตัต์ มกี าลังการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
โรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งรวมประมาณ 64.47 เมกะวตัต์ 
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 การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถแบง่กลุ่มของธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) ธรุกิจสาธารณูปโภค 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มปีระสบการณ์และความช านาญในการบรหิารจดัการระบบน ้าแบบครบวงจร ตัง้แต่
การจัดหา ขนส่ง จ าหน่ายน ้ าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 8 แห่งดงันี้ 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพ่ือ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) อ. มาบตาพุด  

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.ชลบรุ ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุ ี

6,000 

 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี อ.หนองแค  

จ.สระบรุ ี

30,576 

 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อ.บา้นค่าย  

จ.ระยอง 

14,400 

 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

รวม  281,376 117,456 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน ้าและโรงงานบ าบดัน ้าเสยีในตารางขา้งตน้ส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่มเหมราชฯโดยเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 
2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่มเหมราช ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินการใชท้รพัย์สิน
ดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที่เขา้ท าสญัญา 

 2/โรงงานผลิตน ้าเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จ านวน 2 โรงใน HEIE เป็นกรรมสิทธิข์องบริษทัดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยโรงงานผลิตน ้าดงักล่าวได้รบัการยกเวน้ภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI)  

 3/ ส าหรับ ESIE เมื่อว ันที่ 1 กรกฎาคม 2551บริษัทฯ เข้าท าสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึ่งจะสิน้สุด
ลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บริษทัฯ ไม่ได้เช่าสิทธิในการด าเนินธุรกิจบ าบดัน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง) อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ รบับริหารจดัการธุรกิจบ าบดัน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมีความสามารถในการบ าบดัน ้าเสีย
เท่ากบั 32,000 ลบ.ม./วนั 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 3 

(2) ธรุกิจพลงังาน 

บรษิัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบการใน
ธุรกจิไฟฟ้าทีม่ชีือ่เสยีงและมคีวามช านาญในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว์ 

เกค็โค-่วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น
ใชถ้่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ 

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

โกลว ์ไอพพี ี HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มที่
ใช ้กา๊ซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

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

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์
ประเทศ สปป. 

ลาว 
พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW 

พ.ค.-56 ไอน ้า 3.00 TPH 0.75 TPH 

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

กลัฟ์ โซล่าร ์เค
เคอส 

HPL1 พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57 

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

กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 
1  

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

กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 
2  

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกนักลุ  

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 

17  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์วงัน้อย 

61 อยุธยา 

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

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

HCIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน ้า 20.00 TPH 5.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ค.-60 
ไอน ้า 42.00 TPH 10.50 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ย.-60 
ไอน ้า 36.00 TPH 9.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

พ.ย.-60 
ไอน ้า 25.00 TPH 6.25 TPH 

รวม 

ไฟฟ้า 2,287.40 MW 478.34 MW   

ไอน ้า 126.00 TPH 31.50 TPH  

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT  

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

กลัฟ์ ทเีอส 4 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

ม.ค.- 61 
ไอน ้า 25.00 

 
TPH 

6.25 TPH 

ดบับลวิเอชเอ กม. 
3 โซล่าร ์

ดบับลวิเอชเอ 
กโิลเมตร 3 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 100% ไฟฟ้า 0.90 MW 0.90 MW 
ไตรมาส1 
- 61 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 
2 

HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 120.00 MW 30.01 MW 

ม.ค.- 62 
ไอน ้า 10.00 

 
TPH 

2.50 TPH 

ชลบุร ีคลนีเอน็
เนอรย์ี่ 

HCIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 6.90 MW 2.90 MW 2562 

รวม 
ไฟฟ้า 252.80 MW 64.47 MW 

  
ไอน ้า 35.00 TPH 8.75 TPH 
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1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูน้ าในเอเชยี ด้านธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อยา่งครบวงจร ภายใต้การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

พนัธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกจิพลังงานอยา่งครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ที่เหมาะสมกบั
ความต้องการของลูกคา้ 

2. การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถึงการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอืน่ 
เพือ่เพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อืน่ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการท างานทีด่ี เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชพีและสุขภาวะของพนักงาน 

4. การสรา้งและสนับสนุนวฒันธรรมนวตักรรม (Innovative Culture) ในองคก์ร 
5. การสรา้งคุณคา่ให้กบัชุมชนและสิง่แวดล้อม ภายใต้การบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล รวมทัง้กลยุทธ์

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัฯ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิไว ้โดยการมุง่เน้นสูก่ารเป็นผูน้ าในธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิ
พลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สภาพแวดล้อม โดยบรษิทัฯ มแีผนทีก่ารขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อืน่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) รวมถึง
การขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอืน่ๆ เพือ่เพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารให้ครบวงจรมากขึน้ 

กลยุทธใ์นการด าเนินงาน (Strategy) 

• การพฒันาการท าธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ที่สม ่าเสมอและ
คาดการณ์ได้ เกดิผลก าไรสงูสุด ชว่ยเพิม่คุณคา่ให้แก่ผูถ้อืหุ้น 

• การใช้ความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน ทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน และสิง่แวดล้อม กอปรกับความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัลูกคา้ เพือ่ก่อให้เกดิการขยายโอกาสทางธุรกจิ 

• ใชท้รพัยากรบุคคล และสนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่สรา้งโอกาสในการลงทุน
ทางธุรกจิ 

• ด าเนินกจิกรรมโครงการต่างๆ ด้านการศกึษา พฒันาชุมชน และสิง่แวดล้อมให้แก่ชุมชน สงัคม และผูม้สีว่น
ได้สว่นเสยีอยา่งต่อเนื่อง เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบขา้ง 
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1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั 

 เดือน ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

มถุินายน 2551 - บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2551ภายใต้ชือ่บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร์ 
จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีน 645 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD  

กรกฏาคม 2551 - บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาเชา่สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กบั 
HRD และบรษิทัยอ่ยของ HRD ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD จ านวน 4 โครงการ คอื 
HCIE, HEIE, ESIE, HESIE ซึ่งมีก าลังการผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทัง้สิ้น 
121,200ลบ.ม./วนั 

- บรษิทัฯ ได้เขา้ถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั ซึง่มทุีนจด
ทะเบยีน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่กระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนี ใน HEIE ซึ่งมกี าลังผลิตน ้าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรนี
43,200 ลบ.ม./วนั และระบบบรหิารจดัการน ้าเสยี 30,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ได้จดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2554 ภายใต้ชื่อบรษิัท เหมราช เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิัททีป่ระกอบธุรกจิ
ไฟฟ้า โดยบรษิทัฯถอืหุ้นในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

มถุินายน 2554 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มโกลว ์เพือ่รว่มลงทุนในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 51.00 เพือ่ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

มนีาคม 2555 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ลงนามใน
สญัญากบักลุ่มกลัฟ์ เพือ่รว่มลงทุนในบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ในสดัสว่น
รอ้ยละ 25.01 เพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HRIL โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 122.5 เมกกะวตัต์ 

- บรษิัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้เพิม่ก าลงัการ
ผลิตน ้าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรนีใน HEIE จาก 43,200 ลบ.ม./วนั เป็น 
86,400 ลบ.ม./วนั 

พฤศจกิายน 
2555 

- บรษิัทฯ ได้เพิม่ก าลงัการผลิตน ้าเพือ่อุตสาหกรรมใน HESIE จาก 12,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 30,000 ลบ.ม./วนั 

เมษายน 2556 - บรษิัทฯ ได้เพิม่ก าลังการผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วัน 
เป็น 48,000 ลบ.ม./วนั 

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

มกราคม 2558 - บรษิัทฯ ได้เพิม่ก าลงัการผลิตน ้าเพือ่อุตสาหกรรมใน HESIE จาก 30,000 ลบ.ม./วนั 
เป็น 54,000 ลบ.ม./วนั 
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 เดือน ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

กุมภาพนัธ ์2558 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ลงนามใน
สญัญากับกลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร์ เพื่อร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ในบรษิัท บ ี.
กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ทีจ่ะพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่HCIE โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา121 เมกะวตัต์ 

มนีาคม 2558 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ร่วมทุนกบั
บรษิัท กัลฟ์ เอม็พ ีจ ากัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 5 โครงการ 
โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมกี าลังการ
ผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม640 เมกะวตัต์ 

มนีาคม 2559 - เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเชา่
สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี กบักลุ่ม
เหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบัน จ านวน 7 
โครงการ ได้แก่HEIE HCIE HCIE2 HESIEHESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอายุ
สญัญา 50 ปีนับตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา 

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร
จดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบันจ านวน7 
โครงการ 

พฤษภาคม 2559 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้รบัโอนหุ้น
ทัง้หมดในบรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่ถือหุ้นในบรษิัท
ต่างๆที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บรษิัท เก็คโค่-วนั จ ากัด บรษิัท ห้วยเหาะไทย 
จ ากดั (ซึง่ถอืหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั) และบรษิทั โกลว ์ไอพพี ี
จ ากดั จากกลุ่มเหมราชฯ 

- บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรบัโอนหุ้น
ทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

มถุินายน 2559 -      บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ได้รบัโอนหุ้น
ประมาณรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยห์รอื
โซลารร์ฟูทอ็ป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดบับลวิเอชเอ 

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

- เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2559 ของบรษิัทฯ มี
มตอินุมตัใิห้บรษิทัฯด าเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยใชช้ือ่วา่ บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่า
หุ้นทีต่ราไวเ้ป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมตัใิห้บรษิทัฯเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 3,200 ล้าน
บาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 125 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป โดยได้จดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 
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 เดือน ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

- เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาขอ้ตกลงห้ามคา้แขง่ (“ขอ้ตกลง
ห้ามค้าแข่ง”) กับเหมราชฯ เพื่อก าหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อให้บรษิัททัง้สอง ไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักนั โดยมกีารวางแนวทางการประกอบ
ธุรกจิเพือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

- ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ได้เขา้ท าขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจ (“ข้อตกลงก าหนดขอบเขตธุรกิจ”) กับดับบลิวเอชเอ เพื่อก าหนดข้อตกลงไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขนักันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย และ
ประเทศในกลุ่ม CLMV 

สงิหาคม 2559 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดัเขา้รว่มทุนในบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็
เนอรย์ี ่จ ากดั รอ้ยละ 33.33 โดย ESCE จะถอืหุ้นทัง้หมดของ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็
เนอรย์ี ่จ ากดัและ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เพือ่ยืน่ขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า
พเิศษจากขยะอุตสาหกรรม 

- ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เหน็ชอบให้มกีารขายหุ้นทัง้หมดของ
บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ให้กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

กนัยายน 2559 - บรษิัท โกลว์ เหมราช วนิด์ จ ากัด ได้ถูกปรบัโครงสร้างให้ถอืหุ้นโดยบรษิัท อสีเทิร์น 
ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

ธนัวาคม 2559 - บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ร่วมทุนกบั
บรษิัท กัลฟ์ เอม็พ ีจ ากัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 1 โครงการ 
โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอน็แอลแอล 2ซึ่งมกี าลังการผลติไฟฟ้าตามสญัญา
รวม 120 เมกะวตัต์ 

มนีาคม 2560  - บรษิัท ชลบุร ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมทุนในเครอื บมจ. โกลว์  พลังงาน 
SUEZ และบรษิัทฯ ได้ลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวตัต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีโดยมปีรมิาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญา 6.90 เมกะวตัต์ 

เมษายน 2560 - บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนัแรกด้วยทุนจดทะเบยีน 3,825,000,000 บาท 

กรกฎาคม 2560 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560 ได้มีการอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นทีต่ราไวข้องบรษิทัจากเดมิมลูคา่หุ้นละ 5 บาทเป็นมลูคา่หุ้นละ 1 
บาท เริม่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่13 กรกฎาคม 2560 

สงิหาคม 2560 - บรษิัทฯ ได้มกีารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อช าระคนืเงนิกู้ก่อน
ก าหนดจากสถาบนัทางการเงนิเพือ่ลดต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ตุลาคม 2560 - บรษิทัฯ ได้รบัสทิธติามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิระหวา่ง บรษิทัฯ และ บรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) ในการประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายและค้า
ปลกีก๊าชธรรมชาต ิในการรบัสทิธ ิโดยบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัจะซื้อหุ้นบรษิัท 
กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจากเหมราช จ านวน 2,499,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของ
หุ้นทัง้หมดของบรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ที 
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1.4 โครงสร้างการลงทุนของบริษทัฯ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการลงทุนดงันี้ 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
2/ HHTC ซึ่งเป็น Holding Company มีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด และ HHPC มีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 55 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ดงันัน้จึง
ส่งผลใหก้ลุ่มโกลวถ์อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะรวมรอ้ยละ 67.25 
3/ GIPP มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
4/ ESCE มกีลุ่มโกลว ์และ สุเอซ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
5/ Gulf WHA MT มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 49 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดยต่อมามกีารเพิ่ม
ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 49 ลา้นบาท เป็น 126.4 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้มกีลุ่มเอม็ไอทจี ีเขา้ร่วมลงทุน
เพิม่เตมิ ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ และกลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 
6/ Gulf JP NLL มกีลุ่มกลัฟ์ เจพ ีจ ากดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
7/ Gulf Solar มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณ รอ้ยละ 74.99 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
8/ Gulf TS1, Gulf TS2, Gulf TS3, Gulf TS4, Gulf VTPและ Gulf NLL2 มีกลุ่มกลัฟ์ เอ็มพ ีถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
74.99 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
9/ WHA Gunkul 1, 3, 6 และ 17 มกีลุ่มกนักุล ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
10/ BGWHA-1 ม ีกลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
11/ กลุ่มกลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 
12/ กลุ่มกลัฟ์ เจพี หมายถึง บริษทั กลัฟ์ เจพี จ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
และบรษิทั เจ พาวเวอร ์จ ากดั 
13/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 
และกลุ่มมติซุย 
14/ กลุ่มเอม็ไอทจี ีคอื บรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั บรษิทั มติซุยแอนดโ์ค จ ากดั และ บรษิทั 
โตเกยีว แก๊ส เอเชยี จ ากดั 
15/ กลุ่มกนักุล คอื บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง  
16/ กลุ่มบกีรมิ คอื บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

1.5 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผูถ้อืหุ้นรายใหญข่องบรษิทัฯ คอื บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุ้น

จ านวนทัง้สิ้น 2,633,999,970 ล้านหุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 68.86 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิัทฯ โดยบรษิทั 
เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยดบับลิวเอชเอ และเหมราชฯ มขีอบเขตการด าเนินธุรกจิทีแ่ยกกนัอยา่งชดัเจน โดยธุรกจิ
หลักของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยในปัจจุบนั คอื (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดบิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และผูใ้ชบ้รกิารสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังานโดยเขา้รว่มลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ธุรกิจหลักของดับบลิวเอชเอ ในปัจจุบัน คือการพัฒนาอาคาร
คลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ให้เชา่ และให้บรกิารระบบฐานขอ้มลูดจิทิลั และธุรกจิหลกัของ HRD ในปัจจุบนั คอื การ
พฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

เพื่อเป็นการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการแข่งขนัทางธุรกจิและเพื่อรกัษาสทิธขิองผู้ถอืหุ้นทัง้ของ
บรษิัทฯ ของดับบลิวเอชเอ และของเหมราชฯ บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญาต่างๆกับ ดับบลิวเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ  
โดยบรษิัทฯได้ท าสญัญาพนัธมิตรทางธุรกจิกับเหมราชฯ  เพื่อสนับสนุนธุรกจิและสร้างโอกาสทางธุรกจิให้แก่บรษิทัฯ
และบรษิทัฯได้ท าขอ้ตกลงห้ามคา้แขง่กับเหมราชฯ และได้ท าสญัญาก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิกบัดับบลิวเอช
เอเพือ่ก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิระหวา่งกัน ซึง่เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทางธุรกจิระหว่าง
บรษิทัฯ กลุ่มดบับลวิเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ    
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายได้จากการขายและให้บรกิารจากธุรกจิสาธารณูปโภค และรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุน
ในธุรกจิพลงังาน ในรปูแบบสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (“สว่นแบง่ก าไรฯ”) และเงนิปันผล
ตามงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 ดงันี้ 

  

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิสาธารณูปโภค         
-   การจ าหน่ายน ้าดบิ 196.28 7.71 262.90  6.99 
-   การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 1,012.98 39.81 1,155.20  30.69 
-   การบรหิารจดัการน ้าเสยี 107.96 4.24 152.13  4.04 
-   รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า 150.30 5.91 63.52  1.69 
รวมรายได้ธรุกิจสาธารณูปโภค 1,467.52 57.68 1,633.76  43.41 
ธุรกจิพลงังาน 

    

-   บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 1,007.93 39.61 1,395.55  37.08 
-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั  29.42 1.16 33.57  0.89 
-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั  -0.73 -0.03 136.64  3.63 
-   กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืก/1 6.61 0.26 6.00  0.16 

-  กลุ่ม กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั -61.50 -2.42 258.48  6.87 
-   บรษิทัอื่นๆ/2 3.25 0.13 165.12  4.39 
รวมส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากธรุกิจ
พลงังาน 

984.97 38.71 1,995.36  53.02 

รายไดอ้ื่น/3 91.915 3.61 134.40  3.57 
รวมรายได้ส่วนแบ่งก าไรฯและเงินปันผล 2,544.41 100.00 3,763.52 100.00 
หมายเหตุ : 1/กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืกประกอบด้วย บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั และกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักลุ 1, 3, 6 และ 17 

 2/บรษิทัอืน่ ๆ รวมเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพีี 
 3/รายได้อืน่ คอื ดอกเบี้ยรบั จากเงนิใหกู้ย้มืแก ่บรษิัท เกค็โค-่วนั จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมรีายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค 1,467.52 ล้านบาท และ 1,633.76 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนร้อยละ 57.68 และร้อยละ 43.41 ของรายได้และส่วนแบ่งก าไรฯ รวมในปี 2559 และปี 2560 และบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อย มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากธุรกิจพลงังาน 984.97 ล้านบาท และ 1,995.36 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.71 และรอ้ยละ 53.02 ของรายได้และสว่นแบง่ก าไรรวมในปี 2559 และปี 2559 

ด้วยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามช านาญในธุรกจิสาธารณูปโภค ประกอบกบัความได้เปรยีบทางธุรกจิเนื่องจากการเป็น
พนัธมติรกบักลุ่มเหมราชฯ ท าให้ปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย เป็นหนึ่งในผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมรายใหญโ่ดยมสีว่นแบง่ทางตลาดของการให้บรกิารน ้าเพือ่อุตสาหกรรมแก่ลูกคา้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม
ในประเทศไทยในสดัสว่นทีส่งู หากพจิารณาจากพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ให้บรกิารและจะเขา้
ให้บรกิารประมาณ 46,434 ไร1่ โดยนิคมอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยให้บรกิารทีม่อีตัราการใชน้ ้าต่อไรท่ีสู่งสุด
ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) (HEIE) เนื่องจากมลีูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทีม่กีารใชน้ ้าใน
อตัราทีส่งู เชน่ โรงไฟฟ้า ปิโตรเคม ีและเหลก็ เป็นต้น นอกจากนี้ความได้เปรยีบทางธุรกจิขอบรษิทัฯ สบืเนื่องจากการ
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เข้ามาแข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นไปได้ยาก เพราะการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคครบวงจรต้องใช้เงนิ
ลงทุนทีส่งู และเป็นธุรกจิทีม่กีารควบคุมดูแลและตรวจสอบคอ่นขา้งมาก อกีทัง้การได้รบัสทิธใินการประกอบธุรกจิจาก
หน่วยงานรฐัและเอกชนมขีอบเขตและขอ้จ ากดัสูง และต้องมขีนาดธุรกิจทีใ่หญ่เพยีงพอ เพื่อที่จะเกดิการประหยดัต่อ
ขนาด(Economies of Scale) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้บรษิัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศไทยมเีพยีง
น้อยราย 

ส าหรบัธุรกิจพลังงานนัน้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ กบัผูด้ าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าชัน้น า เชน่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์และกลุ่มกนักุล โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุ้นของโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์

แล้วรวม 478.36 เมกะวตัต์ และมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

รวมประมาณ 64.47 เมกะวตัต์ 
ที่มา : 1/ บรษิทัเหมราช พฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) 

2.2 ธรุกิจสาธารณูปโภค 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงัต่อไปนี้ 

1. การจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบ (Raw Water) 

กลุ่มบรษิทัฯ ให้บรกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุม่เหม
ราชฯ โดยบรษิัทฯ น าเสนอน ้าดิบเพือ่เป็นทางเลอืกในการใช้น ้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มลูกคา้หลกัทีใ่ช้
บรกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิของบรษิัทฯ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) เป็นต้น 

2. การผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) 

กลุ่มบรษิัทฯ ให้บรกิารผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
โดยน ้าเพือ่อุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจ าหน่ายในปัจจุบนั สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

(1) น ้าเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มลีักษณะเป็นน ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งท าให้สะอาดโดยผ่าน
กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตทัว่ไป กลุ่มลูกค้าส าหรบัน ้าประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น 

(2) น ้าเพือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) เป็นน ้าทีผ่า่นกระบวนการตกตะกอนการ
กรองและการเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปรมิาณและความเข้มข้นที่ต ่ากว่าน ้าเพื่อกระบวนการผลติ) 
โดยปรมิาณคลอรนีดงักล่าวจะแทบหมดไปเมือ่ท าการจา่ยน ้าClarified Waterไปสูลู่กคา้โดยผลิตภณัฑ์
นี้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
เนื่องจากสารคลอรนีอาจเขา้ไปกดักรอ่นเครือ่งจกัรของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ 
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3. การบริหารจดัการน ้าเสีย (Wastewater Treatment) 

กลุ่มบรษิัทฯให้บรกิารบรหิารจดัการน ้าเสยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน ้ าที่บ าบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ หรือน าไปใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลติต่อไป  
โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในพื้นทีข่องกลุ่มเหมราชฯ โดยมทีัง้ในรปูแบบของการ

เชา่สทิธใินการด าเนินงานสาธารณูปโภค และการให้บรกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคในพืน้ที่ของกลุ่มเหมราชฯ โดย
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ท่ีตัง้ 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ/1 

ท่ีดินให้
เช่า 

ท่ีดิน 

สาธารณูปโภค 

บริษทัฯ 
และ 

บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา
โครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี      

โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)      

โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม 
✓

/2  ✓
/2  มกีรรมสทิธิ ์

 ✓
/3  ✓

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

โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ รบับรหิารจดัการ 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรุี      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชระยอง      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ✓

/5 
✓

/5 /6 ✓
/5 ✓

/6 เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี 2      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม  ✓ ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 2      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ✓  ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓  ✓ เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 4      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ✓  ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
โรงบ าบดัน ้าเสยี  ✓ ✓  เชา่สทิธใินการด าเนินงาน 50 ปี 
เหมราช โลจิสติกส์ พารค์ 1      
โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม  ✓  ✓ รบับรหิารจดัการ 
อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยี ✓

/7   ✓ รบับรหิารจดัการ 
1/นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการด าเนินธุรกจิจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชเป็นเวลา 50 ปี นับตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2559 
(ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์) 
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2/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม (ประเภทน ้าเพ ือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี) จ านวน 2 โรง โดยมกี าลงั
การผลติรวมเทา่กบั 86,400 ลบ.ม./วนั 
3/บรษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการใช้โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเทา่กบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
4/บรษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ ื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ น ้าเพ ื่อกระบวนการผลิต (Process Water) และน ้าเพ ื่อกระบวนการผลติปราศจาก
คลอรนี (Clarified Water) จากบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
5/บรษิทัฯ มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ช่า มกี าลงัการผลติเทา่กบั 24,000 ลบ.ม./วนัและทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงั
การผลติเทา่กบั 18,000 ลบ.ม./วนั 
6/บรษิทัฯ ได้เช่าสทิธใินการใช้โรงผลติน ้าเพ ือ่อุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเทา่กบั 12,000ลบ.ม./วนั 
7/อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยีส าหรบัเหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1 ตัง้อยูบ่นทีด่นิใหเ้ช่าหรอืพืน้ทีข่าย (Sellable Area) ของลูกค้าแต่ละราย  

 
2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
2.2.2.1 กลยุทธท์างการตลาด 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภค โดยมกีลยุทธท์างการตลาดทีส่ าคญัดงันี้ 

1. กลยุทธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ เข้าท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบัเหมราช โดยในสญัญาดงักล่าว เหมราชตกลงให้บรษิัทฯ เชา่
สทิธใินการผลติและจดัจ าหน่ายน ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวในพืน้ที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ซึง่ประกอบด้วย (1) การจดัหา
น ้าดบิ (2) การผลติและจดัจ าหน่ายน ้าเพือ่กระบวนการผลติ) และ (3) การให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยี โดยกลุ่มเหมราชฯ ถอื
ได้วา่เป็นผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรม ทีม่พี ืน้ทีแ่ละฐานลูกคา้เป็นอนัดบัต้นของประเทศไทย บรษิทัฯ จงึมฐีานลูกคา้ที่
มัน่คงและเตบิโตอยา่งต่อเนื่องควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของแผนการขยายนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบนัของกลุ่มเหมราชฯ และ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหมข่องกลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้ลูกคา้หลกัของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ยงัเป็นธุรกจิ
ประเภทยานยนต์ และปิโตรเคม ีซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีารใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรมและการบ าบดัน ้าเสยีมาก ดงันัน้ กลยุทธน์ี้จะ
ท าให้บรษิัทฯ สามารถวางแผนธุรกิจทัง้ระยะสัน้และระยะยาวได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและสร้างความสามารถในการท า
ก าไรของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มแีผนจะขยายพืน้ทีใ่นการให้บรกิารสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยงัโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พฒันาของกลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริ์นซีบอรด์ 3 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 
ซึง่โครงการเหล่านี้ได้ผา่นการอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว 

2. กลยุทธเ์ชิงรุกในการเข้าท าธรุกิจในพ้ืนท่ีอตุสาหกรรมอ่ืน หรือพื้นท่ีนอกเขตอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการเตบิโตของความต้องการใชน้ ้าทัง้น ้าดบิ น ้าเพือ่อุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการ
น ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอืน่นอกเหนือจากพื้นทีอุ่ตสาหกรรมของพนัธมติรปัจจุบนั ประกอบกับ
ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการน ้ าแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเข้าเป็น
พนัธมติรทางธุรกจิในพืน้ที่อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมุง่เน้นการใชจุ้ดเด่นในเรื่องความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจสาธารณูปโภค ความสามารถในการบริหารต้นทุน และความเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในการขยายธุรกจิสว่นนี้ต่อไป 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มแีผนที่จะขยายพื้นที่ให้บรกิาร ไปยงัพื้นที่นอกพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบรเิวณใกล้เคยีงกับพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น องค์การบรหิารส่วนต าบล เทศบาลนคร 
เทศบาลเมอืง หรอืเทศบาลต าบล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มอีตัราการใช้น ้าเติบโตสูงขึ้นตามความเจรญิของชุมชนรอบพื้นที่
อุตสาหกรรมโดยเป็นผลมาจากการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบรเิวณโดยรอบ
เพิม่ขึ้น อกีทัง้บรษิัทฯ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยบรษิัทฯ จะน าเสนอรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการอุตสาหกรรม และไม่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม อาทิ น ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภค เพือ่สามารถตอบสนองความต้องการใชน้ ้าในพืน้ทีด่งักล่าวได้ 
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3. กลยุทธเ์ชิงรุกในการให้บริการเฉพาะส าหรบัโรงงานรายโรง (On-premise Service) 

ปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมมคีวามต้องการทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาใชเ้พื่อการบรหิารจดัการน ้ามาก
ขึน้ เชน่การน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ (Recycled Water)น ้าปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water) ระบบผลติน ้าจาก
ทะเล (Desalination System)เพือ่เป็นทางเลอืกในการใชน้ ้า และเตรยีมการรบัมอืกบัภยัแล้งทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่บรษิทัฯ จะ
ใช้ความรู้และความช านาญในการให้บริการแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจะตอบสนองความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ละรายมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนในการให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง โดยอาจเ ป็น
ผลติภณัฑน์ ้าทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิารอยูใ่นปัจจุบนั หรอืผลติภณัฑน์ ้าประเภทอืน่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการสว่นนี้ของ
ลูกคา้ ซึง่ในการให้บรกิารขา้งต้น บรษิทัฯ สามารถให้บรกิารได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการศกึษาโครงการ การออกแบบก่อสร้าง 
การลงทุน รวมถงึการบรหิารจดัการผลติ และจดัสง่ผลติภณัฑ ์

4. กลยุทธใ์นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความต้องการส าหรบัฐานลูกค้า

ปัจจุบนัและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 

บรษิทัฯ สามารถต่อยอดความเชีย่วชาญในการให้บรกิารสาธารณูปโภคทีม่อียู ่ ในการปรบัใชส้ าหรบับรกิาร
และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้การเพิม่ชนิดหรอืประเภทของน ้าส าหรบัผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรม 
หรอืประเภทของน ้าส าหรบัผูใ้ชเ้พือ่จุดประสงคอ์ื่น เชน่ การอุปโภคบรโิภค บรษิทัฯ จงึมแีผนในการขยายประเภทของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้ทีก่วา้งมากขึน้ 

5. กลยุทธใ์นการขยายการบริการไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มแีผนงานในการขยายธุรกจิการให้บรกิารสาธารณูปโภคดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นทัง้หมดไปยงัตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีม่กีารเตบิโตของจ านวนประชากรสงู มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู และมี

ความต้องการสาธารณูปโภคจ านวนมาก ซึง่ประเทศในกลุ่ม CLMV ถอืเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ และน่าลงทุน อกีทัง้

เป็นกลุ่มประเทศทีบ่รษิทัฯ มขีอ้ตกลงห้ามคา้แขง่กบักลุ่มเหมราชฯ และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตประกอบธุรกจิกบักลุ่ม

ดบับลวิเอชเอ 

 

2.2.2.2 การจดัจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
การจดัจ าหน่าย 
บรษิัทฯ จดัส่งน ้าดบิ และน ้าเพื่ออุตสาหกรรมทีไ่ด้จากการผลิตจากโรงผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรมของบรษิทัฯ

และบรษิทัยอ่ย ผา่นทางท่อน ้าทีไ่ด้วางไว ้ไปยงัลูกคา้ทีต่้องการใชแ้ต่ละราย โดยอาจมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
ควบคุมแรงดันให้เพยีงพอต่อการส่งน ้าไปยังสถานที่ประกอบการของลูกค้าและมกีารติดตัง้มาตรวดัเพื่อตรวจสอบ
ปรมิาณการใชน้ ้าของลูกคา้ในแต่ละเดอืน 

ส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าเสยีนัน้ บรษิทัฯ รบัน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคา้ ผา่นทางท่อล าเลยีง
น ้าเสยี เพือ่น าเขา้มาในระบบน ้าเสยีของบรษิทัฯ เพือ่ผา่นกระบวนการบ าบดัจนสามารถปลอ่ยสูแ่หลง่น ้าตามธรรมชาตไิด้  

โดยปัจจุบนั บรษิัทฯจดัส่งน ้าดิบและน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และรบับรหิารจดัการน ้าเสยีให้แก่ลูกค้าจ านวน
ประมาณ 1,000 รายใน 9 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ 

 
ชอ่งทางในการให้บรกิาร 
1. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิมของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ จะส ารวจความต้องการของ

ลูกคา้ เพือ่สามารถน าเสนอผลติภณัฑ ์ เพือ่รองรบัความต้องการของลูกคา้ได้ ซึง่ลกัษณะผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอได้เป็น 2 
ลกัษณะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1.1 ผลิตภณัฑ์ปัจจุบนัที่บรษิัทฯ ให้บรกิารในปรมิาณที่เพิม่ขึ้น จากความต้องการใช้น ้าที่เพิม่ขึ้นของ
ลูกค้า หรอืความต้องการบ าบดัน ้าเสยีที่เพิม่ขึ้น โดยอาจเป็นผลมาจากการขยายกจิการ หรอืการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนินงาน 

1.2 ผลิตภณัฑ์รูปแบบอื่นๆบรษิัทฯ มแีผนที่จะน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารสาธารณูปโภคตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่น ้าที่มคุีณภาพสูง เช่น น ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)น ้าที่
ผา่นการก าจดัไอออน(Deionized Water) และ น ้าจากกระบวนการ Reverse Osmosisเพือ่ทีจ่ะเป็น
ผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณูปโภคที่ครบวงจร (Total Solution) 

2. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่อุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯซึง่เป็นพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯโดยบรษิทัฯ จะเขา้เสนอผลติภณัฑ ์ทัง้ผลติภณัฑปั์จจุบนั และ
ผลติภณัฑร์ปูแบบอืน่ๆ ตามความต้องการของลูกคา้ ให้กบัผูป้ระกอบการรายใหมพ่รอ้มกบัการเสนอขายทีด่นิของกลุ่ม
เหมราชฯนอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารให้กบัลูกคา้ในพืน้ทีน่อกเขตอุตสาหกรรม 

 

ลูกคา้หลกั 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายได้จากลูกคา้รายใหญ ่10 รายแรก คดิเป็นรอ้ยละ 54.2 รอ้ยละ และรอ้ยละ 54.4 
ของปรมิาณการให้บรกิารธุรกจิสาธารณูปโภคในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากธุรกิจ
สาธารณูปโภคในปี 2559 และ 2560 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมลีูกคา้ทีม่สีดัส่วนรายได้สงูเกนิกวา่ร้อยละ 
5 ของรายได้จากธุรกจิสาธารณูปโภคจ านวน 15 รายในปี 2559 และจ านวน 4 รายในปี 2560 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นลูกค้าที่
อยูใ่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละโรงไฟฟ้า 

ทัง้นี้  ลูกค้าแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้น ้ าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจาก
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท มคีวามต้องการใชน้ ้าในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั โดยธุรกจิโรงไฟฟ้า และธุรกจิปิโตร
เคม ีจะมปีรมิาณการใชน้ ้าเฉลีย่ทีส่งูกวา่กลุ่มอุตสาหกรรมอืน่ๆ  

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น ้าเฉล่ีย  
(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวนั) 

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

หมายเหตุ : 1/อืน่ๆ ประกอบด้วย ธรุกจิยานยนต์ ธรุกจิอปุโภคบรโิภค ธรุกจิอเิล็กทรอนิกส ์เป็นต้น 
ทีม่า        :  บรษิทัฯ 

ปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายได้จากธุรกจิสาธารณูปโภคทัง้หมดมาจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ โดยโครงสรา้งรายได้ธุรกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย จ าแนกตาม
กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2559 และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 

อุตสาหกรรม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิปิโตรเคม ี 561.52 42.63 664.47 42.32 

ธุรกจิพลงังาน 224.93 17.08 319.64 20.36 
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อุตสาหกรรม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิยานยนต ์ 171.88 13.05 176.97 11.27 

ธุรกจิเหลก็ 127.04 9.64 135.57 8.63 

ธุรกจิอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 65.69 4.99 70.34 4.48 

ธุรกจิอุปโภคบรโิภค 58.70 4.46 70.75 4.51 

ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง 37.32 2.83 48.46 3.09 

อื่นๆ/1 70.15 5.33 84.04 5.35 

รวม 1,317.22 100.00 1,570.23 100.00 
  หมายเหตุ: *รายได้ทีแ่สดงในตารางไมร่วมรายได้อื่นจากธุรกจิน ้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น ้าเพ ิม่ และรายได้จากการบรหิารจดัการ 

1/อื่นๆ ประกอบด้วย กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่ม Industrial Service เป็นต้น 
  

นอกจากนี้ โครงสรา้งรายได้ธุรกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สามารถจ าแนกได้ตามเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2559 และ 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ที่ตัง้ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 62.84 4.77 74.73 4.76 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 816.72 62.00 914.86 58.26 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)/1 200.03 15.19 240.88 15.34 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี 91.69 6.96 140.00 8.92 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 50.46 3.83 73.80 4.70 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 92.80 7.05 120.37 7.67 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 1.15 0.09 2.42 0.15 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 1.53 0.12 3.17 0.20 

รวม 1,317.22 100.00 1,570.23 100.00 
หมายเหตุ: *รายได้ทีแ่สดงในตารางไมร่วมรายได้อื่นจากธุรกจิน ้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น ้าเพ ิม่ และรายได้จากการบรหิารจดัการ 

 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงัได้รบัรายได้จากการบรหิารจดัการธุรกิจบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซบีอรด์ 

(ระยอง) และการบรหิารจดัการธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในเหมราช โลจสิตกิส ์
พารค์ 1 อกีด้วย  

 

2.2.2.3 การก าหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดราคาในการให้บรกิารสาธารณูปโภคจากต้นทุนการใหบ้รกิาร บวกอตัราก าไร
ส่วนเพิ่ม (profit margin) ส าหรับธุรกิจสาธารณูปโภค โดยบริษัทฯจะพิจารณาถึงราคาในการให้บริการที่สามารถ
เปรยีบเทยีบได้กบัผูใ้ห้บรกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอืน่ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯอาจมกีารพจิารณาราคาให้
เหมาะสมแก่ลูกคา้เป็นรายกรณีไป ในกรณีทีม่ปีรมิาณการใชส้าธารณูปโภคในอตัราทีสู่ง ซึง่บรษิทัฯจะต้องจดัหาน ้าดิบ
ให้เพยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้รายนัน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯมกีารทบทวนการปรบัราคาในการให้บรกิารทุกปี โดย
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ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาทีเ่ทยีบได้กบัราคาตลาด ณ เวลาดังกล่าว และส าหรบัพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม บรษิัทฯ 
จะต้องขอความเหน็ชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( “กนอ.”) ในการปรบัราคา โดยผ่านทางผูพ้ฒันา
นิคมอุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นผูข้อความเหน็ชอบกบั กนอ. ให้แก่บรษิทัฯ 

 

2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าในประเทศไทย 
ประเทศไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผูบ้รโิภคที่ใช้น ้ามากทีสุ่ดในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่แบง่ตาม

วตัถุประสงค์การใช้น ้าออกได้เป็น  2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การบรโิภคภาคครวัเรอืน ได้แก่การใช้น ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภคและการท่องเทีย่ว และ (2) การบรโิภคภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้นี้  อา้งองิจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า คาดว่าปรมิาณการใช้น ้าภาคครัวเรอืนจะเพิม่ขึ้นจากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอตัรา
ประมาณร้อยละ1.9 ต่อปี และคาดว่าปรมิาณการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึ้นจากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 4.6 ต่อปี โดยพืน้ทีห่ลกัทีม่กีารเตบิโตของการใชน้ ้ามากได้แก่ พืน้ทีท่ีม่โีรงงานและพืน้ที่อุตสาหกรรม 
อาทิ กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคยีง รวมถึงพื้นที่ในภาคตะวนัออกซึ่งเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
ส าหรบัภาคอืน่ ๆ อุตสาหกรรมสว่นใหญเ่ป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลติเพือ่ใชใ้นท้องถิน่  
 

ปริมาณการใช้น ้าในประเทศไทย แบง่ตามจุดประสงคใ์นการใช้ 

(หน่วย: ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) 

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

 
ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าภาคอตุสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ อนัเนื่องมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งสัญญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยบ่งชี้ได้จากดัชนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product หรอื GDP) ที่มแีนวโน้มดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์ทางการเมอืงที่คลี่คลายมากขึ้น 
นอกจากนี้เศรษฐกจิโลกปรบัตัวขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นคูค่า้ทีส่ าคญัของประเทศไทย 
ท าให้ภาคการสง่ออกของประเทศไทยดขีึน้ นอกจากนี้ รฐับาลได้ประกาศนโยบายพฒันาพืน้ที่อุตสาหกรรมรปูแบบเขต
เศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone) เพือ่ดงึดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Zone) อกีทัง้รฐับาลยงัมนีโยบายทีจ่ะพฒันา Eastern Economic Corridor เพื่อส่งเสรมิ
การลงทุนในพื้นที่ชายฝัง่ภาคตะวนัออก ซึ่งมรีายได้คดิเป็นประมาณร้อยละ 20.0 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมทัง้หมดของ
ประเทศ และเพือ่พฒันาระบบโลจสิตกิส ์ โดยเฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงั โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นจุดศนูยก์ลางส าหรบัการ
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ขนสง่ทางเรอื เพือ่เชือ่ต่อไปยงัประเทศต่างๆในภมูภิาคอาเซียน เชน่ ท่าเรอืน ้าลกึทวาย ประเทศเมยีนมาร ์ท่าเรอืสหีนุ
วลิล์ ประเทศกมัพชูา และท่าเรอืหวุงเต่า ประเทศเวยีดนาม 

ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศไทย จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 3.9 ในปี 2561 
(ขอ้มลู ณ เดอืนกนัยายน 2560) 

ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอยู ่ เป็นเขตทีม่คีวาม
เตบิโตของเศรษฐกจิสงูกวา่การเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวม เนื่องจากเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จงึมกีารเตบิโตของตวัเลข
ทัง้ส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในประเทศ และส าหรบัการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพื้นทีภ่าคตะวนัออกมอีตัราการ
เตบิโตในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมาเฉลีย่รอ้ยละ 3.9 ต่อปี เมือ่เทยีบกบัอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของทัง้ประเทศในชว่งเวลาเดยีวกนั
ทีร่อ้ยละ 2.9 ต่อปี 
 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 

 
นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตัวหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมอืงกลับมาสู่ภาวะปกติ 

ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศฟ้ืนตัวขึ้นเช่นกัน โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2560 มมีูลค่า
ประมาณ 7,197 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 134.9 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 
(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรฐั) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ปัจจุบนัการยืน่แบบค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ในปี 
2560 มมีลูคา่ทัง้หมดประมาณ 625.1 พนัล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 

ทัง้นี้ ค าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการ ที่เป็นโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดั
ระยองและชลบุร ี โดยคดิเป็นประมาณร้อยละ 21.0 ของจ านวนค าขอทัง้หมด และประมาณร้อยละ 35.5 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมดในปี 2560 เนื่องจากเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและยานยนต์ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญใ่นประเทศไทย 

การอนุมติัค าขอการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย 
ค าขอท่ีได้รบัการอนุมติั 2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวนโครงการ 2,014 1,662 2,237 1,688 1,227 
มูลค่าค าขอ (พนัลา้นบาท) 1,026.4 729.4 809.3 861.3 625.1 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

 
แหล่งท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รบัอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน 

 จ านวนโครงการทีไ่ด้รบัการอนุมตัิ (โครงการ) มลูคา่โครงการ (พนัล้านบาท) 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

  
2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.2.3.1 โรงงานผลิตน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม และโรงงานบ าบดัน ้าเสีย 

ปัจจุบนั บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมโีรงงานผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมจ านวน 16 โรง และโรงงานบ าบดัน ้าเสยี
จ านวน 12 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 9 แห่ง โดยมกี าลงั
การผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสูงสุดรวม 281,376 ลบ.ม. ต่อวัน และมีความสามารถในการบ าบัดน ้ าเสยีสูงสุดรวม 
117,456 ลบ.ม. ต่อวนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางสรุปก าลงัการผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรมและความสามารถในการบ าบดัน ้าเสีย 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพื่อ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) อ. มาบตาพุด  

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.ชลบรุ ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุ ี

6,000 

 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี อ.หนองแค  

จ.สระบรุ ี

30,576 

 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อ.บา้นค่าย  

จ.ระยอง 

14,400 

 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

รวม  281,376 117,456 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน ้าและโรงงานบ าบดัน ้าเสยีในตารางขา้งตน้ส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่มเหมราชฯโดยเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 
2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่มเหมราช ท าให้บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินการใชท้รพัย์สิน
ดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที่เขา้ท าสญัญา 

 2/โรงงานผลิตน ้าเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จ านวน 2 โรงใน HEIE เป็นกรรมสิทธิข์องบริษทัดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยโรงงานผลิตน ้าดงักล่าวได้รบัการยกเวน้ภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI)  

 3/ ส าหรับ ESIE เมื่อว ันที่ 1 กรกฎาคม 2551บริษัทฯ เข้าท าสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึ่งจะสิน้สุด
ลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บริษทัฯ ไม่ได้เช่าสิทธิในการด าเนินธุรกิจบ าบดัน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง) อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ รบับริหารจดัการธุรกิจบ าบดัน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมีความสามารถในการบ าบดัน ้าเสีย
เท่ากบั 32,000 ลบ.ม./วนั 

ส าหรบัการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นัน้ เนื่องจาก ESIE เป็น
โครงการทีเ่หมราช รว่มทุนกบับรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2537 และเนื่องจากเป็นข้อตกลงทางธุรกิจ ที่
ได้มกีารเจรจาและตกลงกนัระหวา่งกลุ่มผูถ้อืหุ้นทัง้สองแล้ว จงึไมม่กีารแก้ไขขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ทีม่อียูแ่ต่แรก 

นอกจากการจดัหาน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยีแล้ว ปัจจุบนั 
บริษัทฯ ยังรับบริหารจัดการธุรกิจสาธารณูปโภคอีกด้วย  โดยบริษัทฯ รับบริหารจัดการการบ าบัดน ้ าเสียในนิคม
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อุตสาหกรรม ESIE ซึง่มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ รบับรหิาร
จดัการธุรกจิสาธารณูปโภคใน HLP1 ได้แก่ การรบับรหิารการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมซึง่มคีวามสามารถ
ในการผลติทัง้หมด 120 ลบ.ม. ต่อวนั และการรบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยี โดยการบรหิารจดัการใน 2 พืน้ทีน่ัน้ 
บรษิทัฯ จะได้รบัคา่บรหิารจดัการโดยคดิจากหลกัคา่ใชจ้า่ยทางตรงบวกอตัราก าไร (cost-plus) 

 
ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคของบริษัทฯ 

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) 

  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกพื้นที่อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ได้เช่าสิทธใินการ

ด าเนินการจากกลุ่มเหมราชฯ เป็น 49 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 12.6   

นอกจากนี้ ปริมาณการบ าบัดน ้ าเสยีของบริษัทฯ รวมทุกพื้นที่อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ได้เช่าสิทธใินการ
ด าเนินการจากกลุ่มเหมราชฯ เป็น 34 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 35.9   

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มปีรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในพืน้ทีข่องกลุ่มเหมราชฯ เท่ากบั 17 ล้านลูกบาศก์
เมตร เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 30.8   

บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะจดัให้มกีารให้บรกิารสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ
การขยายตัวของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิัทฯให้บรกิารอยู่ปัจจุบนั โดยหากความต้องการของลูกค้าเพิม่ขึ้น หรอืพืน้ที่
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนถึงระดับที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของขนาดก าลังการผลิตหรอื
ความสามารถในการรองรบัน ้าของระบบประปาซึง่สอดคล้องกบัเกณฑข์อง กนอ. บรษิทัฯจะพจิารณาเพิม่ความสามารถ
ในการให้บรกิาร โดยอาจเป็นการเพิม่ก าลังการผลิตในโรงงานเดิม หรอืการตัง้โรงงานใหม่ตามการขยายตัวของพืน้ที่
อุตสาหกรรม เพือ่ให้สามารถให้บรกิารได้อยา่งเพยีงพอ 

 

2.2.3.2 การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
(1) น ้าดิบ 
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น ้าดิบถือเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยบรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ยสามารถจดัหาน ้าดบิได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ 

(1) บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (“อสีต์วอเตอร์”) ซึ่งบรษิทัที่
ได้รบัสมัปทานรายใหญใ่นเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่ให้บรกิารครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ี ระยอง 
และฉะเชงิเทรา 

(2) กรมชลประทาน โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ รบัซื้อน ้าดบิจากกรมชลประทานผา่น บรษิทั เหมราช สระบุร ี
ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหมราชฯอย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจดัซื้อน ้าดบิกบักรมชลประทานโดยตรง 

(3) กลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ น ้าจากบ่อน ้าธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเหมราชจดัท าขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน ้ าของผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่  และมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การระบายน ้าและป้องกนัปัญหาน ้าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรม 

โดยการใชน้ ้าดบิของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มแีหล่งน ้าดบิดงัต่อไปนี้ 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบอตุสาหกรรม 

แหล่งน ้าดิบ 

อีสตว์อเตอร ์ กรมชลประทาน กลุ่มเหมราชฯ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต) ✓   

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 ✓   

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี  ✓  

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ✓  ✓ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2 ✓  ✓ 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มเหมราชฯ ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็นตวักลางในการจดัซื้อน ้าดิบในกรณีที่
การจดัซื้อดงักล่าวมผีลประโยชน์รว่มกนั 

ทัง้นี้ บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายการจดัซื้อน ้าดบิคดิเป็นร้อยละ 66.39 และร้อยละ 64.92 ของต้นทุน
ทัง้หมดส าหรบัปี 2559 และปี 2560 

สดัสว่นปรมิาณน ้าดบิทีบ่รษิทัฯ ได้จากแหล่งต่างๆ ในชว่งปี 2559 – 2560 ดงัต่อไปนี้ 

แหล่งน ้าดิบ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 
ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 

อสีต์วอเตอร ์ 51.63 80.71 54.33 80.72 

กรมชลประทาน  6.47 10.12 6.52 9.69 

แหล่งน ้าธรรมชาตขิองกลุ่มเหมราชฯ 5.87 9.18 6.45 9.58 

รวม 63.98 100.00 67.30 100.00 

(2) ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าถอืเป็นต้นทุนหลกัในการจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซื้อไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค และโรงไฟฟ้าเอกชนทัง้นี้ 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายไฟฟ้าคดิเป็นร้อยละ 5.58 และ ร้อยละ 5.95 ของต้นทุนทัง้หมดส าหรบัปี 
2559 และปี 2560 
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(3) สารเคมี 
สารเคมหีลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี ประกอบด้วย 

Poly Aluminum Chloride โพลีเมอร์ ปูนขาว และคลอรนี โดยบรษิัทฯและบรษิทัยอ่ยจดัซื้อจากผูจ้ดัจ าหน่าย
ในประเทศหลายรายบรษิทัฯ มนีโยบายการจดัซื้อ โดยจะพจิารณาจากผูจ้ดัจ าหน่ายทีม่คีวามเหมาะสมในด้าน
ราคา คุณภาพ ความสามารถในการจดัสง่ และบรกิาร 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายการจดัซื้อสารเคมีคดิเป็นร้อยละ 2.63 และร้อยละ 2.38 ของ
ต้นทุนทัง้หมดส าหรบัปี 2559 และปี 2560 
(4) การซ่อมบ ารุง 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการซ่อมบ ารุงระบบผลติ ระบบสง่น ้า และอุปกรณ์
การผลติหรอืการบ าบดัน ้าเสยีต่างๆ อยา่งไรกต็ามหากระบบผลติและสง่น ้าต่างๆเกดิความเสยีหายทีต่้องมกีาร
ซ่อมแซมอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯอาจว่าจ้างผู้ซ่อมแซมภายนอกตามลักษณะของงานที่ซ่อมแซม โดย
ค านึงถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมด้วย 

ทัง้นี้ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารุงคดิเป็นรอ้ยละ 3.69 และรอ้ยละ 4.58 ของต้นทุน
ส าหรบัปี 2559 และปี 2560 

 

2.2.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้า และการบริหารจดัการน ้าเสีย 
1. กระบวนการผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial Water) อนัได้แก่ น ้าเพือ่กระบวนการผลติ (Process 

Water) และน ้าเพือ่กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิจดัสง่น ้าดบิมายงัจุดรบัน ้าดบิ และบรษิทัฯ สง่น ้าดบิผา่นท่อสง่น ้ามายงัโรง
ผลิตน ้าของบรษิัทฯ โดยน ้าดิบที่บรษิัทฯ ใช้ในการผลติ มาจาก (1) ผู้จดัจ าหน่ายน ้าดบิ ซึ่ง
ปัจจุบนั ได้แก่ อสีต์วอเตอร์ และกรมชลประทาน (2) แหล่งน ้าในพืน้ที่อุตสาหกรรมเองโดย
บรษิทัฯ จะมรีะบบมเิตอรใ์นการวดัปรมิาณน ้าจากแต่ละแหล่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใส่น ้าดิบพร้อมเติมสารเคมเีช่น Poly Aluminum Chloride โพลีเมอร์ ปูนขาว และคลอรนีที่
ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถังตกตะกอน หลังจากที่น ้ าตกตะกอนแล้ว น ้ าที่ปราศจาก
ตะกอนจะได้รบัการล าเลยีงไปสูถ่งักรองทราย 

 ส าหรับตะกอน จะมีกระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดังกล่าวจะล าเลียงไปยงัโรงรดี
ตะกอน เพือ่ให้ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญด าเนินการฝังกลบต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการกรองน ้าด้วยทราย เพื่อเป็นการกรองตะกอนทีล่ะเอยีดออกอกีครัง้หนึ่ง โดยน ้าทีผ่า่น
การกรองทรายจะมคีวามขุน่ต ่า ทัง้นี้บรษิทัฯ จะเปลีย่นทรายทีใ่ชเ้ป็นตวักรองทุกๆ 3-4 ปี 

ขัน้ตอนท่ี 4 เตมิสารคลอรนีไปในน ้า เพือ่เป็นการฆา่เชือ้โรค เนื่องจากสารคลอรนีควบคุมงา่ย สามารถฆา่
เชื้อโรคได้เกือบทุกชนิด และช่วยก าจดักลิ่น สีอย่างไรก็ดี ลูกค้าของบริษัทฯ บางรายไม่
ต้องการน ้าที่มสีารคลอรนี เนื่องจากจะกัดกร่อนเครื่องจกัรในโรงงานของลูกค้า บรษิัทฯ จงึ

เตมิสารเคมใีห้น ้า
ตกตะกอน 

กรองน ้าด้วย
ทราย 

เตมิสารคลอรนี
เพือ่ฆา่เชือ้โรค 

ล าเลยีงสูบ่อ่พกั 
เตรยีมจดัสง่ 

รบัน ้าดบิจากท่อ
สง่น ้าดบิ 
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น าเสนอผลติภณัฑ์น ้าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรนี (Clarified Water) ให้กับลูกคา้ราย
ดงักล่าว 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเกบ็น ้าทีผ่า่นกระบวนการแล้วในบอ่หรอืถงัปนู เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัการสง่ให้ลูกคา้ ซึง่
เมือ่ลูกคา้มคีวามต้องการใชน้ ้า ระบบจะล าเลยีงน ้าผา่นท่อไปยงัลูกคา้รายต่างๆ 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ มบีรกิารจดัหาน ้าดิบให้กบัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ วางท่อน ้าดบิและตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง
จากแหล่งน ้าดบิหรอืจากท่อจา่ยน ้าหลกัของผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิ ไปยงัลูกคา้ทีม่คีวามต้องการใชน้ ้าดบิ 

 
2. กระบวนการบริหารจดัการน ้าเสีย 

 

 

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิัทฯ เป็นการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ คอืการใช้สารจุลนิทรยีใ์นการก าจดั
สิง่เจอืปนในน ้าเสยีทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั เป็นต้น  

ขัน้ตอนท่ี 1 ปรบัคา่ความเป็นกรด-ด่าง (คา่ pH) ของน ้าเสยีทีเ่ขา้มารบัการบ าบดั ซึง่การบ าบดัน ้าเสยีแต่
ละวธิ ีจะต้องการน ้าทีม่คีา่ pH ทีต่่างกนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการเติมอากาศ เพื่อช่วยให้จุลินทรยี์ในน ้าสามารถก าจดัของเสยีในน ้าได้ดีขึน้ และ
เพือ่ให้น ้าตกตะกอน 

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

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มวีธิใีนการด าเนินการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 4 วธิ ี ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการทีค่ลา้ยกบั
กระบวนการทีไ่ด้อธบิายขา้งต้น แต่อาจมกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขตพืน้ที ่
และกลุ่มลูกคา้ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ บรษิทัฯ มเีทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ 4 วธิ ีได้แก่ (1)Rotation Biological 
Contractor(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื การ
เตมิอากาศและใชจุ้ลนิทรยีก์ าจดัของเสยีในน ้า ยกเวน้การบ าบดัน ้าเสยีแบบ Wet Land โดยบรษิทัฯ จะออกแบบระบบ
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง 

 
2.2.3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจดัการน ้าเสยีนัน้ บริษัทฯให้ความส าคญักับ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน ้าที่ผ่านกระบวนการบ าบดั โดยบรษิัทฯ ได้
ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบ และขัน้ตอนการปฎบิตังิานอยา่งเคร่งครดั โดยบรษิัทฯมกีารด าเนินการเพือ่ควบคุมและจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ดงันี้ 

1) ตะกอน บรษิทัฯ มกีารจดัการตะกอน โดยวา่จา้งผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการก าจดั และได้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่เป็นผูน้ าตะกอนไปฝังกลบต่อไป 

ปรบัคา่ pH เตมิอากาศ 
จุลนิทรยี์

ก าจดัของเสยี 
เตมิสารเคม ี

ปล่อยสูแ่หล่ง
น ้าธรรมชาต ิ
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2) น ้าทีผ่า่นกระบวนการบ าบดั บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าธรรมชาต ิ ซึง่น ้า
จะต้องมคุีณภาพเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้กลุ่มเหมราชฯ ยงัมกีารลงทุน
ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพือ่ตรวจสอบคุณภาพน ้าอยา่งต่อเนื่อง ได้แก่  ระบบ Online Monitoring (ระบบ 
EMC2) เพื่อให้วศิวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการน ้าเสยีได้ 
(โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้ “วจิยัพฒันา”) 

นอกจากนี้  เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก ISO 14000:2004 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ กป็ฎบิตัติามอยา่งเครง่ครดั และ ทีผ่า่นมาบรษิทัฯไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืการฟ้องรอ้งเกี่ยวกับ
การสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และไมเ่คยได้รบัการตกัเตือนหรอืปรบัจากหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายที่บรษิัทฯ
ต้องปฎบิตัแิต่อยา่งใด 

 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ ี- 
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2.3 ธรุกิจพลงังาน 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถือหุ้นในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้ทีต่ัง้อยู่
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าที่กลุ่มบรษิทัฯเขา้ลงทุนเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ล้วจ านวน 17 
โครงการ ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 2,287.40 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัส่วน
การถอืหุ้นรวมประมาณ 478.34 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ไป
ลงทุนจ านวน 4 โครงการซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 252.80 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติ
ตามสดัสว่นการถอืหุ้นรวมประมาณ 64.47 เมกะวตัต์  

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 
 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว์ 

เกค็โค-่วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น
ใชถ้่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ 

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

โกลว ์ไอพพี ี HCIE 
พลงัความรอ้นรว่มที่
ใช ้กา๊ซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

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

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์
ประเทศ สปป. 

ลาว 
พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW 

พ.ค.-56 ไอน ้า 3.00 TPH 0.75 TPH 

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT 

กลัฟ์ โซล่าร ์เค
เคอส 

HPL1 พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57 

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

กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 
1  

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

กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 
2  

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกนักลุ  

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 

17  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์วงัน้อย 

61 อยุธยา 

พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค.-57 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ กนั
กลุ กรนีโซล่ารร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

HCIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

พ.ค.-60 
ไอน ้า 20.00 TPH 5.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ค.-60 
ไอน ้า 42.00 TPH 10.50 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW 

ก.ย.-60 
ไอน ้า 36.00 TPH 9.00 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

พ.ย.-60 
ไอน ้า 25.00 TPH 6.25 TPH 

รวม 

ไฟฟ้า 2,287.40 MW 478.34 MW   

ไอน ้า 126.00 TPH 31.50 TPH  

น ้าเยน็ 3,200.00  RT 800.32  RT  

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

กลัฟ์ ทเีอส 4 HESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW 

ม.ค.-61 
ไอน ้า 25.00 TPH 6.25 TPH 

ดบับลวิเอชเอ กม. 
3 โซล่าร ์

 
ดบับลวิเอชเอ กม3 พลงังานแสงอาทติย์ VSPP 100% ไฟฟ้า 0.90 MW 0.90 MW 

ไตรมาส 
1-61 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตตามสญัญา 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  

COD 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 
2 

HRIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 120.00 MW 30.01 MW 

ม.ค.-62 
ไอน ้า 10.00 TPH 2.50 TPH 

ชลบุร ีคลนีเอน็
เนอรย์ี่ 

HCIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 6.90 MW 2.30 MW 2562 

รวม 
ไฟฟ้า 252.80 MW 64.47 MW 

  
ไอน ้า 35.00 TPH 8.75 TPH 

 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

1. บริษทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค-่วนั เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยองมขีนาดก าลงัการผลติ 660 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รปูแบบของโครงการผูผ้ลติ
ไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2555 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั (ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่
บรษิทัในกลุ่มโกลว ์เป็นผูถ้อืหุ้นในสดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

 
2. บริษทั โกลว ์ไอพีพี จ ากดั 

โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลุบร ี (HCIE) 
จงัหวดัชลบุรมีขีนาดก าลงัการผลติ 713 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รปูแบบของโครงการ
ผู้ผลิตไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. เป็นเวลา  25 ปี นับจากวนัที่เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2546  

ทัง้นี้ บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากัด (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถอืหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลว ์ถอื
หุ้นในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

 
3. บริษทัไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั 

บรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดัเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ามี
ก าลงัการผลติ 152 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นแขวงอตัตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยได้รบัสมัปทานจากรฐับาล 
สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรปูแบบ Build-Operate-Transfer ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ป
เมือ่เดอืนกนัยายน 2542 โดยมคีวามสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 126 เมกะวตัต์ โดยปรมิาณ
ไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟผ. ในแตล่ะปีจะขึน้อยูก่บัปรมิาณน ้าทีม่ใีนแตล่ะปี โดยบรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั จะจดัท า
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ประมาณการไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีเป็นรายเดอืนใหก้ฟผ. และ Electricite du Laos(EDL) จ านวน 2 เมกะวตัต์
เป็นระยะเวลา 30 ปีนับตัง้แต่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุ้นในบรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั ทางออ้มโดยถอืหุ้นผา่น บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่
ถอืหุ้นใน บรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดัในสดัสว่นรอ้ยละ 25) ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลวถ์อืหุ้นในบรษิัท ห้วยเหาะไทย จ ากดัในสว่นทีเ่หลอื ดงันัน้จงึท าให้การถอืหุ้นโดยรวม
ของบรษิัทฯ ในบรษิัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากัด จงึคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ส าหรบักลุ่มโกลวม์กีารถอืหุ้นผ่าน บรษิทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้หมดคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.25 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด และ EDL-Generation Public Company Limited 
(EDL-Gen) ถอืหุ้นในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

 

4. บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ากดั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ซึง่ตัง้อยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชจงัหวดัระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิในรูปแบบโครงการ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ SmallPower Producer (SPP) ประเภทสัญญา Firm ปัจจุบันมีก าลังผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญาทัง้หมด 122.5 เมกะวตัต์ จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมี
อายุ 25 ปี จากวนัเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2556  นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจ
พี เอ็นแอลแอล ยังได้ท าสัญญาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ าและน ้ าเย็นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในเขต
ประกอบอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ผา่นบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทัในกลุ่มกลัฟ์ เป็นผูถ้อืหุ้นในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

 

5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ลัฟ์ โซล่าร์ 

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
(Solar Rooftop) ภายใต้รปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จ านวน 4 โครงการ มกี าลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวม 0.6 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบง่เป็นรายบรษิทัดงันี้ 

1. บรษิัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ ากัด มกี าลังผลิต 0.25 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในเหมราช โลจสิติกส์ พาร์ค 1 
(HLP1) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนธนัวาคม 2557 

2. บรษิัท กัลฟ์ โซล่าร์ บวี ีจ ากัด มกี าลังผลิต 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี 
(HCIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2557 

3. บรษิัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จ ากัด มกี าลังผลิต 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อสี
เทริน์ซบีอรด์ (HESIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2557 

4. บรษิัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จ ากัด มกี าลังผลิต 0.09 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อสีเทิร์นซี
บอรด์ (ESIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2558 

ทัง้นี้ บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกลัฟ์ 
ถอืหุ้นใน บรษิทักลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
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6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์บับลิวเอชเอ กนักลุ 

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) ภายใต้รปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จ านวน 4 โครงการ มกี าลงั
การผลติไฟฟ้ารวม 3.3 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จ านวน 2.3 เมกะวตัต์ และ กฟน. จ านวน 1.0 
เมกะวตัต์ โดยแบง่เป็นรายบรษิทัดงันี้ 

1. บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรนีโซล่าร์รฟู 17 จ ากัด มกี าลังผลิตตดิตัง้ 1.0 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ดับบลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ วงัน้อย 61 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เริม่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยใ์นเดอืนกรกฎาคม 2557 

2. บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรนีโซล่าร์รูฟ 3 จ ากัด มกี าลังผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ดับบลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

3. บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรนีโซล่าร์รูฟ 6 จ ากัด มกี าลังผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ดับบลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

4. บรษิัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรนีโซล่าร์รูฟ 1 จ ากัด มกี าลังผลติตดิตัง้ 0.64 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ดับบลวิ
เอชเอ เมกกะโลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99) ถอืหุ้นในกลุ่ม
บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกนั
กุล ถอืหุ้นในกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

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

บรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ ากัด เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
(ดับบลิวเอชเอ) 1 ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุร ี(HCIE) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ใน
รูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ซึ่งก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 121 เมกะวตัต์ จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าซึ่งมอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่เริม่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 นอกจากนัน้ 
โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 ยงัได้ท าสญัญาเพือ่จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมทีต่ัง้อยูใ่น 
HCIE 

ทัง้นี้ บรษิัท ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ ากัด คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุ้นในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 74.99 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

 
8. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีร่วมลงทุนกบับริษัท กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั 

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ ากัดร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติตามรูปแบบ
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm จ านวน 4 โครงการ ดงัต่อไปนี้ 
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1. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลังผลิตไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ 
และก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืน
พฤษภาคม 2560 

2. บรษิัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 1 ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอรด์ 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลังผลิตไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ 
และก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา 42 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มือ่เดือน
กรกฎาคม 2560 

3. บรษิัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 2 ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอรด์ 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 130 เมกะวตัต์ และก าลงั
การผลติไอน ้าตามสญัญา 36 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืนกันยายน 
2560 

4. บรษิัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 3 ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอรด์ 
(HESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติ
ไอน ้าตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มือ่เดอืนพฤศจกิายน 2560 
 

ทัง้นี้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของที่บรษิัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถอืหุ้นใน 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ได้ลงทุนในสดัสว่นคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด 

 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีร่วมลงทุนกบับริษัท กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดัรว่มเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ
ธรรมชาตติามรปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm ทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งจ านวน 2 
โครงการ ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 4 ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอรด์ 
(HESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา 125 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติ
ไอน ้าตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2561 

2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล ตัง้อยู่ที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง (HRIL) มกี าลังผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 120 เมกะวตัต์และก าลงัการ
ผลิตไอน ้าตามสญัญา  10 ตันต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดือนมกราคม 
2562 

 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ร่วมลงุทนกบับริษทัดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์กม. 3 

โครงการโรงไฟฟ้าดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ กม. 3 ตัง้อยู่ในคลังสนิค้าดับบลวิเอชเอ เมกา โลจสิติคส์ เซ็นเตอร์ 
(ชลหารพจิติร กม.3) มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้หมด 0.9 เมกะวตัต์ โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณชยใ์นไตรมาสที ่1 ปี 2561 
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3. โครงการโรงไฟฟ้าขยะท่ีร่วมลงุทนกบับริษทั โกลว ์พลงังาน (จ ากดั) มหาชน และบริษทั สุเอซ เอเชีย จ ากดั 

บรษิัท ชลบุร ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่โครงการโรงไฟฟ้าขยะ ชลบุร ีคลีนเอนเนอร์ยี ่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช ชลบุร ี(HCIE) จงัหวดัชลบุร ี มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 6.9 เมกะวตัต์ โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นปี 2561 

บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เป็นบรษิทัยอ่ยของ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั ซึง่
เป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่าง บรษิัท โกลว์ ไอพพี ี3 จ ากัด (บรษิัทย่อยของ บมจ. โกลว์ พลังงาน) ร่วมกับ บรษิัท 
ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากัด (บรษิัทย่อยของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) และ สุเอซ เพือ่
การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะอุตสาหกรรม โดยทัง้สามบรษิทัถอืหุ้นในสดัสว่นทีเ่ท่ากนั 

 

2.3.2 นโยบายประกอบธรุกิจพลงังาน 

1. การลงทุนร่วมกบับริษทัชัน้น าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์ (Conventional 
Fuel Power Plant) 

ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้ร่วมมบีทบาทเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงเชงิพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) โดยเป็นการลงทุนในลักษณะ Strategic Partnership 
ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าที่ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ และทัง้ที่ตัง้อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมของเหมราช ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนได้รบัผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทัง้ในเรื่องของอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุน และความต่อเนื่องของกระแสเงนิสด ซึง่ทางบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในสว่นนี้ต่อไป
ในอนาคต โดยมคีวามตัง้ใจที่จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 เป็นต้นไป โดยอาจเป็นการเข้าร่วมลงทุนตัง้แต่
เริม่ต้นโครงการ หรอืการเขา้ซื้อกจิการของโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึง่รวมถงึทีต่ัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมของ
เหมราช และทีต่ัง้อยูน่อกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช 

2. เข้าเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทพลงังานทางเลือก (Alternative 
Fuel Power Plant) 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ อยูใ่นระหวา่งการวางแผนพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ โดย
มุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และก าลังศกึษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพือ่
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. หรอื กฟน. เมือ่มกีารเปิดกระบวนการประมลูคดัเลอืกนอกจากนัน้บรษิทัฯยงัมี
แผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าหรอืน ้าเยน็ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยเช่นลูกคา้
อุตสาหกรรมทีม่คีวามสนใจอกีด้วย 

 

2.3.3 กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
1. กลยุทธใ์นการเติบโตควบคู่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัฯ 

จากการที่กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัโอนธุรกิจพลังงานทัง้หมดจากกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด (มหาชน)  และยงัได้มกีารท าข้อตกลงในสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ และ

ขอ้ตกลงไมค่า้แขง่ กบัเหมราช รวมถงึการท าสญัญาการก าหนดขอบเขตในการประกอบธุรกจิ (Non-Competition) 

กบัทางดบับลวิเอชเอ วา่จะไมป่ระกอบธุรกจิพลงังานใดๆ ในประเทศไทย ไมว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่
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จะด้วยตวัเองหรอืรว่มกบัผูอ้ ืน่ อนัอาจเป็นการแขง่ขนักบัทางบรษิทัฯ โดยหากกรณีทีก่ลุ่มเหมราชฯ จะด าเนินการ

เขา้ไปลงทุนซื้อกจิการในนิคมอุตสาหกรรมอืน่ในประเทศไทย และได้รบัสทิธลิงทุนในธุรกจิพลงังานจะมกีารน ามา

เสนอต่อเพื่อให้ทางกลุ่มบรษิัทฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการนัน้ ๆ พจิารณาก่อนมคีวามประสงค์ที่จะเข้ารว่ม

ลงทุนในโครงการดงักล่าวหรอืไม่ และหากเป็นโครงการอื่น ๆ  ที่ทางกลุ่มบรษิัทได้รบัข้อเสนอมา จะมกีารน ามา

เสนอต่อเพือ่ให้ทางบรษิทัฯ ได้พจิารณาการลงทุนดงักล่าวต่อไป 

2. กลยุทธใ์นการลงทุนร่วมกบับริษทัชัน้น าทางด้านพลงังานในธุรกิจโรงไฟฟ้า 

บรษิัทฯ เป็นพนัธมติรกับกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มที าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการจัดตัง้
โรงไฟฟ้า เนื่องจากชว่ยลดปัญหาในเรือ่งของการดูแลสิง่แวดล้อมได้อยา่งดเีพราะอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมที่มกีาร
ควบคุมก ากับดูแลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทัง้ในเรื่องการจดัตัง้โรงงานและในเรื่องการดูแล
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ   การร่วมทุนกบับรษิทัฯ ในเขตอุตสาหกรรมเหมราชยงัมฐีานลูกค้าอุตสาหกรรมทีม่สีว่น
ส าคญัในการเพิม่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในรปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
หรอื SPP เนื่องจากสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกคา้อุตสาหกรรมได้โดยตรง ซึง่ลูกคา้อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเนื่องจากกระแสไฟที่ผลิตได้และจ าหน่ายโดยโรงไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมักมี
เสถียรภาพที่น่าพงึพอใจและมรีาคาที่ต ่ากว่า นอกจากนัน้ยงัสามารถจ าหน่ายไอน ้า ซึ่งมคีวามส าคญัส าหรับ
กระบวนการผลติของลูกคา้อุตสาหกรรมหลายรายอกีด้วย  

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มีการใช้น ้ าอุตสาหกรรมจ านวนมากเป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการผลติ ท าให้เกดิผลเกื้อกูลต่อธุรกจิน ้าอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ ซึง่ความต้องการการใชน้ ้าของธุรกิจ
ประเภทนี้ยงัมคีวามมัน่คงต่อเนื่องจากการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ามกัจะมสีญัญาด าเนินงานระยะยาวกวา่ 25 ปีขึน้
ไปเสมอซึ่งมีส่วนให้กระแสเงินสดของธุรกิจน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมมีความมัน่คงมากยิ่ง ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างกบับรษิัท กัลฟ์ เอม็พ ีจ ากัด จ านวน 2 โครงการ ซึ่งตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมของเหมราชฯ จะเริม่ทยอยด าเนินการผลิตเชงิพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะมผีลท าให้
ปรมิาณการขายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้เชน่กนั 
3. กลยุทธใ์นการเป็นผูป้ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

เนื่องจากบรษิัทในกลุ่ม บรษิัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และ บรษิัท เหมราชพฒันา
ทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  มพีืน้ทีห่ลงัคาของคลังสนิคา้ และพืน้ทีห่ลงัคาของอาคารลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมกวา่ 2 
ล้านตารางเมตร ซึง่สามารถน ามาใชร้ว่มกับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ได้ ประกอบกบันโยบายของ
ทางรฐับาลทีส่นับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทนี้มากขึ้น ทางบรษิทัฯ ได้เลง็เหน็โอกาสในการเตบิโตทาง
ธุรกจิไฟฟ้าในสว่นนี้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บรษิัทฯ มเีป้าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลอืกอืน่ๆ โดยเริม่จากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ซึง่บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุน
กับกลุ่มโกลว์และ Suez ได้รบัคดัเลือกให้ขายไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบรษิัทจะจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กบั กฟภ. จ านวน 6.90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี อนึ่งเมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทั ชลบุร ีคลนี 
เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ได้เข้าลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ดงักล่าว 

 

2.3.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีถู่กก ากบัดูแลการด าเนินงานโดย กระทรวง
พลงังาน (กน.) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) เพือ่
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พฒันาและจดัหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื แต่เดิมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมกีาร
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่เพยีงผู้เดียว ต่อมาเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้
ไฟฟ้ามเีพิม่ขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชน รฐับาลจงึได้มกีารส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการผลติไฟฟ้ามากขึน้เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเพื่อรองรบั
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้น โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รฐับาลได้มนีโยบายเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการผลติ
ไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลการสร้างโรงไฟฟ้าได้ ท าให้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) เข้ามามบีทบาทใน
การผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบนัเนื่องจากมกีารสนับสนุนให้มกีารใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการ
ผลิตไฟฟ้า จึงได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้ามามีบทบาทเพิ่มใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ  

 

2.4     ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
บรษิทัฯ เชือ่วา่ บรษิทัฯมขีอ้ได้เปรยีบในการแขง่ขนัดงันี้ 

1. บริษทัฯเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอตุสาหกรรม 

บรษิัทฯเป็นผู้ให้บรกิารสาธารณูปโภครายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการ
สาธารณูปโภคด้วยโรงผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบ าบดัน ้าเสยีซึ่งก าลังผลิตรวม 281,376 ลบ.ม.ต่อวนั 
และ 117,456 ลบ.ม.ต่อวนั ตามล าดับ โดยให้บรกิารแก่พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จ านวน 8 แห่ง 
ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริ์นซีบอรด์ (3) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริ์นซีบอร์ด 2 (4) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซีบอร์ด (5) นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช ชลบุร ี(6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2 (7) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี(8) เขตประกอบ
อุตสาหกรรมเหมราชระยองรวมพื้นทีก่ว่า 24,000 ไร่ นอกจากนี้ บรษิัทฯได้ให้บรกิารสาธารณูปโภคแก่ลูกคา้
อุตสาหกรรมจ านวนประมาณ 1,000 ราย โดยในปี 2560 มปีรมิาณการใช้น ้าดิบรวม 16.5 ล้านลบ.ม. น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมรวม 49.1 ล้าน ลบ.ม. และบ าบดัน ้าเสยีรวม 27.5 ล้าน ลบ.ม.(ไมน่ับรวมปรมิาณการบ าบดัน ้ าเสยี
ใน ESIE) 

2. บริษทัฯด าเนินธรุกิจอยู่ในธรุกิจและท าเลท่ีตัง้ท่ีมีการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัฯด าเนินธุรกจิหลกัโดยให้บรกิารสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงูอยา่ง
ต่อเนื่อง ปัจจุบนั การด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯส่วนใหญ่ทัง้ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานตัง้อยูใ่นภาค
ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นพื้นที่ที่มกีารลงทุนใน
อุตสาหกรรมสงูทีสุ่ดในประเทศไทย โดยมมีลูคา่การลงทุนในอุตสาหกรรมกวา่รอ้ยละ 53.1 ของมลูคา่การลงทุน
ทัง้หมดในประเทศไทย (ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 2560)  

3. บริษทัฯได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลิวเอชเอ 

บรษิัทฯได้รบัการสนับสนุนทางธุรกจิอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลิวเอชเอ ซึ่งเป็นผูถ้อื
หุ้นใหญข่องบรษิทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มเหมราชฯ ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร มพีืน้ที่
อุตสาหกรรมจ านวน 9 แห่งซึง่บรษิทัฯได้ให้บรกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด และเป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ที่
บรษิทัฯเขา้รว่มทุน 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มเหมราชฯ เพือ่สนับสนุนธุรกจิแก่บรษิทัฯ บรษิทั
ฯ ยงัได้สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ใน
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ประเทศไทยนอกจากนี้ บรษิัทฯได้ท าข้อตกลงไม่ค้าแข่งกับกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงก าหนดขอบเขตการ
ประกอบธุรกจิกบักลุ่มดบับลวิเอชเอ เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิัทในกลุ่มดบับลวิเอชเออยา่ง
ชดัเจน โดยกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดบับลวิเอชเอ จะไมท่ าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ ในธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังาน
ในประเทศไทยและในกัมพูชา สปป.ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา (ตาม
ขอ้ตกลงไมค่า้แขง่) นอกจากนี้ และบรษิทัฯยงัได้รบัสทิธใินการลงทุนจากกลุ่มเหมราชฯ ส าหรบัธุรกจิท่อสง่ก๊าซ
และธุรกจิบรหิารจดัการของเสยีในพื้นทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับ
จากวนัที ่30 มนีาคม 2559  

ดังนัน้ บรษิัทฯเชื่อว่าบรษิัทฯมโีอกาสได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งกบักลุ่มเหมราชฯ และ
กลุ่มดบับลวิเอชเอ โดยหากกลุ่มเหมราชฯ มกีารขยายการลงทุนในพืน้ที่อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ หรอืมกีารเขา้ซื้อ
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอืน่ๆ ยอ่มสง่ผลให้บรษิทัฯมโีอกาสได้สทิธใินการให้บรกิารสาธารณูปโภคเพิม่มากขึ้น และมี
โอกาสในการเข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆนอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมโีอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่มดบับลวิเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ 
อกีด้วย 

4. บริษทัฯมีความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบับริษทัชัน้น าทางด้านธรุกิจพลงังาน 

บรษิทัฯมคีวามสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกรง่กับผูเ้ชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิไฟฟ้าชัน้น าในประเทศไทย เชน่ กลุ่ม
โกลว์ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบีกริม และกลุ่มกันกุล โดยโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯเข้าร่วมทุนนัน้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นที่
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ และคลงัสนิคา้ของกลุ่มดบับลวิเอชเอ 

โดยบรษิทัฯได้เขา้รว่มทุนกบักลุ่มโกลวใ์นโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ และโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
โดยมีก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 286.03 เมกะวัตต์ บริษัทฯได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์ใน
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (solar roof) โดยมกี าลงัการผลติ
ตามสดัสว่นการถอืหุ้นรวม 30.79 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ยงัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แล้วรว่ม
ลงทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั อกี 4 โรง ได้แก่ กลัฟ์ วทีพี ีกลัฟ์ ทเีอส 1 กลัฟ์ ทเีอส 2 กลัฟ์ ทเีอส 3 และ
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพฒันา อกี 2 โรง ได้แก่ กัลฟ์ ทีเอส 4 และ กัลฟ์ เอน็แอลแอล 2 โดยเมื่อโรงไฟฟ้า
ทัง้หมดแล้วเสรจ็ บรษิัทฯจะมกี าลังการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึ้นอกี 190.07 เมกะวตัต์ นอกจากนี้
บรษิทัฯยงัได้เขา้ร่วมทุนกับกลุ่มกนักุลในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์บนหลงัคา (solar roof) โดยมกี าลงัการ
ผลติตามสดัสว่นการถอืหุ้นรวม 2.45 เมกะวตัต์ บรษิทัฯยงัมกีารรว่มทุนกบักลุ่มบกีรมิ เพาเวอร ์ในโรงไฟฟ้า บ.ี
กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 ซึง่บรษิทัฯมกี าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุ้นจ านวน 30.26 เมกะวตัต์ 

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มกี าลังการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่
ด าเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แล้วรวม 478.34 เมกะวตัต์ และหากโรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพฒันาแล้วเสรจ็
บรษิัทฯ คาดว่าภายในปี 2562 บรษิัทฯ จะมกี าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุ้นเป็น 542.80 เมกะวตัต์ 
หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่สะสมต่อปีประมาณรอ้ยละ 15.8 

บรษิัทฯเชื่อว่าการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งกบับรษิัทชัน้น าที่มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ในการด าเนินธุรกจิไฟฟ้านัน้ จะท าให้บรษิทัฯได้เขา้รว่มทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  ในอนาคตอยา่งต่อเนื่อง 
และชว่ยสรา้งความมัน่ใจได้วา่โรงไฟฟ้าต่างๆ ทีบ่รษิทัเขา้รว่มลงทุนนัน้จะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการ 
นอกจากนี้การเขา้รว่มทุนดงักล่าว จะท าให้บรษิทัฯ ได้เพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการพฒันาและด าเนินการ
โรงไฟฟ้าในอนาคตได้ 

5. บริษทัฯมีโครงสร้างธรุกิจและกลุ่มลูกค้าท่ีมีความมัน่คง 

บรษิัทฯมโีครงสร้างธุรกิจที่กระจายตัวโดยในปี 2560 บรษิัทฯมรีายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 43.41 และมสีว่นแบง่รายได้และเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.02 
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โดยหากพจิารณาลักษณะลูกค้าของแต่ละธุรกจินัน้พบว่า ธุรกิจสาธารณูปโภคจะมกีลุ่มลูกค้าทัง้หมด เป็น
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใช้สาธารณูปโภคเพื่อประกอบกิจการ 
นอกจากนี้  กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมัน่คงสูง โดยลูกค้า
อุตสาหกรรมในธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ มกีารกระจายตวัไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ อนัได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมรีอ้ยละ 42.3 กลุ่มพลงังานรอ้ยละ 20.4 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รอ้ยละ 11.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
ร้อยละ 8.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ  4.5 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคร้อยละ 4.5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งรอ้ยละ 3.1 และกลุ่มอุตสาหกรรมอืน่รอ้ยละ 5.4 

ในขณะที ่ธุรกจิพลงังานจะมกีลุ่มลูกคา้สว่นใหญเ่ป็น กฟผ. และกฟภ. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของก าลงั
การผลติทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ล้วตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันัน้ ธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ จงึมกีลุ่มลูกคา้ที่
เป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่ลีกัษณะการท าสญัญาเป็นสญัญาซื้อขายระยะยาว ท าให้ธุรกจิพลงังานของบรษิัทฯ มี
ความมัน่คงสงู    

ซึง่บรษิทัฯ เชือ่วา่การทีบ่รษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอืนัน้ ท าให้ผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ เตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

6. บริษัทฯมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกมัพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกจิสาธารณูปโภคไปสูป่ระเทศอืน่ โดยเฉพาะกมัพชูา สปป. ลาว เมยีนมาร ์
เวยีดนาม (CLMV) ซึง่มอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ในชว่งปี 2561 โดยคดิเป็น รอ้ยละ 5.7 
รอ้ยละ 5.5 รอ้ยละ 7.9 และรอ้ยละ 5.7 ตามล าดบั (ทีม่า: Asian Development Bank) 

นอกจากนี้  กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ยังมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่
น่าสนใจ โดยในปี 2559 มลูคา่การลงทุนจากต่างประเทศของกมัพชูาอยูท่ี ่2,287.0 ล้านเหรยีญสหรฐั สปป. ลาว
อยู่ที่ 997.4 ล้านเหรยีญสหรฐั เมยีนมาร์อยู่ที่ 3,278.1 ล้านเหรยีญสหรฐั และเวยีดนามอยู่ที่ 12,600.0 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (ที่มา : The World Bank) โดยเวยีดนามและเมยีนมาร์ เป็นประเทศที่ก าลังเปิดเขตเศรษฐกิจ
พเิศษใหม ่และเวยีดนามยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรทัว่ไป (GSP) จากประเทศคูค่า้ทีส่ าคญัอกีด้วย 

ด้วยประสบการณ์ในการบรหิารงานและความรู้ความเชีย่วชาญด้านธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิพลงังาน 
บรษิัทฯเชื่อว่าบรษิัทฯมโีอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกัมพูชา สปป . ลาว เมยีนมาร์ 
เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รบัความน่าสนใจในการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้เกดิความต้องการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพิม่สงูด้วย 

7. บริษทัฯ มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สูงในธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและมคีวามรูใ้นธุรกิจของ
บรษิทัฯเป็นอยา่งด ีและมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัคูค่า้ โดยกรรมการทีม่สีว่นในการบรหิารของบรษิทัฯ บางท่านมี
ประสบการณ์ในการให้บรกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากว่า 25 ปี อกีทัง้ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
บรหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในธุรกจิพลงังานมากวา่ 20 ปี 

บรษิัทฯเชื่อว่าประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความสมัพนัธ์กับลูกค้า คู่ค้าและ
หน่วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัทฯนัน้ จะสามารถน าพาให้บรษิทัฯ
ประสบความส าเรจ็ เตบิโต และขยายตวัต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็นหนึ่งในผูน้ าในการให้บรกิาร
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายเป็นบรษิทัชัน้น าของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน โดยบรษิทัฯ ได้
ตระหนักถึงปัจจยัความเสี่ยงต่าง ๆ อนัอาจเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ จงึไดป้ระเมนิความเสีย่งทีม่นียัส าคญัต่าง ๆ 
ตลอดจนผลกระทบของความเสีย่งต่าง ๆ ดงักล่าวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกั กล่าวคอื ดา้นกล
ยุทธ ์(Strategy) ดา้นการด าเนินงาน (Operation) ดา้นการเงนิ (Financial) และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและอื่น 
ๆ (Compliance) และแบ่งแยกตามประเภทของธุรกจิหลกั (ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน) ของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้   

3.1 ปัจจยัเส่ียงด้านกลยุทธ ์
3.1.1 ธรุกิจน ้า 

(ก) รายได้หลกัของธุรกิจน ้ามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของ
กลุ่มเหมราช  

ณ ปัจจุบนั บรษิัทฯ มรีายได้ในจ านวนที่มนีัยส าคญัมาจากการประกอบธุรกจิน ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พฒันาและบรหิารจดัการโดยบรษิัท เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) ( “เหม
ราช”) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มเหมราชฯ”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ย
ละ 57.6 และรอ้ยละ 43.4 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั 

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ลงนามในสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าสิทธิกบักลุ่มเหมราชฯ  
เพื่อใหม้สีทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ 
ทัง้ส าหรบัโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต เป็นระยะเวลา 50 ปี  แต่หากกลุ่มเหมราชฯ ไม่ขยายธุรกจิ
เกีย่วกบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ
บรษิทัฯ ไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่เตมิ 
รายไดข้องบรษิทัฯ อาจไมเ่ตบิโตอยา่งมสีาระส าคญัในอนาคต หรอืหากสญัญาเชา่สทิธสิิน้สดุลงเมือ่ครบก าหนด
ระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกีารต่ออายุ และบรษิทัฯ ไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ มาชดเชย รายไดข้องบรษิทัฯ อาจลดลงอย่างมนีัยส าคญั ซึง่เหตุดงักล่าวอาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญัได ้ เพื่อลดความ
เสี่ยงดงักล่าว บรษิัทฯ จึงพจิารณาคดัเลือกโครงการลงทุนที่ให้อตัราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity Internal Rate of Return) ในระดบัที่เหมาะสม และศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) รวมถงึการศกึษาผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ (Sensitivity Analysis) อย่างละเอยีด และหาก
เป็นโครงการร่วมทุน (Joint Venture) บรษิทัฯ กม็นีโยบายเลอืกผูร้่วมลงทุนอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาจาก
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ฐานะทางการเงนิ และประวตัผิลการด าเนินงานทีผ่่านมา
ในอดตีของผูร้ว่มลงทนุอกีดว้ย  
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(ข) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลกัของธุรกิจน ้าของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุ่มพลงังาน และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเป็นหลกั ซึ่งมีการใช้น ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 42 ร้อยละ 20 และร้อยละ 11 ของรายได้จากธุรกจิน ้า
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 2560 ตามล าดบั นอกจากนี้ ลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า โดย รายไดข้องบรษิทัฯ จากลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 54.2 และรอ้ย
ละ 54.4 ของรายไดจ้ากธุรกจิน ้าของบรษิทัฯ ในปี 2559 และปี 2560 ดงันัน้ หากธุรกจิ หรอืสภาวะการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรอืลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวลดลง หรอืชะลอตวัลง อาจท าใหค้วามต้องการใชน้ ้า และระบบสาธารณูปโภค
อื่น ๆ ของลกูคา้กลุ่มดงักล่าวลดลง ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถ
ในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว เพื่อลดความเสีย่ง 1) บรษิทัไดม้กีาร
เฝ้าติดตามการใชน้ ้าของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ 2) สอบถามและทบทวนแผนการใชน้ ้ากบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็นระยะๆ 
และ 3) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าวในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแผนงานในการเพิ่ม
ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ อาทิ เช่น การใหบ้รกิารน ้าอุตสาหกรรมประเภทพเิศษ 
(Specific Industrial Water) หรอืระบบน ้าอารโ์อ (Reverse Osmosis) เพื่อสามารถเจาะกลุ่มลูกคา้หลากหลายมากขึน้ 
รวมถงึการวางแผนการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้นอกนิคม เช่น องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาล ฯลฯ ในพืน้ทีท่ี่
เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคญัอกีดว้ย 

 

 (ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดิบรายใหญ่  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค โดยผลิตและจัดจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ต้องใชน้ ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ าคญั โดยค่าใชจ้่ายน ้าดบิเฉลีย่คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 65 ของต้นทุนรวม ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จดัหาน ้าดบิจากผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิรายใหญ่ 3 ราย เป็น
หลกั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“อีสตว์อเตอร”์) ซึง่เป็นผูไ้ดร้บั
สมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม
เหมราชฯ ได้แก่ น ้าจากบ่อน ้าธรรมชาติพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯในสดัส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 
ตามล าดบั โดยกลุ่มเหมราชฯ เป็นตวักลางในการจดัซือ้น ้าดบิจากสองแหล่งแรก อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ สามารถจดัซือ้น ้า
ดบิโดยตรงจาก อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทานได ้

ดงันัน้ หากอสีต์วอเตอร์ กรมชลประทาน หรอืกลุ่มเหมราชฯ ไม่สามารถจดัหาน ้าดบิใหแ้ก่บรษิัทฯ ได้
ตามปรมิาณและในเวลาทีต่กลงกนั หรอืเกดิภาวะขาดแคลนน ้าดบิ หรอืหากราคาน ้าดบิสงูขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มแีผนงานเพื่อลดความเสีย่งจากการมแีหล่งน ้าดบิจากผูบ้รกิารน้อยราย
และหรอืจดัหาคุณภาพของน ้าดบิ 1) บรษิทัฯ มกีารตดิตามสถานการณ์เกีย่วกบัแหล่งน ้าดบิตามธรรมชาต ิและมแีผนใน
การสรา้งอ่างกกัเกบ็น ้า (Reservoirs) ในบางนิคมอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 2) มแีผนการจดัหาแหล่งน ้าดบิตาม
ธรรมชาตเิพิม่เตมินอกเหนือจากแหล่งทีใ่ชเ้ป็นประจ า 3) รวมถงึมแีผนในการน าเทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีใหเ้ป็น
น ้าดีเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycled Water) อีกด้วย 4) นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประสานงานกบั
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ลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการใชน้ ้าและการสง่น ้าไดอ้ย่างเพยีงพอ และประสานงานกบัผูจ้ าหน่ายน ้าดบิและเพือ่
หาทางป้องกนัและแกไ้ขอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยมาตรการป้องกนัทีด่ าเนินการมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทัฯ มัน่ใจไดว้่าจะมแีหล่ง
น ้าดบิทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอในการผลติและจ าหน่ายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
3.1.2 ธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากการลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคมุกิจการ 

ในปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้ลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซื้อหุน้ในธุรกจิพลงังานต่างๆ รายได้จากธุรกจิ
พลงังานทัง้หมดของบรษิทัฯ เกดิจากการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ซึง่ประกอบธุรกจิพลงังาน และมฐีานะเป็นบรษิทัร่วมของ
บรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่มอี านาจควบคุมกจิการ การบรหิารงานของบรษิทัซึ่งประกอบกจิการพลงังานดงักล่าว 
ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบรษิทัดงักล่าว แม้ว่าผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
ธุรกจิพลงังาน บรษิัทฯ กอ็าจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทฯ รบัรู้รายได้จากการ
ลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าวในรปูแบบของสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ และเงนิปันผล 

3.2 ปัจจยัเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

3.2.1 ธรุกิจน ้า 

(ก) ความเส่ียงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อตุสาหกรรม  

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัิการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้มกีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) ก าหนดว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มอี านาจก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซือ้
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัย ์และค่าบ ารุงรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก ตลอดจนค่าบรกิารในนิคมอุตสาหกรรม
นัน้ ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมในดา้นธุรกจิ” ดงันัน้ อ านาจในการประกาศและปรบัเพิม่ค่าบรกิารสาธารณูปโภค เช่น ค่า
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบ าบดัน ้าเสยี เป็นตน้ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จงึอยู่ที ่กนอ. โดยบรษิทัฯ ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าบรกิารสาธารณูปโภคเกนิกว่าอตัราที่ กนอ. ก าหนด ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามเสีย่งในกรณีที่ กนอ. ไม่
อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ปรบัเพิม่ค่าบรกิารสาธารณูปโภคตามตน้ทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 
อน่ึง ไม่มขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งขออนุมตัอิตัราค่าบรกิารสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

(ข) ความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่อ
อตุสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ระบบผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ อาจมกีารเสื่อมสภาพไป
ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือได้รับความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงท าให้
กระบวนการผลิตและจดัส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรือระบบบริหารจดัการน ้าเสยีต้องหยุดชะงกัลง หากบริษัทฯ ไม่
สามารถซ่อมแซมใหเ้สรจ็สมบรูณ์ไดภ้ายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้ง
รายได ้และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้ ยงัอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเช่าสทิธิ
ทีท่ ากบักลุ่มเหมราชฯ และกบัลกูคา้ของบรษิทัฯ อกีดว้ย และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
อย่างมนียัส าคญัได ้
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เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัฯ ได้มกีารตรวจสอบระบบน ้าอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมกีารจดัแผนการซ่อมบ ารุง
ระบบการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมอยา่งเหมาะสม โดยวตัถุประสงคข์องแผนการซ่อมบ ารุงจะมุ่งเน้นการซ่อมแซมระบบ
น ้าสว่นทีช่ ารุดหรอืเสยีหาย รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมเพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในกรณีทีม่กีารซ่อมแซมระบบน ้า หากมคีวามจ าเป็นตอ้งหยุดกระบวนการผลติและจดัสง่น ้าเป็นการ
ชัว่คราว ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมทราบเป็นการลว่งหน้า และมกีารจดัเตรยีมแหลง่น ้าส ารองเพือ่ทดแทนระบบ
น ้าหลกัเป็นการชัว่คราว จนกว่าระบบการผลติและจ าหน่ายน ้าหลกัจะซ่อมแซมเสรจ็สมบูรณ์ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท าประกนั
ทรพัยส์นิกบับรษิทัประกนัภยั เพือ่รบัผดิชอบความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากเหตุการณ์ตา่งๆ ใหค้รอบคลุมทุกเสน้ทอ่อกีดว้ย 

(ค) ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง ภยัแล้ง และภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เนื่องจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อคัคีภัย และแผ่นดนิไหว ภัยจากโรค
ระบาด และอุบตัิเหตุร้ายแรง เป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ  โดยในกรณีที่เกดิภยัแล้ง ภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาติ หรืออุบตัิเหตุร้ายแรงดงักล่าว อาจส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกจิการ นอกจากนี้ บรรดาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยู่ กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุ
ดงักล่าวดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั 

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเป็นไปไดข้องความเสีย่งเหล่านี้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ใน
การเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโครงการฯ การจดัใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม ตลอดจนไดม้กีารออกแบบใหถ้นนใน
โครงการสูงกว่าระดบัถนนสาธารณะหลกัหน้าโครงการหรือระดบัน ้าท่วมสูงสุดในรอบระยะเวลา 30 ปี ในท้องที่นัน้ๆ 
นอกจากนี้บริษัทฯ เองก็ได้ท าประกนัภัยที่ครอบคลุมความเสยีหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตัิภัยไว้ส าหรับทุก
โครงการของบริษัทฯ โดยด าเนินการท าประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risk Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทุก
ประเภท บรษิทัฯ ยงัเชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ ไดม้กีารวางแผนและก าหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายจากอุทกภยัเป็นอย่างด ี
ดงันัน้โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุอุทกภยัรา้ยแรงกบัโครงการฯ ของบรษิทัฯ จนเกนิวงเงนิชดเชยความเสยีหายจงึมคี่อนขา้งจ ากดั 

3.2.2 ธรุกิจพลงังาน  

 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซื้อหุน้ในธุรกจิพลงังาน โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานของบรษิัทฯ 
ในปี 2560 คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 53 ของรายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
โดยมรีายไดจ้ากการลงทุนในบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่มอี านาจควบคุม) 
มากทีส่ดุ โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานอื่นซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ นัน้ในปัจจุบนัไม่มนียัส าคญั  

บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดใ้นรปูแบบของสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้และเงนิปันผล 

การลงทุนในธุรกจิพลงังานนัน้มคีวามเสีย่งต่าง ๆ ซึง่สามารถสรุปไดโ้ดยย่อดงันี้  

(ก) ความเส่ียงจากการขาดแคลนเช้ือเพลิง  

ในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนินัน้ เชือ้เพลงิโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหนิ ถือเป็นต้นทุนหลกัของการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรอืถ่านหนิ 
หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้าซึ่งเป็นบรษิัท
ร่วมของบรษิทัฯ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติหรอืถ่านหนิไดใ้นปรมิาณทีต่้องการ ซึ่งเป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
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โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดงักล่าวก็อาจปฏบิตัิผิดขอ้ก าหนดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ท าไว้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย หรือสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้า หรือไอน ้า ที่ท าไว้กบัลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดงันัน้ หาก
เชือ้เพลงิขาดแคลนกอ็าจสง่ผลกระทบต่อการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไร ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

อย่างไรกต็าม ในสว่นของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ซึง่เป็นธุรกจิพลงังานทีม่สีดัสว่นการลงทุนมากทีส่ดุนัน้ 
ไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายถ่านหนิล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิบางสว่นแลว้ 

3.2.3 ทัง้ธรุกิจน ้าและธรุกิจพลงังาน 

(ก) ความเส่ียงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจ
มีผลกระทบต่อแผนการขยายธรุกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน ซึง่โอกาสในการขยายธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ขึ้นอยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และโครงสร้างทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสภาวะทาง
เศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอย่างมนียัส าคญั อนัประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิเฟ้อ และการ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการผดินัดช าระหนี้ ของบรษิัทอื่นๆในอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ยโดยรวม หรือการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ประกอบธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกจิ ของบรษิทัฯ ได ้

(ข) ปัจจยัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐั และปัจจยัมหภาค
อ่ืนๆ  

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก การตดัสนิใจถอนตวัออกจากสหภาพยุโรปของประเทศในกลุ่มสหราช
อาณาจกัร การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง อาจส่งผลต่อการลงทุนและการลดการ
ขยายก าลงัการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบนัของบรษิัทฯ นอกจากนี้ ปัญหา
ความไม่สงบทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้อาจท าใหป้ระเทศไทยขาดความสามารถในการแขง่ขนัและความน่าสนใจใน
การดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกจิอาจพจิารณายา้ย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศเพื่อน
บา้นเพื่อลดความเสีย่งนี้ ผลของความตงึเครยีดทางการเมอืงประกอบกบัหนี้สนิภาคครวัเรอืนทีม่ใีนระดบัสงูจ ากดัการ
บรโิภคของภาคเอกชน ประกอบกบัการบรโิภคในประเทศ การผลติ รวมถงึการส่งออกทีล่ดลงสง่ผลเสยีต่อกจิกรรมการ
ลงทุน ซึง่ท าใหม้กีารลดการขยายการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของบรษิทั  
หรอืการเลื่อนการตดัสนิใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ  

แต่อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งลงทุนทีน่่าสนใจของต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาท าธุรกจิในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีคุณภาพมากกว่าและอัตราค่าจ้างไม่สูงมากนักเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัยุโรปและสหรฐัอเมรกิารวมถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึยงัมโีครงสรา้งพืน้ฐาน นัน่คอืระบบ
สาธารณูปโภคทีพ่รอ้ม และถงึแมป้ระเทศไทยจะเผชญิกบัภยัธรรมชาตใินปี 2554 ภาพรวมการลงทุนประเทศไทยกย็งั
สามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 ที่รฐับาลได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ สทิธิและ
ประโยชน์จากการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละนโยบายการพฒันาภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารของประเทศ ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2558 
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3.3 ปัจจยัเส่ียงด้านการเงิน 

ความสามารถในการบรหิารการเงนิของบรษิทัฯขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ทัง้จากผลประกอบการ ฐานะทาง
การเงนิของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถงึการระดมเงนิทัง้จากตลาดเงนิ/ตลาดทุน ทัง้
ในและต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภาพในการด าเนินงานทางธุรกจิทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ จงึมคีวาม
จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสมและพอเพียงโดยมตี้นทุนทางการเงนิอยู่ในระดบัที่เหมาะสม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 0.70 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.63 เท่า ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถรกัษาสภาพคล่องในการด าเนินการขยาย
ธุรกจิและลดความเสีย่งดา้นการเงนิ บรษิทัฯ จงึด าเนินการโดยใหม้งีบดุลทีม่สีภาพแขง็แกร่ง มหีนี้สนิในระดบัต ่า รกัษา
เงนิสดในมอืให้มสีภาพคล่อง ไม่มเีงนิกู้ยมืจากเงนิตราต่างประเทศ และพยายามจดัแหล่งเงนิกู้ที่หลากหลาย ปัจจยั
ต่างๆทีก่ล่าวมานี้จะช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นใหบ้รษิทัฯในการขยายธุรกจิและลดความเสีย่งทางดา้นการเงนิ   

ทัง้นี้ ในธุรกจิพลงังาน รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม โดยบรษิทัร่วมมกีารลงทุนใน
โรงไฟฟ้าซึง่มแีหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกูย้มืทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการด าเนินงานบางส่วน อยู่ใน
สกุลเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้ หากค่าเงนิของสกุลเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้มคีวามผนัผวนอย่างมนียัส าคญั 
อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไร ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกด็ ีบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไดม้กีารท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (F/X Swap) และ
จากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสีย่งดา้นการเงนิบางสว่นแลว้ 

3.4 ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(ก) ความเส่ียงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

 ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 ก าหนดใหก้จิการการประปาถอืเป็นกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค ซึง่
ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีก่อนการประกอบกิจการดังกล่าว และ ประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการเกีย่วกนัสมัปทานประกอบกจิการประปาเพื่อความ
ปลอดภยัหรอืผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ”) ซึง่ออกตามความในประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่  58 ก าหนดให้ “การประกอบกิจการประปา ” ต้องได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยได้หารือกบักรมทรพัยากรน ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรฯ ได้ใหค้วามเหน็ว่าว่าการประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยนัน้ เขา้ข่ายกจิการประปาที่ต้องได้รบัสมัปทานตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 58 และประกาศกระทรวง
ทรพัยากรฯ หรอืไม่ ซึง่สรุปใจความไดว้่ากจิการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดย
เป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไม่ได้
ผลติและจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ ๆ ไปแต่อย่างใด ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบงัคบัที่
ตอ้งไดร้บัสมัปทานตามนยัของประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายในอนาคต (โปรดดูส่วนที ่3.3 (ข) ขา้งล่างนี้) หรอืการตคีวาม
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ เปลีย่นแปลงไปในอนาคตบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
เกี่ยวขอ้งอาจต้องด าเนินการขอรบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน และหากบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยไม่ได้รบัใบอนุญาตหรอื
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สมัปทาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ รายได้และฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ข) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิไฟฟ้านัน้ตกอยู่
ภายใต้ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแนวทางการตคีวามต่าง ๆ ซึง่
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป  

ซึ่งความไม่แน่นอนดงักล่าวท าให้ธุรกจิของบรษิัทฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย รวมถึง
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ นโยบายทางดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและพลงังานของประเทศ มกีารเปลีย่นแปลง
ไปตามนโยบายและการบรหิารงานของรฐับาลในแต่ละยุค โดยการเปลีย่นแปลงนโยบายดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและ
พลงังาน รวมถงึการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อาทเิช่น นโยบายดา้นพลงังานทดแทน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การด าเนินธุรกิจการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ รายได้และฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.5 ปัจจยัเส่ียงด้านอ่ืน ๆ  
(ก) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯไม่เป็นไปตามนโยบาย 

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธติามงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะ
ทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่น ๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั
ฯ และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบั
ของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉัยที่เกีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมตัิใหจ้่ายเงนิปันผลจะต้อง
น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ มี
อ านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป 
ความสามารถของบรษิทัฯ ในการประกาศจ่ายเงนิปันผลของหุ้นของบรษิัทฯ จงึขึน้อยู่กบังบการเงนิ ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชใีนแต่ละปี อกีทัง้อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะกระท าได้ในจ านวนที่ไม่เกนิก าไรสะสมตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

นอกจากนี้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัเงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ 
เขา้ลงทุน ซึง่บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัร่วมเหล่านัน้ (Majority Share) จงึมไิดม้บีทบาทในการบรหิารจดัการ 
และความสามารถในการก าหนดการจ่ายเงินปันผลอย่างเต็มที่ ดงันัน้ บรษิัทฯ ไม่อาจรบัรองได้ว่าบรษิัทฯ จะสามารถ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนโยบาย  

นอกจากนี้ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนไดก้ าหนดว่าบรษิทัฯ ไม่อาจจา่ยเงนิปันผลไดห้ากบรษิัทฯ มผีลขาดทุน
สะสม แมว้่าบรษิทัฯ จะมกี าไรสทุธใินปีนัน้ๆ กต็าม อกีทัง้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกี าไรสทุธใินปีใด ๆ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกี าไรสทุธใินปีใด ๆ บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 5.0 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดรวมขาดทุนสะสมทีย่กมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองทัง้หมดจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10.0  ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถท าก าไรไดเ้พยีงพอ หรอืหาก
บรษิทัฯ เหน็สมควรเป็นประการอื่น บรษิทัฯ อาจไม่จ่ายเงนิปันผลในอนาคตได ้
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อมราคา
สะสมตามทีป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้หมดเท่ากบั 3,089.11 ลา้นบาท ซึง่
สนิทรพัยถ์าวรเหล่านี้มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 
บริษทัฯ WHAWT 

รบัโอนสิทธ์ิ
จากสญัญา 

WHAEG 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   (ล้านบาท)     

อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง           247.35          39.29                -          208.06                -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

เครื่องจกัรและอปุกรณ์             69.42          43.97            1.62          23.83                -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ทอ่น ้า         1,622.49        665.72          18.37        938.40                -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติน ้าประปา           684.25        279.86        133.09        271.30                -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระผกูพนั 

ระบบผลติน ้าเสยี           194.71               -                  -          194.71                -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ ปลอดภาระผกูพนั 

งานระหว่างก่อสรา้ง           270.89        164.67          72.50                -            33.72  มกีรรมสทิธิ ์ ปลอดภาระผกูพนั 

รวม 3,089.11 1,193.51 225.58 1,636.30 33.72     

 

รายละเอยีดที่ตัง้พื้นที่ใช้งานและวตัถุประสงค์การถือครองสนิทรพัย์ที่ส าคญัในการด าเนินกจิการของบรษิัทฯ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

4.1.1 อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

HCIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              7.87            1.94                -              5.93               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              2.99               -                  -              2.99               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

          113.27          29.67                -            83.60               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพื่อประกอบธรุกจิ
น ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

              0.60            0.60                -                  -    
              
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 
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สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

HESIE 
เพื่อประกอบธรุกจิ
น ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

          115.61            6.61                -          109.00               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE2 
เพื่อประกอบธรุกจิ
น ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

              0.07            0.07                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HRIL 
เพื่อประกอบธรุกจิ
น ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

              4.37               -                  -              4.37               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธรุกจิ
น ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

              2.57            0.40                -              2.17               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม                247.35          39.29               -          208.06               -      

 

4.1.2 เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

ส านกังานใหญ่ เพื่อปรบัปรุงส านกังาน               4.60            4.60                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              9.55            6.73                -              2.82               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              0.01            0.01                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

            27.53          13.05            1.62          12.86               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              9.65            9.65                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE  
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              2.78            2.31                -              0.47               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              0.85            0.85                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE4 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              1.81            1.81                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HRIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              2.48            1.04                -              1.44               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

            10.16            3.92                -              6.24               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม                  69.42          43.97            1.62          23.83               -       
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4.2 ท่อน ้าดิบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองท่อน ้าดบิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

HCIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

             71.44          26.60                -            44.84               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

             49.03          28.05                -            20.98               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           444.96        143.27          18.37        283.32               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           110.28        110.28                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           524.38        162.85                -          361.53               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           117.32        117.32                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 4 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

             44.88          44.88                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HRIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           153.08          24.63                -          128.45               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า

ดบิและน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

           107.12            7.84                -            99.28               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม             1,622.49        665.72          18.37        938.40               -       
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4.3 ระบบผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

HCIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              0.31            0.31                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             25.93          25.93                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

           258.95            3.17        133.09        122.69               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             20.07          20.07                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

           185.27        172.36                -            12.91               -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             58.02          58.02                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HRIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             57.85               -                  -            57.85  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             77.85               -                  -            77.85               -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม                684.25        279.86        133.09        271.30               -       
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4.4 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

HCIE 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

              5.25               -                  -              5.25  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HCIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

             22.55               -                  -            22.55  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

             92.60               -                  -            92.60  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

             65.44               -                  -            65.44  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HRIL 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

              2.59               -                  -              2.59  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธุรกจิ
บ าบดัน ้าเสยี 

              6.28               -                  -              6.28  
              
-    

เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม                194.71               -                 -          194.71               -       

 

4.5 งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองงานระหว่างก่อสรา้งบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

ส านกังานใหญ่ เพื่อปรบัปรุงส านกังาน               0.43            0.43                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HEIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             76.54            4.04          72.50                -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             13.86          13.86                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 2 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             54.84          54.84                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HESIE 4 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

             91.06          91.06                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

HSIL 
เพื่อประกอบธุรกจิน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม 

              0.07            0.07                -                  -                 -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

Bangna-Trad 
เพื่อประกอบธุรกจิ

พลงังาน 
             34.09            0.37                -                  -           33.72  มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม                270.89        164.67          72.50               -            33.72     
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4.6 สิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ท าสญัญาเพื่อไดร้บัสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมที ่ESIE ระยะเวลาใหส้ทิธติาม
สญัญามกี าหนด 25 ปี มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 2576 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560
มลูค่าตามบญัชขีองสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมบรษิทัฯ เท่ากบั 134.69 ลา้นบาท 

  

4.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เกดิจากการทีก่ลุ่มดบับลวิเอชเอ เขา้ซือ้กลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารท าสญัญา
พนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยการให้สทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัฯ เท่ากบั 2,054.50 ลา้นบาท หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 62.73 ลา้น
บาท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธ ิเท่ากบั 1,991.77 ลา้นบาท 

 

4.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่2 จ ากดั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

WHAWT 101.50 99.99 100.00 พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า 
WHAEG 9,178.00 99.99 9,178.00 Holding Companyและธุรกจิพลงังาน 
WHAET 8,978.75 99.99 5,939.00 Holding Company 
WUPI 11.25 99.99 11.25 Holding Company 

 
4.9 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่ถอืหุน้ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

GJP NLL 457.51 25.01 1,384.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gulf Solar 4.67 25.01 14.63 Holding Company 
- Gulf Solar KKS*  25.01 6.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar BV*  25.01 3.13 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 1*  25.01 3.03 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 2*  25.01 2.29 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

GVTP 467.91 25.01 1,610.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS1 485.79 25.01 1,685.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS2 405.04 25.01 1,428.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

GTS3 338.27 25.01 1,278.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS4 319.32 25.01 1,278.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GNLL2 72.45 25.01 260.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
BGWHA-1 430.21 25.01 1,533.56 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gheco-I 7,645.37 35.00 11,624.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวม 10,626.54    

  หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 

 
4.10 เงินลงทุนในการรว่มค้า  

บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในการร่วมคา้ ซึง่ถอืหุน้ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั
ฯ ได้แก่ บรษิัท อสีเทริ์นซบีอร์ด คลนี เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบรษิัท โกลว์ เหมราช วนิด์ จ ากดั บรษิทั 
ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ใน
บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั) กลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล โซล่ารร์ฟู และบรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาต ิโดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มโกลว ์     

ESCE 141.75 33.33 435.81 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– GHW*  33.33 12.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– CCE*  33.33 410.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– RCE*  33.33 12.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

HHT 185.65 51.00 422.15 Holding Company 

– HHP*  12.75 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มกนักุล   61.37 74.99 56.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มกลัฟ์   3.54 51.0 12.25 จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

รวม 392.31    

หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อยหรอืมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย อย่างมนียัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 บริษทัฯ 

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

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ : WHAUP 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท ์  :  0-2719-9559 

โทรสำร   :  0-2717-2128 

เวบ็ไซต ์  :  www.wha-up.com  

ประเภทธรุกิจ : (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และ

บริหารจดัการน ้าเสยี ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ 

(2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ    

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107559000401 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 3,825,000,000 บาท 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจ ำหน่ำยแล้ว :  3,825,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wha-up.com/
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6.1.2 บริษทัย่อย (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560)  

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้
ในประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้  
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น  

บริษทัย่อย         
1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั WHAWT พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า ไทย WHAUP THB 100.00 THB 100.00 THB 10.00 99.99 
2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่

จ ากดั  
WHAEG ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย WHAUP THB 9,178.00 THB 9,178.00 THB 10.00 99.99 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั  

WUPI ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย WHAUP THB 45.00  11.25THB  THB  5.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WHAEG         
4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 

จ ากดั  
WHAET ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย WHAEG THB 5,959.00 THB 5,959.00 THB 10.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WUPI         
5. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited WUPS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPI USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 99.99 
6.  WHAUP (SG) 2 PTE. Limited WUPS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPI USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 99.99 

 
6.1.3 บริษทัรว่มทุน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) 

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
บริษทัร่วมทุนของ WHAEG         
1. บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี  

เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
ESCE ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,039.00 THB 435.82 THB 10.00 33.33 
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ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
2. บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่

จ ากดั 
CCE ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB 989.00 THB 989.00 THB 10.00 99.99 

3. บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่
จ ากดั 

RCE ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB 50.00 THB 12.50 THB 10.00 99.99 

4. บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั GHW ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB 50.00 THB 12.50 THB 10.00 99.99 
5. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนี

โซล่ารร์ูฟ 1 จ ากดั 
WHA 

Gunkul 1 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHAEG THB 11.50 THB 11.50 THB 10.00 74.99 

6. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนี
โซล่ารร์ูฟ 3 จ ากดั 

WHA 
Gunkul 3 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHAEG THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99 

7. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนี
โซล่ารร์ูฟ 6 จ ากดั 

WHA 
Gunkul 6 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHAEG THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99 

8. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนี
โซล่ารร์ูฟ 17 จ ากดั 

WHA 
Gunkul 

17 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHAEG THB 16.00 THB 16.00 THB 10.00 74.99 
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6.1.4 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) 

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ WHAEG        

1. บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิ
เอชเอ) 1 

BGWHA-1 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,533.56 THB 1,533.56 THB100.00 25.01 

2. บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล 
จ ากดั 

Gulf JP 
NLL 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,384.00 THB 1,384.00 THB 10.00 25.01 

3. บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั Gulf VTP ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,610.00 THB 1610.00 THB 10.00 25.01 
4. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั Gulf TS1 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,685.00 THB 1685.00 THB 10.00 25.01 
5. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั Gulf TS2 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,690.00 THB 1690.00 THB 10.00 25.01 
6. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั Gulf TS3 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,278.00 THB 1278.00 THB 10.00 25.01 
7. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั Gulf TS4 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,278.00 THB 1278.00 THB 10.00 25.01 
8. บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2  จ ากดั Gulf NLL 2 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,010.00 THB 260.00 THB 10.00 25.01 
9. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั Gulf Solar ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนหลงัคา 

ไทย WHAEG THB 14.63 THB 14.63 THB 10.00 25.01 

10. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั Gulf Solar 
TS 1 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ตดิตัง้บนหลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 3.03 THB 3.03 THB 10.00 99.99 

11. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั Gulf Solar 
TS 2 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ตดิตัง้บนหลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 2.29 THB 2.29 THB 10.00 99.99 
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ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
12. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั Gulf Solar 

BV 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ตดิตัง้บนหลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 3.13 THB 3.13 THB 10.00 99.99 

13. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั Gulf Solar 
KKS 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ตดิตัง้บนหลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 6.00 THB 6.00 THB 10.00 99.99 

14. บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ี
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั 

Gulf WHA 
MT 

ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้
เชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ 

ไทย WHAUP THB 126.40 THB 71.22 THB 10.00 35.00 

15. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  
ซบีอรด์ เอน็จดี2ี จ ากดั 

WHA NGD2 ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้
เชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ 

ไทย Gulf WHA MT THB 50.00 THB 12.50 THB 10.00 99.99 

16. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  
    ซบีอรด์ เอน็จดี4ี จ ากดั 

WHA NGD4 ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้
เชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ 

ไทย Gulf WHA MT THB 50.00 THB 12.50 THB 10.00 99.99 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ WHAET        
17. บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั Gheco-1 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 11,624.00 THB11,624.00 THB 10.00 35.00 
18. บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั HHTC ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 422.15 THB 422.15 THB 10.00 51.00 
19. บรษิทั หว้ยเหาะพาวเวอร ์จ ากดั HHPC ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า สปป.ลาว HHT USD 40.00 USD 40.00 USD 80.00 25.00 
20. บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั GIPP ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 2,850.00 THB 2,850.00 THB 10.00 5.00 

 หมายเหตุ:   (1) Gulf WHA MT มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดยต่อมามกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 49 ลา้นบาท เป็น 126.4 ลา้นบาท  
เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้มกีลุ่มเอม็ไอทจี ีเขา้ร่วมลงทุนเพิม่เตมิ ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ และกลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 
(2) บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั เมือ่ 29 มกราคม 2561 ไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 1,428 ลา้นบาท เป็น 1,690 ลา้นบาท 

  (3)  บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว รอ้ยละ 25 โดยบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ 
จ ากดั ใชส้กุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัเป็นสกุลเงนิหลกัในการด าเนินธุรกจิ และไมไ่ดม้กีารจดัท างบการเงนิรวม เนื่องจากบรษิทัเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตร ์และผูล้งทุนอื่นมคีวามเชีย่วชาญในการด าเนิน
ธุรกจิทัง้หมด 
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6.1.5  บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์
บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทีอ่ยู ่ :  93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10400 
โทรศพัท ์ :  02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู ่ :  ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ :  02-296-3582  
โทรสาร : 02-683-1298 

ผูต้รวจสอบบญัชี 
บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
ทีอ่ยู่  :  179/74-80 ชัน้ 15 ตกึบางกอก ซติี ้ถนน สาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ :  02-344-1000 
โทรสาร :  02-286-5050 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย 
บริษทั บริษทั อำรแ์อล เคำน์เซิล จ ำกดั     
ทีอ่ยู่  : 62/15 ธนิยะ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กทม 10500 
โทรศพัท ์ :  0-2235-3339 
โทรสาร :   0-2235-3076 

 
6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ไม่มขีอ้มลูอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมนียัส าคญั 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น  
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 
3,825,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2560 มมีติอนุมตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบรษิทัที่
ตราไวจ้ากเดมิมลูค่าหุน้ละ 5 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผูถ้ือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 

1 กลุ่มเหมราช   
 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)1/ 2,633,999,970                   68.86  
 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั2/ 72,581,665                      1.90  
 H-International (SG) Pte. Ltd.3/ 43,500,010                      1.14  
 รวม 2,750,081,645                   71.90  
2 กองทุนเปิดเค 20 ซเีลค็ทห์ุน้ระยะยาวปันผล         83,339,100                       2.18  
3 นายสมยศ อนนัตประยรู         50,240,625                      1.31  
4 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล         46,999,800                      1.23  
5 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั         36,194,537                       0.95  
6 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)         31,620,000                       0.83  
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชยห์ุน้ระยะยาวปันผล 70/30         29,055,015                       0.76  
8 AIA TH-EQ1-P         24,329,660                      0.64  
9 AIA TH-EQ2-P         15,417,292                       0.40  
10 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)         14,911,900                      0.39  

 รวมผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 3,082,189,574  80.58  
 ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน  742,810,426   19.42  
  รวมทัง้หมด  3,825,000,000   100.00  

หมายเหตุ: 1/บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิพฒันาบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรมซึง่ไดข้อเพกิถอนหลกัทรพัย์
จากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 2 มนีาคม 2559 เป็นต้นมา โดยปัจจุบนั
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 98.54 

  ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากดัเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน (Holding Company)  ซึ่งปัจจุบนัถอืหุน้โดย บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 
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 2/ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นบรษิัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มทีุนจดทะเบยีน 
5,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้ 

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

 

 3/H-International (SG) Pte Ltd.เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุนโดยจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ถอืหุน้โดยบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00  

7.2.2 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้ตกลงของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯหรอืบรษิทั

ย่อย (แลว้แต่กรณี) มกีารเขา้ท าขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 
 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีุน้กู ้โดยรายละเอยีดส าคญัสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

หุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ครบก าหนดไถ่ถอน 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือโดย 
FITCH(Thai) 

WHAUP208A 3,200 รอ้ยละ 3.33% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 3 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 18 สงิหาคม 
2563 

BBB+(tha) 

WHAUP208B 800 รอ้ยละ 3.33% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 2.9 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 10 สงิหาคม 
2563 

BBB+(tha) 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ จะพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ซึง่รวมถงึ พ.ร.บ. บรษิทั
มหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดว่าบรษิทัมหาชนจ ากดัจะสามารถจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ในกรณีทีไ่ม่มกีาร
ขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัฯมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ กระแส
เงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายปันผล
นัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยมติคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขอ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่เกนิกวา่ก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 
บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิัทย่อย หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิัทย่อยจะ
พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น สถานะทางการเงนิ 
กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทัย่อย และการ
จ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทย่อย อย่างมีนัยส าคญั โดยมติคณะกรรมการ
บรษิัทย่อยทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัย่อย มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 
 
7.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า 

บรษิทัฯ มบีรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจะเป็นไปตามสญัญาระหว่างผูถ้อื
หุน้ และแตกต่างไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละสญัญา ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนทีแ่ต่ละฝ่ายถอื
หุน้อยู่ ทัง้นี้ รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้  
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงันี้  
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ 

7. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 นายสมยศ อนันตประยูร หรอื นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน หรอื 
นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล หรอื นายวเิศษ จูงวฒันา กรรมการสองในสามคนนี้ รวมเป็นสามคนและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้  กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. คณะกรรมการบรษิทัใหม้จี านวนตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด แต่ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยตอ้ง
มจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน  

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบรษิทั” และในกรณีทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเวทย์ นุชเจรญิ และนางพรรณี วรวุฒจิงสถิต เป็นกรรมการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ
ของบรษิทัฯ และมเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่ นางรตันา ชนิวตัร 
 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระของบรษิัทฯ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ 
กรรมการตรวจสอบซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งั
เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

8.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิาร มจี านวน 5 ทา่น ดงันี้ 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหาร ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและ

วางแผน ใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึการก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ น านโยบายและแผนกลยุทธท์ี่

ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้นัน้ไปด าเนินการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล กรรมการบรหิาร 

3. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิาร 

4. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรหิาร 

5. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการบรหิาร 
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8.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยมนีางสาวธนติา กติทิวเีสถยีร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล ทัง้นี้ ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ

ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งได ้

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้
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8.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมยศ อนนัตประยรู กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่ง
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าว
จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ให้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้
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การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

 รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้ 

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ 

ปี 2560 

 จ ำนวน 9 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 5 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 9 ทำ่น 

 ประชมุ 10 ครัง้ ประชมุ 7 ครัง้ ประชมุ 12 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ 3 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ 

1. นายสมยศ  
    อนนัตประยรู 

- ประธานกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
7/10 

  
9/12 

   
3/3 

 
2/2 

2. นางสาวจรพีร  
    จารุกรสกุล 

- รองกรรมการบรษิทั 
- รองกรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
 

10/10 

  
 

12/12 

  
 

2/2 

 
 

3/3 

 
 

2/2 

3. นายเดวดิ  
    รชิารด์ นารโ์ดน 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

 
9/10 

  
11/12 

  
2/2 

  
1/2 

4. นายววิฒัน์  
    จริฐัตกิาลสกุล 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรรษทัภบิาล 

 
10/10 

  
12/12 

 
2/2 

   
2/2 

5. นายวเิศษ  
    จงูวฒันา 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
 

 
10/10 

  
11/12 

    
2/2 

6. นายสุรเธยีร  
    จกัรธรานนท์ 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

 
10/10 

    
2/2 

  
2/2 

7. นายเวทย ์ 
    นุชเจรญิ 

- กรรมการบรษิทั  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

 
10/10 

 
7/7 

    
3/3 

 
2/2 

8. นายเอกชยั  
    ตวิตุานนท์ 

- กรรมการบรษิทั  
- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
- กรรมการบรรษทัภบิาล 

 
10/10 

 
7/7 

  
2/2 

   
2/2 

9. นางพรรณี  
    วรวฒุจิงสถติ 

- กรรมการบรษิทั  
- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการ 
บรรษทัภบิาล 

 
 

10/10 

 
 

7/7 

  
 

2/2 

   
 

2/2 
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8.7 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ านวน 7 ท่าน มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวเิศษ จงูวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 

3. นายค าฮอง รศัมาน ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 

4. นายวรานล เหล่าสวุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

5. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

6. นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

7. นางสาวอาภาสนิี ณานวงัศะ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 
8.8 เลขานุการบริษทัฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวณัชชา  

รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ านาจ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2. ให้ค าปรกึษาในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อพงึปฏิบตัิต่าง ๆ 

รวมทัง้เป็นผูจ้ดัท าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. บนัทกึรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ติดตามใหป้ฏบิตัิตามมติการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ 

4. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้ก าหนด

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั  

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2560 ได้มมีติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจ่ายเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสั มรีายละเอยีดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดงันี้ 

  ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 200,000 / ปี 

กรรมการ 150,000 / ปี 

ประธาน 30,000 / ครัง้ 

กรรมการ 25,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

- ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - ประธาน 25,000 / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

  

 ในสว่นของโบนสั ก าหนดจ่ายในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมสว่นแบ่งก าไรในปีดงักล่าว 
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        รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2560 มดีงันี้                     (หน่วย:บาท) 

 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี

ล าดบั  ช่ือ ค่าตอบแทน
รายปี  

 

ค่าเบี้ยประชมุ   

 
รวม 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

 
 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 
 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

ความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

 
โบนัส 

 

1 นายสมยศ อนนัตประยรู   200,000.00  210,000.00    225,000.00        45,000.00    469,640.74  1,149,640.74  

2 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล    150,000.00  250,000.00    180,000.00      50,000.00    45,000.00    432,902.84  1,107,902.84  

3 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   150,000.00  225,000.00    165,000.00    30,000.00       432,902.84  1,002,902.84  

4 นายววิฒัน์ จริฐักาลสกุล    150,000.00  250,000.00    180,000.00    30,000.00         432,902.84  1,042,902.84  

5 นายวเิศษ จงูวฒันา    150,000.00  250,000.00    165,000.00           328,829.00     893,829.00  

6 นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์    150,000.00  250,000.00          30,000.00       277,899.26     707,899.26  

7 นายเวทย ์นุชเจรญิ  150,000.00  250,000.00  175,000.00          75,000.00     432,902.84  1,082,902.84  

8 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์    150,000.00  250,000.00  105,000.00      30,000.00         432,902.84     967,902.84  

9 นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ    150,000.00  250,000.00  105,000.00     50,000.00         432,902.84     987,902.84  
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8.9.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิารของบรษิทัฯ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) ส าหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุด

วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน (คน) 9 11/1 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 24.64 29.24 
หมายเหตุ /1 ผูบ้รหิารจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ นางการศศ ินานานุกูล นางสาวขนัทอง ธรรมมงคล นายอภชิาต ิตรงสุขสรรค์ และ 

               นางอมัพร ชุบไทยสงค์ ลาออกเมื่อ 30 มถุินายน 2560 ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มจี านวน      

               ผูบ้รหิาร 7 คน 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ในปี 2560 บรษิัทได้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองรองเลี้ยงชพีทีส่มทบใหผู้บ้รหิารในฐานะพนักงานของ

บรษิทัจ านวน 1.49 ลา้นบาท 

 

8.10 บุคลากร 
8.10.1 จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ไม่รวมผูบ้รหิารจ านวน 11 คน) แบ่งตามสายงาน ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2560 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 57 59 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค - 1 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน - 4 

ฝ่ายบญัช ี 1 3 

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 1 3 

ฝ่ายกฎหมาย/1 2 3 

ฝ่ายบรหิาร 3 6 

รวม 64 79 
 หมายเหตุ ในปี 2559 และปี 2560 เลขานุการบรษิทัสงักดัฝ่ายกฎหมาย 
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8.10.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2559 และในปี 2560 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 19.47 ลา้นบาท 

และ 27.70 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 (ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนพนกังาน/1 18.47 26.41 

ค่าตอบแทนอื่นๆ/2 1.00 1.29 

รวม 19.47 27.70 

  หมายเหตุ  /1รวมโบนสัพนกังาน 
                        /2รวมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 

8.10.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานที่ส าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา

ทีย่งัไม่สิน้สุด ซึง่อาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ ส่วนของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างมนียัส าคญั 

 

8.10.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
1. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1.1 ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแล

กจิการของบรษิัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บรหิาร เลขานุการบรษิัท เป็นต้น เพื่อให้มกีาร

ปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใช้

บรกิารของสถาบนัภายนอก 

1.2 ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ฯ 

ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

2. การพฒันาพนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จงึได้มุ่งเน้นให้

บรษิทัฯ เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยมนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการให้

ความรู้เป็นประจ า ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง และเหมาะสมกบัความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะสนบัสนุนทุนกูย้มืเพื่อการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรเพื่อศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทเพื่อเพิม่พนู

ความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาทีท่ างานอยู่ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่วี่าเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรท าให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิัทฯ เป็นไปด้วยความ
เป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัการ
ส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ให้ความส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึ่งอาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดไว ้ไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
ได้แก่ การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งก าไรของบรษิัทฯ การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การ
เขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั
ฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้ข้อมูลวนั เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม และมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติทีข่อตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาขอ้มูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั ยกเว้นกรณีมคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วน บรษิทัฯ จะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไมน้่อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด และจะไม่กระท าการใดๆ 
ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ  

3)  อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และละเวน้การกระท า
ใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมตไิม่ควรมวีธิี
ทียุ่่งยากหรอืมคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้มคีวามสะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้
ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบับรษิัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ให้ผูถ้ือหุน้ทราบพรอ้มกบัการ
น าสง่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้น Website 
ของบรษิทัฯ ดว้ย 
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5)  สนับสนุนให้ผูถ้ือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่้ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
เสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

6)  สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ น าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

7)  สง่เสรมิใหก้รรมการของบรษิทัฯ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัให้มกีารลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรบัแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

9)  ส่งเสรมิใหม้บีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้
ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกีย่วโยง การท ารายการไดม้า
หรอืจาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

11)  จดัให้รายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นมกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึค าถาม
คาตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร รวมทัง้
บนัทกึรายชื่อกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบน 
website ของบรษิทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

1)  สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน
บรษิัทฯ จะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ก่อนวนันัดประชุมผู้ถือหุ้น และควร
จดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อื
หุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2)  แจง้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  ก าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่ง
เสยีง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชุมแลว้ มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนสาหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมติ และนับเ ป็นองค์ประชุม
ตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

4)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ให้
ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อื
หุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม่ นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่ควรเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
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5)  ก าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

6)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7)  ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

8)  ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถอืปฏบิตั ิและหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและเป็นเวลา 
24 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศส าคญัถูกเปิดเผย 

9)  ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสยีอย่างมีนัย ส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอสิระ ควรงดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุม
พจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ ยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีุณค่ายิง่ 
จงึเป็นนโยบายของบรษิัทฯ ที่จะให้การปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

4)  ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 
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(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ 
ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงันี้ 

1)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลติ ให้แก่ลูกคา้ รวมถงึใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุง
และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยู่เสมอ 

2)  จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลูกค้าอย่างเคร่งครดั และด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 

3)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลรกัษาขอ้มูลความลบัของลกูคา้เสมอืเป็นความลบัของบรษิทัฯ และไม่น าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใสใ่นเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลกูคา้ รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาในทุกเรื่องทีล่กูคา้รอ้งเรยีน
หรอืใหข้อ้แนะน า โดยบรษิทัจะส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆต่อไป 

(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั
เอาเปรยีบคู่ค้า โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 

2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบี
แจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4)  บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียู่กบัเจา้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าให้เจา้หนี้
เกดิความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัในสญัญา บรษิทัจะแจง้เจา้หนี้
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ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซึง่รวมถงึเงื่อนไขค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุน และการผดิ
นดัช าระหนี้ร่วมกนั 

5)  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รบัเหมา โดยมีการ
ประเมนิแบ่งตามประเภทผูจ้ าหน่ายสนิค้า และผูร้บัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผูข้ายโดย
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและน ามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้โดย
จะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิัทฯ มนีโยบายในการสนับสนุนธุรกจิท้องถิน่โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผู้จดัจ าหน่าย จาก
บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรอื ชุมชน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบัติตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒัน าส่งเสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิัทตัง้อยู่ให้มีคุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเติบโตของ
บรษิทัฯ และมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ในด้าน
การศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(6)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การใหบ้รกิารน ้าซึง่เป็นธุรกจิของบรษิทัฯ ควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจานี้ บรษิทัมนีโยบายทีใ่หก้ารสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่สรมิสรา้งคุณภาพ อาชวีอ
นามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยู่เสมอ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงันี้ 

1)  มกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วย
เหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัให้มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

5)  ดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท า
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หน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้  จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็นกรรมการของ
บรษิทัย่อยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบรษิัทฯ 
โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทัง้ไดป้รบัปรุง
และรายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าว และ
บรษิทัได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและมจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้ง
และสน ับสนุนธ ุรกจิของบรษิทั  โดยบรษิทัมคีณะกรรมการช ุดย่อยอกี 5 ช ุด ไดแ้ก ่ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และ
ไม่มกีรรมการอสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดย
พจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งมอี านาจโดยไม่จ ากดั 
และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการประสานงาน
ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
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ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 3 คน คดิเป็น 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระตาม
ขอ้แนะน าในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น
กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ เหน็ว่า โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าวมคีวามโปร่งใสเพยีงพอ และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้และบรษิทัฯ ได ้เน่ืองจากมจี านวนกรรมการอสิระ 3 คน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. อกีทัง้กรรมการอสิระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและไม่มสีว่นไดเ้สยีกบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี้ เมื่อบรษิทัฯ เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น เกณฑ์
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เกณฑก์ารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น ซึง่เกณฑ์ดงักล่าวไดก้ าหนดใหน้ า
เรื่องที่มีนัยส าคญัเข้าขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดงันัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมติ
ในเรื่องนัน้ ๆ  

อกีทัง้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน้าที่ตามหลกัซื่อสตัย์และไว้วางใจ 
(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึนโยบาย
ก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการ
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกลัน่กรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ อนัจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการบรษิัท โดยองคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 

5.3  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัทีจ่ะรกัษาและคงไวซ้ึง่มาตรฐานระดบัสงูของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ในบรษิทั โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ทีีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สีาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้น าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิาก
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คณะกรรมการบรษิัท และไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รให้เป็นทีเ่ขา้ใจมาใช้และถือปฏบิตัเิรื่อยมา อกีทัง้ยงัได้ จดัท า
มาตรฐานการปฏบิตังิานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินการภายในองคก์ร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัได้อนุมตัแิละประกาศใช้กฎและระเบยีบภายในใหม่ ๆ 
เป็นระยะ ๆ โดยมุ่งพฒันาปรบัปรุงการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

5.3.2  จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักส าคัญในการ
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ใน
การสง่เสรมิและสนบัสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั รวมทัง้ได้
ประชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบอนิทราเน็ตของบรษิทัฯ รวมทัง้
ไดต้ดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ทัง้นี้ เพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

จรรยาบรรณดงักล่าวไดร้่างขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัความโปร่งใสหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

5.3.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การท ารายการระหว่างบรษิทักบับุคคลใดที่เกี่ยวโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขดัแยง้กนัไดน้ัน้ 
จะต้องผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัที่ ส าคญัการเขา้ท า
รายการนัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและ
ขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิัท ท่านใดทีม่สี่วนได้
เสยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวต้องกระท าขึน้ภายใต้เงื่อนไขการคา้ปกตทิัว่ไป โดยก าหนดราคาทียุ่ตธิรรมและอยู่
บนพื้นฐานเสมอืนหนึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกนั (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถ
ก าหนดราคาได ้บรษิทัฯ จะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัฯ เพื่อก าหนดราคา
ทีเ่ป็นธรรมทัง้ส าหรบับรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.3.5  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลโดยคณะกรรมการบรษิทัได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน (ในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
ดา้นการควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และดา้นระบบการตดิตาม 
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission: COSO)) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หรอืจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดแูลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและ
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึง่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส 
เพื่อปรบัปรุงและเพื่อความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้นี้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.6  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษิทั และบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ เพื่อก ากบั
ดแูลการบรหิารจดัการและรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้นี้ สดัสว่นตวัแทนของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม อย่างน้อยจะ
เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ การก าหนดนโยบายทีส่ าคญัและการออกเสยีงในวาระที่ส าคญั
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

5.4.1  คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี ซึง่แต่ละครัง้จะมี
การก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพื่อพจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญัเร่งด่วน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัอาจเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อให้ขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายใหค้ณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่
กรรมการบรหิารไดม้กีารประชุมร่วมกนั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและ
ไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชุมกนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดย
ไม่มฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

ในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องที่ก าหนดเป็น
วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ และ เลขานุการบรษิัทจะน าเรื่อง
ดงักล่าวมาก าหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัท าหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใิน
ทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้ือมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีง กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่
เขา้ร่วมประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส 
ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ 
ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงการใช้เวลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
ค าแนะน า ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

5.4.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
อย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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5.4.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษิัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.6  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อร่วมกนั
พจิารณาและสรุปผลการประเมนิงานและน ามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกนัหาแนวทาง
ปรบัปรุง แก้ไข เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดให้มกีารประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมนิตนเองของกรรมการทัง้คณะ และน าแนวทางการประเมนิจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะ
เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินงานเกีย่วกบัคณะกรรมการให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทัง้นี้ 
แบบประเมนิจะแบ่งหวัขอ้เป็นดงันี้ 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 

(1)  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

2.  ความเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบั 

(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 

(2)  ธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3)  กลยุทธข์องบรษิทัฯ 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 

4.  บรษิทัย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรื่องต่างๆ เหล่าน้ีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทัฯ 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(3)  แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 
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7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 

8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นกลาง 

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 

10.  คณะกรรมการเหน็ว่าผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 

11.  การปฏบิตัเิรื่องการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมู่พนกังานบรษิทัหมู่พนกังานบรษิทั 

ทัง้นี้ เลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้
รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ าทุกปี 

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพจิารณาจากหน้าที่ ความรบัผดิชอบ 
ความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง ทั ้งนี้ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณานาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

5.7  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบั
ดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบรษิัทฯ หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก 

2. ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่ 

5.8  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิัทฯ เลง็เหน็ความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัให้มแีผนสบืทอดต าแหน่ง จงึได้ท าแผนสบืทอด
ต าแหน่งทีค่รอบคลุมต าแหน่งผูบ้รหิารทีส่ าคญั โดยท าการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว 
ท าการพฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้สามารถรองรบัต าแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญัต่อไปในอนาคต 

5.9  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะตอ้งทราบถงึลกัษณะการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั ดงันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ
แนะน าใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัและ
จ าเป็นต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้นี้ เลขานุการ
บรษิทัเป็นประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 
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5.10  นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทั และจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนได้
คนละไม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากนี้ หา้มมใิห้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ที่ประกอบธุรกจิ
เดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีง ยกเวน้บรษิัทร่วม และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.11  การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการจัดตัง้
คณะท างาน ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะท างานดงักล่าวจะร่วมกนัประชมุและประเมนิความเสีย่งทัว่
ทัง้องค์กร ทัง้ที่เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการวเิคราะห์ถึงปัจจยัความเสีย่ง
ต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกันก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและ
ผูร้บัผดิชอบ โดยคณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความร่วมมอืและ
ประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนัน้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ อย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อช่วยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรุงนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีด่งันี้ 

9.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  
9.3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

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

1. ปฏิบัติหน้าที่ และก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความ
ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ  งบประมาณ โครงสร้างการ
บรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดูแลการ
บรหิารงานและผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ หรอืบุคคลใด ๆ ซึ่ง
ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  
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4. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนักงานบรษิทัฯ รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
ทีเ่หมาะสม 

5. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และจดัให้มีการ
รายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบ
ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องพจิารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้อง
พจิารณาโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ ากบับรษิทัฯ หรอืมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

11. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

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

13. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

18. พจิารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ  
อย่างเป็นธรรม 
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19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทัได ้ 

ทัง้นี้  การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็น  
การมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะ
ใด ๆ หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 

9.3.2 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบั
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้การจดัท า
รายงานทางการเงนิ เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยมี
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงันี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม  เพยีงพอ  และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม
ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและ
ครบถ้วน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปนี้  

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(charter) และ  

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เหน็สมควร 

10. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.3.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัขิอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 
และงบประมาณของบรษิทัฯ โดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมตัต่ิอ
คณะกรรมการบรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการ
ใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  

2 ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบรษิัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า 
การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  
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3 ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทัฯ การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของ
แต่ละธุรกจิ พจิารณาและติดตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นก าลงัคนและการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

4 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุนหรอื
ร่วมลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่นใด ในรปูแบบทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อ
ด าเนินกจิการตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน
ดงักล่าว การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ
ตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

5 ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6 พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้
ท าธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบริษทัรวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมี
ความจ าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ละ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7 พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกูย้มื ขอสนิเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใด ๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ/ค าเสนอ ตดิต่อ 
ท านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

8 พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื 
การด าเนินการใด ๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ    

9 แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใด ๆ ที่
อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะ
กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

10 มอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบใด ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

11 พจิารณาและอนุมตัคิู่มอือ านาจด าเนินการ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจทราบถงึ
ขอบเขตความรบัผดิชอบและอ านาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐานอา้งองิ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 

9.3.4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัขิอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิโดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 
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2. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั (Code of Conduct) โดยจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. ก าหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4. เป็นตวัแทนบรษิัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกจิกรรมดา้นบรรษัทภบิาลทัง้กบัผูบ้รหิาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก  

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จดัท า
สรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

9.3.5 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัขิอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตันิโยบายบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบริษัท 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิัทมี
ระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญในระดบัองค์กร 
รวมถงึใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการจดัการ
ความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัต่อองคก์ร ในกรณีที่
มปัีจจยั หรอืเหตุการณ์ส าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้มูลความเสีย่งและการควบคุมภายในทีส่ าคญั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้มี
การน าระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัฯ 

8. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

10. ท าหน้าทีส่อบทาน ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัแก่ฝ่ายบรหิาร 
โดยมีอ านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทัง้
รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง  
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11. น ามาตรการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฎบิตัิอย่างมปีระสทิธผิล และตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน 
และปรบัปรุง มาตรการต่อต้านการทุจรติฯอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบต่อไป 

9.3.6 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัขิอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาน าเสนอโครงสร้าง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง
เน่ืองจากครบวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิัท โดยมกี าหนดระยะเวลาอย่างเพยีงพอก่อนการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พจิารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิทัทีจ่ะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของบรษิทั  

4. พจิารณากลัน่กรองผูท้ีเ่หมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ในกรณีทีม่ตี าแหน่งดงักล่าว
ว่างลง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ และทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ 

6. พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามเหมาะสม และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

7. พจิารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก าหน ด
ค่าตอบแทนและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยน าเสนอ
ค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9.3.7 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัขิอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้ง และอ านาจบรหิารงาน รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท าแผนกลยุทธ ์และ
แผนงบประมาณประจ าปีตามทีฝ่่ายบรหิารน าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2 ตดิตาม ควบคุม ก ากบัดูแล และด าเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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3 เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

5 พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏบิตักิารของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัทฯ และพจิารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่ายงาน   
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในตารางมอบหมายอ านาจอนุมัติในการด าเนินงานและการเข้าท า
ธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ  

6 อ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การ ปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

7 มอบอ านาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจ และ/หรอื 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

8 อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ เช่น ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การคดิ
ค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดติเทอมเหมอืนลูกคา้ทัว่ไป เป็นต้น ทัง้นี้
ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9 มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัย่อย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบรษิทั 

10 ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

9.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชุดย่อย 

1.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด ้

ในการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
หรอืพจิารณาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ อย่างไรกต็าม 
การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1)  ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 
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ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไป
นัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทัง้นี้  มติของ
คณะกรรมการตามความขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ทัง้นี้ กรรมการบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระจะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วน สอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ ทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องที่เกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิและงานบรหิารของบรษิทัฯ 
และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

3.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี บรษิทัฯ มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบั
ลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 

1.  ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
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หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการ
ค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ีอ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ีอ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่
มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

10.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และ 

11.  ไม่เป็นกรรมการของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

นอกจากนี้ กรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรู้
และประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความ
เชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

ส าหรบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้
กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
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กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัท
แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี จ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงวาระที่เหลอือยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

4.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวน
หนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ใหก้รรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งได ้

5.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และ
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รบัการ
เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้

6.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

ทัง้นี้ ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งได ้

9.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

9.5.1 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน 
ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5.2 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

1. บรษิัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั โดยการส่งตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ส าคญั ไดแ้ก่ 
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(1) ปฏิบัติห น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบรษิัท และมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) ความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) ด าเนินการตดิตาม รวมถงึให้ค าแนะน าทีจ่ าเป็น เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม
เป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถงึใหค้ าแนะน า
ทีจ่ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

(4) พจิารณา ตดิตาม รวมถงึใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบควบคุมภายใน 
รวมถงึระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการด าเนินธุรกจิ 

(5) พจิารณา ตดิตาม และด าเนินการทีจ่ าเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน
ที่ส าคญัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการ
สามารถอนุมตัิรายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอืมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม  

3. บรษิัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจได้ว่าบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึขอ้มูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากบั
ดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัจะตดิตามใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเขา้ท ารายการดว้ยความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้า/จ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

5. บรษิัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและ
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

6. บรษิทัฯ ก าหนดระเบยีบปฏบิตัใิหก้ารเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใชส้ทิธิ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. วาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะต้องลงมตใิหเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญา การออก
เสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาร่วมทุนดงักล่าว 

2. วาระประจ าดงัต่อไปนี้ในการประชุมสามญัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนนได ้
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-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา 

-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ประจ าปี 

-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนส ารองและจ่ายเงนิปันผล 

-  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน
ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

9.6 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายและวธิีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้  

1. บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า เกีย่วกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื
เทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงั
เลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท า
และน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

3. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื
เทยีบเท่า และผู้ปฏบิตังิานที่เกีย่วขอ้ง ทีไ่ด้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มูล
เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิัทฯ จนกว่าบรษิัทจะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลา
ปลอดการใช้ขอ้มูลภายในที่ยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึง่หมายถงึ ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อน
และจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิหรอืเทียบเท่า งดการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 
และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศของบรษิทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่
เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่
การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณา
จากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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9.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

ในงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชคีอื 
บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิเป็นจ านวนเงนิรวม 2,690,000 
บาท และ ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit fee) เป็นจ านวนเงนิ 105,450 บาท 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
กบับรษิทัฯ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตัง้มัน่ทีจ่ะด ารง
ตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และสามารถ
บรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบในการด าเนินธุรกจิทีม่ี
ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในทุกดา้น  

จากการที่บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมจงึได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยค านึงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้
ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
การละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมถงึการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ โดยมนีโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มูล
ทีส่ าคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ 
พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
พร้อมทัง้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็อย่าง
ยัง่ยนื  

(3) นโยบายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินให้
อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มสีว่นรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็น
การละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) นโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้ง
จติส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแก่องคก์ร 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึง่ขณะนี้บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อ
สมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่า
เทยีมกนัทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ จะไม่ท าการใดทีเ่ป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ตลอดจนมนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของ
บรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) 
ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็น
ธรรมบนพื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา 
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายใน 
บรษิทัฯ  และสง่เสรมิใหผู้ร้่วมทุน คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 
และคุม้ครองสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
โดยพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหไ้ม่ต ่ากว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนั และมีการปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกนัและกัน 
ตลอดจนในดา้นการดูแลพนักงาน บรษิทัฯ มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเนื่อง มกีารก าหนดผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมี
โอกาสที่จะก้าวหน้า มกีารเรยีนรู้ในทุกระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานใหม้คีวามเป็นมอื
อาชพีบนสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ ส าหรบัพนักงานของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกนัสุขภาพและ
อุบตัิเหตุให้แก่พนักงาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส าหรบัค่าพธิี
ฌาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของพนกังาน ทุนการศกึษาส าหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

(2) การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสมัมนาการดงูาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างาน
ที่มปีระสทิธภิาพ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท างานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีขุอนามยัในสถานที่
ท างานทีด่ ีบรษิทัฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งให้
พนักงานมจีติส านึกด้านความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงานมี
สุขภาพอนามยัทีด่ ี(และไม่ท าการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร) รวมถงึดูแล
สถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิัทฯ มนีโยบายมุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิต่อลูกค้า (ซึ่งมฐีานะเป็นผู้บรโิภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัลูกคา้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลติ โดยบรษิทัฯ ตระหนักดี
ว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านน ้า” เป็นพื้นฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรทีม่คีุณภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิตน้ทาง
ไปจนถงึผลผลติปลายทาง 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ มนีโยบายด้านการคุ้มครองสิง่แวดล้อม โดยที่ผ่านมาบรษิัทฯ มกีารบรหิารจดัการ โดยค านึงถงึ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกจิ อาทเิช่น การส ารวจและประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมก่อน
การก่อสร้างอย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการด าเนินงาน ไม่ให้สรา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและ
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมกีารใชร้ะบบการบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการใช้ทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมี
การน าผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทัง้มีการบ าบดัของเสยีจาก
กระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น โดยบรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้ม ๆ กบัการเตบิโตของ
บรษิทัฯ ซึง่เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อม โดยมรีะบบการผลติและการด าเนินงานที่ใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ มกีารควบคุม
ป้องกนัมใิหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ไดด้ าเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม
ประเมนิผล และทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยดึถอืนโยบายทีต่อ้งดูแลและสานสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่าง ๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บั
เพื่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึคุณค่าและความส าคญัของทรพัยากรน ้าซึง่เป็นทรพัยากรสิน้เปลอืง ควบคู่กบัการดแูล
สิง่แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิัทฯจงึก าหนด “นโยบายใช้น ้าอย่างประหยดั” เพื่อแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมัน่ในการใช้ทรพัยากรในการด าเนินธุรกจิและการผลติของบรษิัทฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และยงั
มุ่งเน้นการประหยดัพลงังานโดยการใช้นวตักรรมและการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง จากพลังงานทางเลือกอื่ นๆ 
(Alternative Energy) นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ
เผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบัการประหยดั
พลงังานกบักลุ่มลกูคา้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

8. แนวทางปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมายก าหนด 
อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมรีะบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลกัการดูแลก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
กล่าวคอื การมรีะบบการปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอ านาจซึง่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะ
น าไปสู ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ พนกังาน คู่คา้ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าทีส่อบ
ทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารด าเนินธุรกจิ
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และอ้างองิรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในทีจ่ดัท าโดยบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มี
ระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 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 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั(“ธรรมนิติ”) ให้ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ และธรรมนิตอิบหมายให ้นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบ
ภายในประจ าปีของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองธรรมนิตแิละนายศกัดิศ์ร ีอ าพวนัแลว้เหน็ว่า มคีวามเหมาะสม
เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบ
ภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 18 ปีนอกจากนี้ นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั มคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทดีงักล่าวทัง้นี้ การพจิารณาแต่งตัง้ ถอด
ถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
คุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายมดีงัต่อไปนี้ 
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หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั (ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 25 ปี 

โดยมปีระสบการณ์ท างานกบัธรรมนิตมิาตัง้แต่ปี 2535 จนถงึปัจจุบนั 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั จดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีนการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนดหรอืเหน็สมควร รวมถงึรว่มเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1  บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีารท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์ได้ดงันี้ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั 
(มหาชน) (“เหมราช” หรอื “HRD”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระ
แลว้(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

- มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 4 ท่านไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน 4) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรี
ยล  เอสเตท (ระยอง  )  จ ากัด 
(“ESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช าระแลว้ (ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม) 

- มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 3 ท่านไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน  

บรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จ ากดั (“HEIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน 4) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ 
อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
(“HESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บรหิารจดัการโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

บรษิทั เหมราช ระยอง ที่ดนิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (“HRIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บริหารจดัการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

บรษิทั เหมราช สระบุร ีที่ดนิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (“HSIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ
บริหารจดัการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

บรษิทั เอช-คอนสครคัชัน่ แมน
เนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั (“HCME”) 

- ด า เ นินธุ รกิจบริการออกแบบ และ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน  

บรษิทั เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จ ากดั 
(“SME”) 

- ด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ จ าหน่ายและให้
เช่าอาคารโรงงานอาคารและคลงัสินค้า
ส าเรจ็รูป 

- เป็นบรษิทัย่อยของเหมราช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่ เรียกช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ปี 2560 บรษิทัฯ และเหมราช ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นใหญข่องบรษิทัฯ ได้ด าเนินการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการด าเนินธุรกจิและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของแต่ละบรษิัท และเพื่อรองรบัการขยายตัวของบรษิัทฯ ในอนาคต โดยในวนัที่ 30 มนีาคม 2559 บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจกับเหมราชและสญัญาเช่าสทิธใินการ
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าและบรหิารจดัการน ้าเสยีกบักลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้ ในไตรมาสที ่2 ของปี 2559 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ได้รบัโอนธุรกจิพลงังานมาจากกลุ่มเหมราชฯ และ
กลุ่มดบับลวิเอชเอ ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญข่องเหมราช 
 รายการระหวา่งกนัในปี 2559 และปี 2560 สามารถสรุปได้ดงันี้ 
 
1)     การรบับริหารจดัการธรุกิจน ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รายได้ค่าบริหารจดัการ   บรษิทัฯไดท้ าสญัญารบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าโดยใหบ้ริการ
บ าบดัน ้าเสยีแก่ESIE และใหบ้รกิารผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
และบ าบัดน ้ า เสียแก่SME (ส าหรับการให้บริการน ้าใน 
HLP1)โดยสญัญามอีายุ 3 ปี และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 30 
มีนาคม 2559 เน่ืองจากทัง้ 2 บริษทัไม่มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจน ้าซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้ง
ธุรกิจ โดยบริษทัฯได้เรยีกเก็บค่าบรกิารถวัเฉลี่ยตามอตัรา
ค่าใชจ้่ายทางตรง บวกอตัรารอ้ยละ 8 ซึ่งเป็นอตัราที่สามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราก าไรของบรษิทัที่ใหบ้รกิารในลกัษณะ
เดยีวกนัในตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล โดยเป็น
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป และอตัรา
ค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับ
บรษิทัอื่นที่ใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

• ESIE 2.39 3.30 

• SME 0.36 0.50 

รายได้ค้างรบั   

• ESIE 0.27 0.28 

• SME 0.04 0.04 
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2)     การจดัซ้ือน ้าดิบ 
2.1 การจดัซื้อน ้าดบิใน ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ต้นทนุน ้าดิบ   • ปี 2551 บริษัทฯท าสัญญาซื้อขายน ้าดิบจาก ESIE ตาม
สัญญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ อ
อุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี บรษิทัฯตกลงซื้อน ้าดิบ
จากผู้ให้เช่าสิทธิในอตัราค่าต้นทุนน ้าดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ 
บวกอตัราก าไรรอ้ยละ 15 โดยค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า 

• อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าท า
สญัญาซือ้น ้าดบิโดยตรงจากบรษิทั จดัการและพฒันาน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“EASTW”) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเหน็ว่า
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เน่ืองจากน ้าดิบเป็นวตัถุดิบหลกัในการน ามาผลิตน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่บริษทัฯ 
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

• ESIE 115.21 107.39 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• ESIE 12.59 12.21 

 
2.2 การจดัซื้อน ้าดบิในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอืน่ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ต้นทนุน ้าดิบ   • ปี 2551 บรษิทัฯท าสญัญาซือ้ขายน ้าดบิจาก HRD HEIE 
และ HESIE ตามสัญญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 ปี 
บริษัทฯตกลงซื้อน ้าดิบจากผู้ให้เช่าสิทธิในอัตราค่า
ตน้ทุนน ้าดบิของผูใ้หเ้ช่าสิทธ ิ บวกอตัราก าไรรอ้ยละ 15 
โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเป็นความ
รบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิ

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเหน็ว่า
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เน่ืองจากน ้าดิบเป็นวตัถุดิบหลกัในการน ามาผลิตน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่บริษทัฯ 
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

• HRD 30.01 32.76 

• HEIE 425.47 469.50 

• HESIE 32.92 62.66 

• HRIL 24.06 32.72 

• HSIL 2.59 3.49 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   • ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดย้กเลกิสญัญาซือ้
ขายน ้าดิบฉบบัดังกล่าว และเข้าท าบนัทึกข้อตกลงแก้ไข
สญัญาซือ้ขายน ้าดบิ กบั HRD HEIE HESIE ระยะเวลาสญัญา 
50 ปี โดยเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจดัการน ้า
เสยี เพื่อน าน ้าดบิมาจ าหน่าย และมาผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเน่ืองจากบริษัทฯอยู่ ใน
ระหว่างด าเนินการเพื่อท าสญัญาตรงกบั EASTWซึ่งอตัราน ้า
ดิบตามสญัญาฉบบัน้ี เท่ากบัอตัราค่าต้นทุนน ้าดิบของผูใ้ห้
เช่าสิทธิ บวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนของ
ผู้ให้เช่าสิทธิ และราคาที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากซื้อน ้าดิบ
โดยตรง โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัย์สินต่างๆของ
ระบบน ้าดบิ 

• เมื่อว ันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซื้อ
ขายน ้าดิบ กบัHRIL และ HSIL ระยะเวลาสญัญา 50 ปี 
โดยเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการ
ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการ
น ้าเสีย เพื่อน าน ้าดิบมาจ าหน่าย และมาผลิตน ้าเพื่อ
อุ ตส าหกร รม ให้กับ ลู ก ค้ า ใ น เ ข ตปร ะ กอบ ก า ร
อุตสาหกรรม เ น่ืองจากบริษัทฯอยู่ ในช่วงระหว่าง
ด า เ นินการ เพื่ อท าสัญญาตรงกับEASTWและกรม
ชลประทาน ซึ่งอตัราน ้าดิบตามสญัญาฉบบัน้ี เท่ากับ
อตัราค่าต้นทุนน ้าดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ โดยบริษทัฯ มี
ห น้าที่ ร ับผิดชอบ ค่ า ใช้จ่ าย ในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัยส์นิต่างๆของระบบน ้าดบิ 

• HRD 2.90 3.09 

• EIE 45.00 40.85 

• HESIE 2.65 7.69 

• HRIL 2.89 3.22 

• HSIL 0.27 0.29 
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3)     การเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการด าเนินธรุกิจ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ค่าเช่าท่ีดิน   บริษทัฯ และ บริษทั ดบับลิวเอชเอวอเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ท าสญัญาเช่าที่ดนิจาก HRD HESIE 
HEIE และ HESIE4 เพื่อใช้สถานที่ในการด าเนินธุรกิจผลิต
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ใน
อตัราที่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 ทุกๆ 5 ปี จ่ายช าระเป็นรายเดอืน โดยเป็นอตัราค่าเช่า
ที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรยีกเกบ็จากลูกค้าทัว่ไป โดยสญัญา
เช่าแต่ละสญัญามีอายุ 30 ปี โดย HRD HESIE และ HEIE 
เริ่มตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม2559 ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2589 
ส่วน HESIE4 เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถงึวนัที่ 30 
เมษายน 2590 และสามารถต่ออายุสญัญาไดอ้กี 20 ปี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยอตัราค่าเช่า
เป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บ
ลูกคา้ทัว่ไป 
 

• HRD 1.81 2.40 

• HEIE 1.10 1.46 

• HESIE 1.71 2.27 

• HESIE4 - 1.10 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• HRD 0.19 - 

• HEIE - - 

• HESIE 0.18 - 

• HESIE4 - 1.10 
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4) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจดัการ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจดัการ   • ปี 2558 บริษัทฯและบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด (“WHAEG”) ได้ท าสัญญาจ้างบริหารจัดการกับ 
HRD ให้เป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี จ ัดหา
บุคลากร และการจดัจ าหน่าย 

• ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 2559 เน่ืองจากมกีารปรบัโครงสรา้ง
ทางธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดม้กีารโอนพนกังานทัง้ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายให้บริการบ าบดัน ้าเสีย ฝ่ายบญัชี และเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบริษัทฯ 
จงึไดม้กีารจดัจา้ง รวมถงึนโยบายที่จะจดัจ้าง ผูบ้รหิารใน
ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และฝ่าย
พฒันาธุรกิจ บริษทัฯ จึงได้มีการพิจารณายกเลิกสญัญา
ระหว่าง WHAWTและWHAEG กบัHRD และจดัท าสญัญา
ใหม่ระหว่างบริษัทฯ กับ HRD เพื่ อให้บริการในด้าน
การเงนิ สารสนเทศ และดา้นธุรการอื่นๆ สญัญามอีายุ 1 ปี 
ตัง้แต่ว ันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงว ันที่ 29 มีนาคม 2560 
โดยอัตราค่าบริหารจัดการค านวณจากค่าใ ช้จ่ ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจดงักล่าว บวกด้วยอตัรารอ้ย
ละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตราก าไรของบริษัทที่
ใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนัในตลาด  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดังกล่าวมีความจ า เ ป็นและสมเหตุผล 
เน่ืองจาก ขอบเขตการให้บริการตามสญัญาบริหาร
จดัการสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรและนโยบาย
การบริหารจดัการใหม่ของบริษัทฯ อีกทัง้ อัตราค่า
บรหิารจดัการในสญัญาดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HRD 5.85 9.15 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

• HRD 

 
1.98 

 
4.19 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหน้ีการค้า   บริษทัฯ ท าสญัญาจ้างบริหารจดัการและควบคุมงานก่อสรา้ง
ส าหรับงานก่อสร้างระบบน ้ าที่ เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ
เ น่ืองจาก HCME มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกบังานวศิวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษทัฯ ได้
เข้าท าสญัญาดงักล่าวเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2560 และจะสิ้นสุด
ลงในวันที่  31 ธันวาคม 2561 ปัจจุบ ัน HCME ก าล ังอยู่ใน
ระหว่างควบคุมการก่อสร้างระบบผลติน ้าและบ าบดัน ้าเสียใน
นิคมอุตสาหกรรม HESIE4 โดยค่าบรกิารค านวณจากค่าใชจ้่าย
ที่เกี่ยวข้องบวกอัตราก าไรที่สามารถเทียบเคียงกับบริษทัที่
ด าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

รายการดงักล่าว เป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ
เน่ืองจากบริษทัฯมีการขยายธุรกิจจึงมีการก่อสร้าง
ระบบน ้าเพื่อใช้ในการผลติ และให้บรกิารเพิม่ขึน้ จึง
ตอ้งจา้งวศิวกรผูม้คีวามเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 
 

• HCME  1.28 7.36 

 
5) การเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรมของ ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย – ตดับญัชี  

  ปี 2551 บริษทัฯเข้าท าสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กบั บรษิทั ESIE เป็นระยะเวลา 
25 ปีเพื่อให้บริการน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตดัจ่ายจนจบสญัญา 

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็ว่า เป็นรายการซึ่งที่
เ กิดขึ้น ก่อนแ ต่ง ตั ้งคณะกรรมการตรว จ สอบ
นอกจากน้ี ESIE เป็นบริษทัร่วมลงทุนระหว่างเหม
ราชกบันิตบิุคคลอื่น 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 

• ESIE 8.69 8.69 
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6) การเช่าสิทธิเพ่ือประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย (สญัญาฉบบัเดิม) – ตดั
บญัชี 

  • ปี 2551 บริษทัฯท าสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท HRD HEIE 
และ HESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดย 
ต่อมาเมื่อว ันที่ 30 มีนาคม 2559 ยกเลิกสัญญาทัง้ 3 
ฉบบั และเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ 

• ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี เป็นข้อตกลงตามสญัญา
เช่าสิทธิด าเนินการ และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และบรหิารจดัการน ้าเสยี ซึ่งบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญากบั
กลุ่มเหมราชฯ โดยอตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี
จากการประกอบธุรกจิน ้า มดีงัน้ี 

• ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการ
ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 

• ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้
จากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 

ซึ่งอตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธิดงักล่าว สามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัอตัราค่าตอบแทนการใหส้ิทธขิองธุรกิจที่คลา้ยคลึงกัน
และธุรกจิอื่นในตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า 
รายการดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
อตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปีของสญัญาฉบับ
ใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มี
ลกัษณะเดียวกนัของธุรกิจที่คล้ายคลึงกนัและธุรกจิ
อื่นในตลาด และค่าตอบแทนดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ
ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการ ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่สมเหตุผล เน่ืองจากผนัแปรตาม
รายไดท้ี่เกดิขึน้จรงิ และเป็นรายการที่เกดิขึน้จากการ
ปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ 

• HRD 0.61 - 
• HEIE 1.23 - 

• HESIE 1.53 - 
ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี 
(สญัญาฉบบัใหม่) 

• HRD 

 
 
 0.55 

 
 
 0.81 

• HEIE 3.13 3.91 

• HESIE 0.77 1.21 

• HRIL 0.49 0.73 

• HSIL 0.89 1.39 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

• HRD 0.08 0.16 

• HEIE 0.66 0.29 

• HESIE 0.10 0.12 

• HRIL 0.10 0.06 

• HSIL 0.07 0.11 

  



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ                                                                                              บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่9 

7) การได้รบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
7.1 การรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจาก HRD 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม2559 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม2560 

รบัการช่วยเหลือทางการเงินจาก 
HRD 

  
 
• ปี 2558 บรษิทัฯ รบัเงนิกูย้มืเงนิจาก HRD เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินกจิการและร่วมลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า ต่อมาในเดอืน
มีนาคม และเดือนพฤษภาคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้รบั
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อลงทุนเช่าสิทธธิุรกิจน ้า และรบัโอน
ธุรกิจไฟฟ้าตามล าดบั ตามแผนการปรบัโครงสร้างทาง
ธุรกจิ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 0.5 ต่อปี ซึ่ง
เ ป็นอัตราที่ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ เหมราชให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทัในเครอือื่นๆ  

• ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ ได้จ่ายช าระเงนิกู้
และดอกเบี้ยดงักล่าวทัง้จ านวนแล้ว โดยใช้วงเงินกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเหน็ว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อการปรบัโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ และ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 
 

• เงนิกูย้มืระยะสัน้ - - 

• ดอกเบีย้จ่าย 123.75 - 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย - - 
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8) รายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงพื้นที่หลังคากับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ใน
ฐานะทรสัตี ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต์”) โดยม ีบรษิัท เหมราช รที 
แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (ซึง่ถอืหุ้นโดยเหมราชรอ้ยละ 100.0) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 เพือ่
พฒันาธุรกิจโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคาเพื่อจ าหน่าย (Solar Rooftop) โดยมพีื้นที่หลังคาที่เช่าที่ใช้งานได้
ประมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน อนัได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอรด์ 
(ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีโครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 1 
โครงการเหมราชโลจสิตกิสพ์ารค์ 2 และโครงการเหมราชโลจสิตกิส ์4 
 โดยบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะช าระคา่เชา่ชว่งพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ให้แก่กองทรสัต์ ในจ านวนคา่เชา่ขัน้ต ่าจากพืน้ทีร่อ้ยละ  
85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ทีใ่ชง้านได้ ซึง่คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 120,105 ตารางเมตร และหากพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ใชจ้รงิมี
พืน้ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 85 ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ใชง้านได้ บรษิทัฯ จะช าระคา่เชา่ช่วงตามจ านวนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าที่ใช้
จรงิ ในอตัราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนหรอืคดิเป็นค่าใช้จา่ยค่าเชา่ประมาณ 360,315 บาทต่อเดอืน โดยมี
อตัราการเตบิโตของคา่เชา่พืน้ทีร่อ้ยละ 6 ทุกๆ 3 ปี 
 การเช่าช่วงมกี าหนดระยะเวลา 3 ปี (สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) และให้สทิธิ
คูส่ญัญาทัง้สอง ในการต่ออายุสญัญาออกไป 4 คราว คราวละ 3 ปี เวน้แต่ ภายในระยะเวลาเชา่ชว่ง หากบรษิทัฯ จะเริม่
ประกอบกิจการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาเพือ่จ าหน่าย (Solar Rooftop) บนพื้นที่หลังคาทีเ่ช่าสว่นใด และ
บรษิัทฯ ประสงค์จะขอให้มกีารขยายระยะเวลาเช่าช่วงออกไปบนพืน้ทีห่ลังคาทีเ่ช่าสว่นดงักล่าว บรษิัทฯ สามารถต่อ
อายุสญัญาบนพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ชา่ทีจ่ะเริม่ประกอบกจิการออกไปได้อกี ทัง้นี้ สามารถต่ออายุไปอกีทัง้หมด 9 คราว โดย 8 
คราวแรกมกี าหนดเวลาคราวละ 3 ปี และคราวที่ 9 มกี าหนดเวลา 1 ปี (รวมเป็น 25 ปี) หรอืให้ต่ออายุไปอกีเท่ากบั
ระยะเวลาที่บรษิัทฯ ได้รบัสทิธใินการซื้อขายไฟฟ้าตามสญัญาทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้แสดงให้กองทรสัต์ทราบ โดยมกี าหนด
ระยะเวลาการเชา่ชว่งแต่ละคราว คราวละ 3 ปี จนครบก าหนดตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืให้ต่ออายุไปอกี
ได้ตามทีคู่ส่ญัญาได้ตกลงกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคตซึ่งบรษิัทฯ ได้ศกึษาและเห็นว่า พื้นที่หลังคาดังกล่าวเป็นพื้นที่
หลังคาที่มศีกัยภาพ เหมาะสมต่อการติดตัง้ Solar Rooftop โดยจากการศกึษาเบื้องต้นพบว่าการเช่าพื้นที่หลังคามี
ความคุม้คา่ต่อการลงทุนเพื่อประกอบกจิการโครงการผลติกระแสไฟฟ้าบนหลังคาเพื่อจ าหน่ายที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต
นอกจากนี้ การเขา้ท าสญัญาดงักล่าว เป็นการรกัษาโอกาสในการประกอบธุรกจิพลงังาน โดยเฉพาะการขยายโครงการ 
Solar Rooftop ตามแผนธุรกจิของบรษิัท เนื่องจากบรษิัท หลักทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากัดในฐานะทรสัต ี
ของกองทรสัต์สามารถให้บุคคลอืน่เชา่ได้ หากบุคคลอืน่มคีวามประสงคท์ี่จะเชา่ โดยอตัราคา่เชา่พืน้ทีห่ลงัคา เป็นราคา
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กบัอตัราคา่เชา่พืน้ทีห่ลงัคาทีบ่รษิทัอืน่เรยีกเกบ็ เพือ่การใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแนวโน้มในเข้าท าสัญญาเพื่อเช่าหรือเช่าช่วงพื้นที่หลังคาของบริษัทในกลุ่ม บรษิัท 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในอนาคตอกีด้วย โดยการท ารายการดงักล่าวจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท าธุรกรรมทุกครัง้ 



สว่นที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน            บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่3.13 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     147.48        0.79  591.57 2.77 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่- สุทธ ิ     347.89        1.87  259.68 1.21 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   1,432.90         7.68  1,013.76 4.74 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 207.25        1.11  216.73 1.01 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน   2,135.52      11.45  2,081.74 9.73 

        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  8,202.34       43.97 10,626.54 49.71 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้     247.60         1.33  392.31 1.84 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น     295.17       1.58  281.30 1.31 

อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ   2,823.60      15.14  3,089.11 14.45 

สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม 

    143.38        0.77  134.69 0.63 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ- สุทธ ิ   2,025.44       10.86  1,991.77 9.32 

ค่าความนิยม 2,772.88  14.87  2,772.88 12.97 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี              -               -    1.67 0.01 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่        6.17  0.03  6.18 0.03 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 16,516.58      88.55  19,296.45 90.27 

รวมสินทรพัย ์ 18,652.10     100.00  21,378.19 100.00 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่2 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ       

หน้ีสินหมนุเวียน       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น      276.05        1.48  336.19 1.57 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย      35.51        0.19  26.79 0.13 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 2,491.53       13.36  
-  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น      21.51        0.11 23.05 0.11 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน   2,824.60       15.14  386.03 1.81 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7,929.91      42.51  3,936.90 18.42 

หุน้กู ้ - - 3,993.42 18.68 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     181.72          0.97  149.22 0.70 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า     279.87         1.50  304.60 1.42 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน       8.33         0.05 10.99 0.05 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น       8.19         0.05 20.05 0.09 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน    8,408.02      45.08  8,415.18 39.36 

รวมหน้ีสิน 11,232.62       60.22  8,801.21 41.17 

        

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนจดทะเบยีน  3,825.00      20.51  3,825.00 17.89 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้   3,200.00       17.16  3,825.00 17.89 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - 2,557.84 11.97 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย      36.25        0.19  73.10 0.34 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร     622.17         3.34  2,566.24 12.00 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 3,561.06      19.09 3,554.80 16.63 

รวมส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่  7,419.48       39.78  12,576.98 58.83 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั 

             -               -    - - 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม        0.00        0.00  0.00 0.00 

รวมส่วนของเจ้าของ    7,419.48        39.78  12,576.98 58.83 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 18,652.10     100.00  21,378.19 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 2559 - 2560 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร    1,467.52        94.11  1,633.76 92.40 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร    (949.51)     (60.89) (1,092.38) (61.78) 

ก าไรขัน้ต้น       518.01        33.22  541.38 30.62 

รายไดอ้ื่น       91.91        5.89  134.40 7.60 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      (60.37)      (3.87) (140.26) (7.93) 

ค่าตอบแทนกรรมการ      (8.96)      (0.57) (12.69) (0.72) 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (403.96)     (25.90) (459.87) (26.01) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้     962.45       61.72 1,936.11 109.50 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     1,099.08         70.48  1,999.07 113.06 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้     (44.61)      (2.86) (18.16) (1.03) 

ก าไรส าหรบัปี    1,054.47         67.62  1,980.92 112.03 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน       

ก าไร(ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการผลประโยชน์
ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั- สุทธจิากภาษ ี

     (6.12)      (0.39) 4.20 0.24 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ       (9.43)     (0.60) (10.46) (0.59) 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี     (15.55)     (1.00) (6.26) (0.35) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี    1,038.92         66.62  1,974.65 111.68 

การแบง่ก าไร       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่     369.48       23.69 1,980.92 112.03 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั      684.99        43.92 - - 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม         0.00         0.00  0.00 0.00 

ก าไรส าหรบัปี     1,054.47          67.62  1,980.92 112.03 

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่     353.93       22.70 1,974.65 111.68 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั      684.99        43.93 0.00 0.00 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม         0.00         0.00  0.00 0.00 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี     1,038.92         66.62 1,974.65 111.68 

ก าไรต่อหุ้น       

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)         0.16            0.54  
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่4 

 
งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้          1,099.08  1,999.07 

รายการปรบัปรุง    

(กลบัรายการ) หนี้สงสยัจะสญู              (1.84) 26.06 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้         (962.45) (1,936.11) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในการร่วมคา้              (0.78) 0.14 

ค่าเสือ่มราคา             121.12  136.96 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ                  -    0.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม              39.10  8.69 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 35.70 

ค่าตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว              13.91  13.88 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                0.13  7.91 

ส ารองค่าซ่อมแซม                  -    - 

รายไดเ้งนิปันผล             (22.50) (59.25) 

ดอกเบีย้รบั             (61.12) (74.45) 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย             403.96  459.87 

                 628.61  618.50 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ           (160.03) 33.51 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่              (165.15) (2.20) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่              (6.17) (0.02) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น              (8.29)  5.40 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น              13.63  1.54 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              (0.16) - 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า              (5.84) (8.05) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น              (0.79) 11.86 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                 295.81  660.54 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย           (206.72) (408.21) 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม             651.52  687.37 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ่าย             (30.79) (69.38) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                   709.82  870.32 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         (1,432.90) (39.02) 

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 458.15 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่5 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (731.18) (1,219.49) 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย         (7,443.91) - 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในร่วมคา้             (69.33) (138.75) 

เงนิสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์           (160.22) (350.28) 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (2.03) 

เงนิสดจ่ายซื้อสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม         (2,744.00) - 

ดอกเบีย้รบั    4.79 128.41 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการร่วมคา้                1.27  2.15 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัอื่น                5.00  59.25 

เงนิสดรบัค่าสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม             235.76 - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน       (12,334.70) (1,101.61) 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         11,258.61  - 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       (12,531.11) - 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ         10,499.00  - 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (6,500.00) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน           2,555.00  3,281.25 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - 4,000.00 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ - (98.41) 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - (7.46) 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ          (104.99) - 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้                  -    - 

เงนิสดจ่ายส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                  -    - 

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม              (0.00) - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน           11,676.51  675.38 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ                51.63 444.09 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี              95.84  147.48 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 147.47  591.57 

 
 

 
 



สว่นที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่3.14 หน้าที ่1 
 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (หรอื “บรษิัทฯ”)  ประกาศก าไรสุทธปิระจ าปี 
2560 สรา้งสถติใิหม่ดว้ยจ านวน 1,980.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 436.1 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 
 
1. ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 

งบการเงินรวม 
ปี 2559 ปี 2560          เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,467.5  1,633.8  166.2  11.3  

- รายไดจ้ากการด าเนินงาน/1 1,317.2 1,570.2  253.0  19.2  

- รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า/2 150.3 63.5  (86.8) (57.7) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (949.5) (1,092.4) (142.9) 15.0  

ก าไรขัน้ต้น 518.0 541.4  23.4  4.5  

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน/3 367.7 477.9  110.1  30.0  

รายไดอ้ื่น/4 91.9  134.4  42.5  46.2  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (69.3) (152.9) (83.6) 120.6  

ตน้ทุนทางการเงนิ (404.0) (459.9) (55.9) 13.8  
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
การร่วมคา้ 

962.5  1,936.1  973.7  101.2  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (44.6) (18.2) 26.5  (59.3) 

(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ (685.0) (0.0) 685.0  (100.0) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 369.4 1,980.9  1,611.4  436.1  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  6.2  574.3  568.2  9,224.6  

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ก่อนรวมก าไร 
(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน  

363.3 1,406.6  1,043.3  287.2  

1/ รายไดจ้ากการด าเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดบิ รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และรายไดก้ารบรหิารจดัการ  
น ้าเสยี 
2/ รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ซึง่เกดิจากการทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการใชน้ ้าเพิม่ขึน้เกนิกว่าทีจ่ดัสรร
ให ้และค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน ้า 
3/ ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงานไมร่วมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า    
4/ รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯประกอบดว้ยดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดัและเงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
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ประเดน็ส าคญั 
 บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการจ าหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)ในเดอืนเมษายน 2560 

ทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการระดมทุนจ านวน 3,181 ลา้นบาท โดยน าไปช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิจ านวน 2,500 ลา้นบาท เงนิลงทุนในโครงการอนาคตจ านวน 520 ลา้นบาท และเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินงานจ านวน 161 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิน ้ามจี านวนเท่ากบั 1,570.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.2 ตามแผน 
สะทอ้นถงึการเตบิโตของทัง้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าและราคาทีเ่พิม่ขึน้ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า (ธุรกจิพลงังาน) จ านวนเท่ากบั 1,936.1 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 101.2 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า ซึง่รวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 574.3 
ลา้นบาท  
- โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในสดัส่วนของบรษิทัฯ จ านวน 1,406.6 ลา้นบาท และ 

สามารถเดินเครื่องโดยมีจ านวนชัว่โมงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (Contracted Available Hour - CAH) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาส าหรบัปี 2560 ถึงแม้จะมกีารปิดซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาส 1 ปี 
2560 กต็าม 

- โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 ด าเนินการผลติเตม็ปี 2560 ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
(COD) เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2559 อกีทัง้ยงัมโีรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 4 โรง (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วี
ทพี ีโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 2 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 3) ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชยใ์นปี 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

- นอกจากนี้ ยงัมรีายไดจ้ากการบนัทกึเงนิชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัของโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั 
และโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ในสดัสว่นของบรษิทัฯ จ านวน 144 ลา้นบาท  

 ตัง้แต่เดอืน มนีาคม ปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปซือ้ธุรกจิน ้าและพลงังานจากบรษิทัในกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มดบับลวิเอชเอ”) เพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเป็นเรอืธงของกลุ่มในธุรกจิ
สาธารณูปโภคและพลงังาน ซึง่ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดขีึน้มากเมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ในปี 
2559  

 มกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ของบรษิทัจากเดมิมูลค่าหุน้ละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เริม่มผีล
ตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 ทีผ่่านมา 

 บรษิัทฯ ได้มกีารออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี จ านวน 4,000 ล้านบาท เพื่อช าระคนืเงนิกู้ก่อนก าหนดจากสถาบนัทาง
การเงนิเมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2560 ทีผ่่านมา 

 ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธเิท่ากบั 7,338.8 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของเจา้ของ เท่ากบั 0.58 เท่า 

 
เหตกุารณ์ส าคญัภายหลงัปี 2560:  

- บรษิทัฯ ไดส้ทิธิพ์ฒันาโครงการวางท่อจดัจ าหน่าย และคา้ปลกีก๊าซธรรมชาตใินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
6 แห่ง โปรเจก็ตแ์รก “ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2” โดยมแีผนทีจ่ะเปิดด าเนินการในไตรมาส 
3 ปี 2561 
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ผลการด าเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจน ้า 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในปี 2560 มจี านวนเท่ากบั 1,633.8 ลา้นบาท โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายได ้
งบการเงินรวม  

ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม 
1,013.0 1,155.2 142.2 14.0 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดบิ 196.3 262.9 66.6 33.9 
รายไดก้ารบรหิารจดัการน ้าเสยี 108.0 152.1 44.2 40.9 
รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า/1 150.3 63.5 (86.8) (57.7) 
รายได้จากการขายและการ

ให้บริการ 
1,467.5  1,633.8  166.2  11.3  

1/รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเพิม่ซึ่งเกดิจากการทีลู่กคา้มคีวามต้องการใชน้ ้าเพิม่ขึน้เกนิกว่าที่

จดัสรรให ้และค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน ้า 

การเตบิโตมสีาเหตุมาจาก: 

i) ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมถงึปรมิาณการบรหิารจดัการน ้าเสยีทีเ่พิม่มากขึน้; 
ปริมาณน ้า ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

ร้อยละ 

ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดบิ 

และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 

56.5 65.6 9.2 16.2 

ปรมิาณการบรหิารจดัการน ้า

เสยี 

25.2 34.1 9.0 35.6 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

ก. ปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้ใหม่ 

ข. การซือ้ธุรกจิการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและการบรหิาร
จดัการน ้าเสยีจากกลุ่มดบับลวิเอชเอในเดอืนมนีาคม 2559 โดยธุรกจิทีซ่ือ้มามดีงันี้; 
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ท่ีตัง้ ประเภทน ้าท่ีรบัโอน วนัท่ีการโอนธรุกิจ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก
(“HEIE”) 

น ้าดบิ 

น ้าเสยี 

30 มนีาคม 2559 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 
(“HESIE”) 

น ้าดบิ 

น ้าเสยี 

30 มนีาคม 2559 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 

(“HCIE”) 

น ้าดบิ 

น ้าเสยี 

30 มนีาคม 2559 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2  

(“HCIE2”) 

น ้าเสยี 30 มนีาคม 2559 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุร(ี“HSIL”) 

น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 

น ้าเสยี 

30 มนีาคม 2559 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
(“HRIL”) 

น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 

น ้าเสยี 

30 มนีาคม 2559 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์2  

(“HESIE2”) 

น ้าเสยี 30 มนีาคม 2559 

ค. การเปิดด าเนินการผลติเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายน 2559 รวมถงึโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จ านวน 4 โรง คอื โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วทีพี ีโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ที
เอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 2 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 3 ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นปี 
2560 สง่ผลใหป้รมิาณน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมถงึการจดัการน ้าเสยีเพิม่ขึน้ตัง้แต่ชว่งเวลา
ดงักล่าวเป็นตน้มา  

ii) ราคาการจ าหน่ายน ้าดบิและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและราคาการบรกิารจดัการน ้าเสยีทีเ่พิม่ขึน้โดยราคาการ
จ าหน่ายน ้าและบรกิารจดัการน ้าเสยีรวมเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า 

iii) รายได้อื่นจากธุรกจิน ้า ซึ่งส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้าเกนิกว่าที่จดัสรร (Excessive 
Charge) ในปี 2560 มจี านวนเท่ากบั 63.5 ลา้นบาท  

 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อื่นจากธุรกิจน ้า) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 30.4 ในปี 2560 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ปรมิาณการขายของบรษิทัฯและการปรบัขึน้ราคาขายน ้าและการใหบ้รกิาร รวมถงึการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานต่างๆ ในปี 2560 บรษิัทมกี าไรขัน้ตัน้จ านวน 541.4 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.5 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2559 
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ธรุกิจพลงังาน 
ในปี 2560 บรษิัทมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า และเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังาน รวม
ทัง้สิน้ 1,995.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 102.6 จากปี 2559 ซึง่รวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 574.3 ลา้นบาท  

โดยมรีายละเอยีดของส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และเงนิปันผลรบั จ าแนกตามประเภท
โรงไฟฟ้าดงันี้ 

 

บรษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัร่วมพฒันาในธุรกจิพลงังาน ปัจจุบนัมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ตามสญัญาแลว้จ านวน 478.4 เมกะวตัต์ และทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งจ านวน 64.5 เมกกะวตัต์ 
บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงไฟฟ้าทีส่ าคญัทัง้ในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่ม
บรษิัทบ.ีกรมิ กลุ่มซุเอซ และกลุ่มกนักุล โดยบรษิัทฯ รบัรู้ผลการด าเนินงานในธุรกจิโรงไฟฟ้าในรูปของ 1) ส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 2) เงนิปันผลรบั ซึง่สว่นแบ่งก าไรจะรบัรูก้ าไรสทุธติามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) โดยเป็นสว่นแบ่งก าไรสทุธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดงักล่าว 

 

ทัง้นี้การเตบิโตสว่นใหญ่เกดิขึน้มาจาก  

i) การไดม้าซึง่ธุรกจิโรงไฟฟ้าของกลุ่ม WHA ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยการลงทุนในกลุ่มโกลว ์และกลุ่มกนักุล 

ก) เงนิลงทุนในกลุ่มโกลว ์ทีร่บัโอนมาเมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2559 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิมขึน้ /(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

IPP            1,059.8             1,488.4  428.6 40.4 
SPP (18.8) 431.7  450.6   2,391.3 

พลงังานทางเลอืก 6.6  6.0  (0.6) (9.2) 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
และพฒันา 

(62.6) 69.2  131.8 210.6 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน
บริษทัรว่มและการรว่มค้าและเงิน
ปันผลรบั  

              985.0              1,995.4       1,010.4   102.6  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น                    6.2                  574.3          568.2     9,224.6  
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน
บริษทัรว่มและการรว่มค้า และเงิน
ปันผลรบั ก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) 
จากอตัราแลกเปล่ียน 

              978.8              1,421.0          442.2       45.2  
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โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผูผ้ลิต 

สดัส่วน 

การถือหุ้น  

(รอ้ยละ)  

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

(เมกะวตัต)์ 

เกค็โค่-วนั พลงังานความรอ้นใช้
ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ 

IPP 35.00 660.0 231.0 

โกลวไ์อพพี ี พลงังานความรอ้นใช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

IPP 5.00 713.0 35.7 

ไฟฟ้า หว้ย
เหาะ 

พลงังานน ้า IPP 12.75 152.0 19.4 

รวม    1,525.0 286.1 

 
ข) เงนิลงทุนในกลุ่มกนักุล ทีร่บัโอนมาเมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2559 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 

(เมกะวตัต)์ 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล  

กรนีโซล่ารร์ฟู 17 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99 1.0 0.7 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล  

กรนีโซล่ารร์ฟู 3 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99 0.8 0.6 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล 

กรนีโซล่ารร์ฟู 6 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99 0.8 0.6 

ดบับลวิเอชเอ กนักุล  

กรนีโซล่ารร์ฟู 1 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 74.99 0.6 0.5 

รวม    3.2 2.4 

i) โครงการโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 ได้ด าเนินการผลิตเต็มปี 2560 ตัง้แต่เดือน 
พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้มา 

ii) โครงการทีด่ าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
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โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วน

การถือหุ้น 
(เมกะวตัต)์ 

ก าหนดกา
ร

เดินเครือ่ง
เชิง

พาณิชย ์
กลัฟ์ วทีพี ี พลงัความรอ้นร่วม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 
 

32.5  
 

พ.ค. 2560 

กลัฟ์ ทเีอส 1 พลงัความรอ้นร่วม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 
 

32.5 
 

ก.ค. 2560 

กลัฟ์ ทเีอส 2 พลงัความรอ้นร่วม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 
 

32.5 
 

ก.ย. 2560 

กลัฟ์ ทเีอส 3 พลงัความรอ้นร่วม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 125.0 
 

31.3  
 

พ.ย. 2560 

รวม    515.0 128.8  

ธุรกจิโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั จ านวน 1,406.6 ลา้นบาทในสดัสว่น
ของบรษิทัฯ รวมก าไรอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 321.5 ลา้นบาท 

 สามารถเดนิเครื่องโดยมจี านวนชัว่โมงทีส่ามารถผลติไฟฟ้าได ้(Contracted Available Hour - CAH) 
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาส าหรบัปี 2560 ถงึแมจ้ะมกีารปิดซ่อมบ ารุงตามแผนจ านวน 54 วนัใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 กต็าม 

 เกค็โค่-วนัได้บนัทกึเงนิชดเชยจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจ านวน 290 ล้านบาทในปี 2560 (ใน
สดัสว่นของบรษิทัฯ มจี านวน 101.5 ลา้นบาท) 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จ านวน 29.6 ลา้นบาท  
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ธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอลไดบ้นัทกึเงนิชดเชยจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจ านวน  170 ลา้นบาทในปี 
2560 (ในสดัสว่นของบรษิทัฯ มจี านวน 42.5 ลา้นบาท) 

ธุรกจิพลงังานทางเลอืก 

 ปัจจุบนับรษิัทฯ มกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) จ านวน 2.6 เมกะวตัต ์และมสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนจ านวน 6.0 ลา้นบาท  

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งและพฒันา 

 โรงไฟฟ้า 4 ใน 6 โรง SPP ภายใตก้ารร่วมทุนกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) 
ภายในปีนี้แลว้ ในขณะทีโ่รงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 4 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล2 มกี าหนดด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั 

 โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) ดบับลวิเอชเอ KM.3 โซล่าร ์มกี าลงัการผลติตามสญัญารวม 
0.9 เมกกะวตัต ์ซึง่มกี าหนดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2561 

 นอกจากนี้ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (CCE) ซึง่มกี าลงัการผลติตามสญัญารวม 6.9 เมกกะวตัต ์หรอื
คดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้ 2.3 เมกะวตัต ์ซึง่มกี าหนดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นปี 2562  

 บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งก าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งและพฒันาในปี 2560 จ านวน 21.9 ลา้นบาท 
ประกอบด้วยส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 25.4 ล้านบาท และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 47.3 
ลา้นบาท  
 

โรงไฟฟ้า 
วนัเปิดด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชย ์

(COD) 

ส่วนแบ่งก าไรจาก
การลงทุนใน
บริษทัรว่มและ
การรว่มค้า 

ก าไร (ขาดทุน) จาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนแบ่งก าไรจากการ
ลงทุนในบริษทัรว่มและ
การรว่มค้า ก่อนรวมก าไร 

(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

    (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

พฤษภาคม 2556 139.7 27.3 112.4 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

พฤศจกิายน 2559 111.0 42.4 68.6 

กลัฟ์ วทีพี ี
16 พฤษภาคม 

2560 
66.5 34.1 32.3 

กลัฟ์ ทเีอส 1 8 กรกฎาคม 2560 71.6 33.6 38.0 

กลัฟ์ ทเีอส 2 1 กนัยายน 2560 60.7 36.1 24.6 

กลัฟ์ ทเีอส 3 
1 พฤศจกิายน 

2560 
32.7 30.9 1.8 

รวม  482.2 204.4 277.7 
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โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลิต 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สญัญา(เม
กะวตัต)์ 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วน

การถือหุ้น 
(เมกะวตัต)์ 

ก าหนดกา
ร

เดินเครือ่ง
เชิง

พาณิชย ์
กลัฟ์ ทเีอส 4 พลงัความรอ้นร่วม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 125.0 
 

31.3 
 

ม.ค. 2561 

ดบับลวิเอชเอ KM.3 
โซล่าร ์

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 100 0.9 
 

0.9 
 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 พลงัความรอ้นร่วม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 120.0 
 

30.0 
 

ม.ค. 2562 

ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่ พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 6.9 
 

2.3 
 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

รวม    252.8 64.5  
 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิม่ขึน้จาก 69.3 ล้านบาท มาเป็น 152.9 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ได้มกีารขยาย
ประเภทของธุรกจิ รวมถงึการเพิม่ของจ านวนพนกังานและผูบ้รหิารเพื่อสนบัสนุนการเตบิโตของธุรกิจ  

 ต้นทุนทางการเงิน เพิม่ขึน้จาก 404.0 ลา้นบาทในปี 2559 มาเป็นจ านวน 459.9 ลา้นบาทในปี 2560 สาเหตุหลกั
มาจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อซือ้ธุรกจิสาธารณูปโภคและพลงังานจากกลุ่ม WHA เมื่อปี 2559 อย่างไร
กต็ามในปี 2560 บรษิัทฯ มหีนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยท่ากบั 7,930.3 ล้านบาท ลดลงจาก 10,421.0 ล้านบาทในปี 
2559 จากการช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดจากสถาบนัทางการเงินในจ านวน 2,500 บาท โดยมีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิจ านวน 7,338.8 ล้านบาท ลดลงจาก 10,273.9 ล้านบาทในปี 2559 และมีอัตราหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.58 เท่า  

 
ดงันัน้บรษิทัฯ มกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) ณ สิน้ปี 2560 จ านวน
เท่ากบั 2,639.2 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 1,633.1 ลา้นบาทในปี 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.7 ในขณะทีอ่ตัราก าไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA Margin) ปรบัตวัดขีึน้จากร้อยละ 65.9 ในปี 
2559 มาเป็นรอ้ยละ 71.2 ในปี 2560  

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ในปี 2560 มจี านวนเท่ากบั 1,980.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 436.1 จากปี 2559 โดย
มอีตัราก าไรสุทธดิขีึน้จากร้อยละ14.7 จากปี 2559 มาเป็นร้อยละ 53.5 ในปี 2560 อกีทัง้บรษิัทฯ ยงัมกี าไรส่วนที่เป็นของ
บรษิทัใหญ่ก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 1,406.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 287.2 จากปี 2559 
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2. ฐานะทางการเงิน 

 

 

ฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2560 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 21,378.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 2,726.1 ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2559 ที่
มจี านวน 18,652.1 ลา้นบาท จากการเพิม่การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจ านวน 8 แห่งทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ คอื (i) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 10,626.5 ลา้นบาท 
(ii) อาคารและอุปกรณ์สุทธจิ านวน 3,089.1 ล้านบาท (iii) ค่าความนิยมจ านวน 2,772.9 ล้านบาท (iv)  สนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนสทุธจิ านวน 1,991.8 ลา้นบาท (v) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 1,013.8 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 8,801.2 ล้านบาท ลดลง 2,431.4 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2559 ที่มจี านวน 
11,232.6 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากการคนืช าระหนี้ใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิเป็นจ านวน 2,500 ลา้นบาท 

โดยหนี้สนิรวมของบรษิทัฯส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจ านวน 3,936.9 ล้านบาท หุ้นกู้จ านวน 
3,993.4 ลา้นบาท และประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าจ านวน 304.6 ลา้นบาท 

ส่วนของเจา้ของ 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มสีว่นของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 12,577.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 5,157.5 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 
2559 ทีม่จี านวน 7,419.5 ลา้นบาท สว่นส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของสว่นเกนิมลูค่าหุน้จ านวน 2,557.8 ลา้นบาท และ
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจ านวน 1,974.6 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิรวมสทุธต่ิอสว่นของเจา้ของ ณ สิน้ปี 2560 เท่ากบั 0.70 เท่า เพิม่ขึน้จาก 1.51 เท่า ณ สิน้ปี 
2559 ในขณะทีอ่ตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ ิต่อสว่นของเจา้ของ  ณ สิน้ปี 2560 เท่ากบั 0.58 เท่า เพิม่ขึน้จาก 
1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2559  
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3. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 ส าหรบัส้ินปี 

   31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราก าไรขัน้ตน้/1 (รอ้ยละ) 35.3% 33.1% 

อตัราก าไรสทุธ(ิรอ้ยละ) 14.7% 53.5% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(รอ้ยละ) 2.94% 15.75% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ (เท่า) 1.51x 0.70x 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของเจา้ของ (เท่า) 1.38x 0.58x 

1/ อตัราก าไรสุทธ ิค านวณจากก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร และ ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และรายไดอ้ื่นๆ 

 

 





       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

1 57 1.31 ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากด้ (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 - 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อย บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

บริษทัร่วมทุน บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 9 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค่ – วนั จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

นายสมยศ  อนันตประยูร
- ประธานกรรมการ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)

- ประธานกรรมการบรหิาร 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัมหดิล

- แพทย์ผู้เชีย่วชาญสาขาสูตนิารเีวช 
โรงพยาบาลราชวถิี

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
ส าหรบัผู้บรหิารพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 210/2558, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 94/2555, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
เอกชนและการเมอืง (วปม.) รุ่นที่ 58/2558, 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- หลกัสูตร นกับรหิารระดบัสูงดา้นการพฒันา
ธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 
1/2557, สถาบนัวทิยาการธุรกจิและ
อุตสาหกรรม

- หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 
15/2555, สถาบนัวทิยาการตลาดทุนไทย

ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

เอกสารแนบ 1 หน้า 1



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี2ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี4ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั ผู้ให้บรกิารทางดา้นดจิติอล

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (ฮ่องกง) จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาส์ เอเซยี อะไลแอนซ์ จ ากดั ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

บริษทัร่วมทุน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซ์ จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

บริษทัย่อย บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ าก้ด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT (SG) PTE LTD. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและบรหิารจดัการและให้บรกิารดา้นท่าเรอื

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Pte. Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่ในต่างประเทศ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั บรกิารงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ์ จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรกิาร

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท์  จ ากดั ผู้จดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

เอกสารแนบ 1 หน้า 2



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

กิจการอ่ืน
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท์ โฮลดิง้ จ ากดั ซื้อขายหลกัทรพัย์

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนด ์เจ โฮลดิง้ จ ากดั ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

50 1.23 ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2558 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2555 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2555 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 - 2559 รองประธานกรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อย บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

บริษทัร่วมทุน บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2558 – 2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 9 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ
มหาวทิยาลยัมหดิล

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA),
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ

- ปรญิญาศลิปศาสตร ์ดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์
 สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลาย
เชน มหาวทิยาลยัครสิเตยีน
 
ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่  210/2558, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 94/2555, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 
17/2559, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

- หลกัสูตรผู้บรหิารกระบวนการยุตธิรรม
ระดบัสูง (บยส.) รุ่นที่ 20/2558, วทิยาลยัการ
ยุตธิรรม ส านกังานศาลยุตธิรรม

- หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 
18/2557, สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ
- รองประธานกรรมการบรษิทั 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 2 ม.ีค. 2560
(ครบวาระ และเลอืกตัง้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นปี 2560)

- รองประธานกรรมการบรหิาร วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- ประธานกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหา
และพจิารณาผลตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559
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       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี2ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี4ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั ผู้ให้บรกิารทางดา้นดจิติอล

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล อนิโดนีเซยี จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ PT WHA International Indonesia พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาส์ เอเซยี อะไลแอนซ์ จ ากดั ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

บริษทัร่วมทุน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเนซสิ ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั ผู้ให้บรกิารทางดา้นดจิติอล

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซ์ จ ากดั ให้เช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ

บริษทัย่อย บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT (SG) PTE LTD. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั บรกิารงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ์ จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรหิาร

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Pte. Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่ในต่างประเทศ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและบรหิารจดัการและให้บรกิารดา้นท่าเรอื

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เอกสารแนบ 1 หน้า 4



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท์  จ ากดั ผู้จดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กิจการอ่ืน
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท์ โฮลดิง้ จ ากดั ซื้อขายหลกัทรพัย์

3 62 - ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2551 – 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อยบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

บริษทัร่วมทุนของบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์

2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2556 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2552 - 2559 กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2553 - 2559 กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2556 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2557 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

บริษทัย่อยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ WHA HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT (SG) PTE LTD. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (SG) Pte. Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่ในต่างประเทศ

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. ลงทุนในบรษิทัอืน่

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- กรรมการ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)                

- กรรมการบรหิาร 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยันอรท์อสีเทอรน์ บอสตนั 
สหรฐัอเมรกิา

ประวติัการอบรม

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 57/2548, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและบรหิารจดัการและให้บรกิารดา้นท่าเรอื

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ์ จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรกิาร

2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอช-คอนสตรคัชัน่ แมนเนจเมน้ท์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั บรกิารงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

4 61 - ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2551 – 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อยบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

บริษทัท่ีเก่ียวข้องของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ฯ
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

2556 – 2559 กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

บริษทัย่อยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT (SG) PTE LTD. ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เหมราช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

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

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง 2012 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช สระบุร ีที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช ระยอง ที่ดนิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ์ จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรหิาร

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
ภาควชิาสุขาภบิาล, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- IOD Luncheon briefing 1/2556 : Thailand 
Economic Outlook 2556, 

นายวิวฒัน์ จิรฐัติกาลสกลุ
- กรรมการ 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)

- กรรมการบรหิาร 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559
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       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

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

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ Hemaraj International Ltd. ถือหุ้นในบรษิทัอืน่

5 50 0.0026 ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อยบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอืน่

บริษทัร่วมทุนของบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 2 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 4 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 5 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 8 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 10 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 16 จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

บริษทัท่ีเก่ียวข้องของบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ห้วยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ผู้ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
เครือ่งกล, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาเครือ่งกล, มหาวทิยาลยัแห่งรฐัมสิซูรี ่
เมอืงรอลล่า สหรฐัอเมรกิา

ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 189/2557, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- การพฒันาและด าเนินธุรกจิปิโตรเลยีม 
(Petroleum Development and Operations), 
เมอืงสตาวงัเกอร ์นอรเ์วย์

- การบรหิารกจิการพลงังานไฟฟ้า 
(Management of Electric Power Utilities), 
กรุงสตอ็คโฮม สวเีดน

นายวิเศษ จูงวฒันา
- กรรมการ 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)

- กรรมการบรหิาร 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 7



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
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คณุวุฒิทางการศึกษา

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี2ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี4ี จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนิดทางท่อ

กิจการอ่ืน

2556 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ผลติไฟฟ้าผลติไอน ้าและน ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม

2557 – 2559 กรรมการ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน ้า

2556 – 2559 กรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้าลกิ 1 จ ากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน ้า

2554 – 2559 กรรมการ บรษิทั นท ีซนิเนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่

2554 – 2556 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ-
โครงการไฟฟ้า

PTT International Company Limited ผลติภณัฑน์ ้ามนัผลติภณัฑก์๊าซและปิโตรเคมี

6 65 - ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั หลกัทรพัย์ เอเชยีเวลท์ จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์(กรุงเทพ) จ ากดั จ าหน่ายไบโอดเีซล

2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

2555 - 2559   กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2552 - 2554    กรรมการบรหิาร คลสัเตอรพ์ลงังานทดแทน, ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต.ิ (สวทช.)
หน่วยงานราชการ

2547 - 2554    กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสี่ยง

บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์

2549 - 2554    กรรมการบรหิาร กองทุนเอม็เอฟซ ีเอน็เนอรจ์ ีฟันด์ กองทุนเปิด

7 64 - ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ การประปาส่วนภูมภิาค หน่วยงานราชการ

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยงานราชการ

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สยามเทคนิคคอนกรตี จ ากดั ผลติและขายผลติภณัฑค์อนกรตีอดัแรงรบัเหมาก่อสรา้ง

2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ตลาดทุน ประเทศไทย

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) บรกิารดา้นสนิเชือ่แก่บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคลในรปูแบบของการให้เช่าซื้อ
และให้กูย้มืเงนิสนิเชือ่

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
สิง่แวดลอ้ม, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารจดัการ
เทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัชนิวตัร

ประวตักิารอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 2555, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นายสุรเธียร  จกัรธรานนท์ 
- กรรมการ 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)



- กรรมการบรหิารความเสี่ยง
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

นายเวทย ์นุชเจริญ
- กรรมการอสิระ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค 2559 
(ณ วนัที่แปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 8



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ

บรษิทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขายส่งเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์

2558 - 2560 กรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัภยัเบด็เตลด็ การประกนัภยัรถยนต์

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

2558 - 2559 กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2555 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส
 ผู้บรหิารสายงานธุรกจิรายย่อย
และเครอืข่าย

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2553 – 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู้บรหิารสายงาน สายงานธุรกจิ
ขนาดกลาง

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2552 – 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2550 – 2552 ผู้บรหิารกลุ่มธุรกจิขนาดกลาง 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคใต้

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2549 – 2550 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บรหิาร
ฝ่าย ฝ่ายธุรกจิขนาดกลาง ภาค
กลาง และภาคตะวนัออก 1 สาย
งานธุรกจิขนาดกลาง

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

8 65 - ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั รบัซื้อ-โอนสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงนิ

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

2542 - 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สาย
สนบัสนุนธุรกจิ

ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ SEC/2558, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 31/2556, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 18, 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

- หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงดา้นการคา้และ
การพาณชิย์ รุ่นที่ 3/2553, สถาบนัวทิยาการ
การคา้

- หลกัสูตรโครงสรา้งการสมันาผู้บรหิาร
ธนาคารและสถาบนัการเงนิ รุ่นที่ 14/2559, 
สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและ
การเงนิไทย 

- หลกัสูตร Commercial Credit Skills 
Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LLM), 
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี นิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา

- เนตบิณัฑติไทย

ประวติัการอบรม
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 127/2016, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

นายเอกชยั ติวุตานนท์
- กรรมการอสิระ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 2 ม.ีค 2560 
(ครบวาระ และเลอืกตัง้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นปี 2560)
- กรรมการตรวจสอบ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559
- กรรมการบรรษทัภบิาล 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 9



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

9 65 - ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ
/กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ให้เช่าและบรกิารธุรกจิลงทุนในหลกัทรพัย์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยั

2560 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษาในคณะกรรมการ
วชิาชพีบญัชดีา้นภาษีอากร

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
บญัชชีุดเดยีว

คณะอนุกรรมการประสานงาน
การบรหิาร

2560 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษากรรมการ สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสรมิความรูแ้ละพทิกัษ์สทิธผิู้ลงทุนไทย

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พ ีดบับลวิ คอนซลัแท้นท์ จ ากดั ให้บรกิารเป็นที่ปรกึษาดา้นบญัชี

2558 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยั

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผลติเสื้อผ้าส าเรจ็รปู

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั โมโนเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บรกิารขอ้มูลและสารบนัเทงิผ่านช่องทางต่างๆให้บรกิารสื่อโฆษณา

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรกิารให้ค าปรกึษาทางธุรกจิ ลงทุนในธุรกจิอืน่

2557 - 2560 กรรมการวชิาชพีบญัช ีดา้นการ
บญัชภีาษีอากร

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

2554 - 2560 กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสรมิความรูแ้ละพทิกัษ์สทิธผิู้ลงทุนไทย

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิดา้นการคา้

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

2543 - 2558 กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน

บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
- กรรมการอสิระ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 2 ม.ีค 2560 
(ครบวาระ และเลอืกตัง้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นปี 2560)

- กรรมการตรวจสอบ
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

- ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 10 ส.ค. 2559

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

ประวติัการอบรม
- Certified Public Accountant (CPA), สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- Certified Professional Internal Auditors 
(CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

- Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Certified Internal Auditor (CIA), The 
Institute of Internal Auditors (IIA)

- หลกัสูตร Driving Company Success with 
IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Ethical Leadership Program 
(ELP) รุ่นที่ 2/2558, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Role of the Nomination & 
Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 
1/2554, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 25/2554, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร DCP Refresher Course (RE 
DCP) รุ่นที่ 2/2552, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC)
 รุ่นที่ 7/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุ่นที่ 2/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Improve the Quality of Financial
 Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 2/2547, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 11



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

10 46 0.01 ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร
การเงนิ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2558 - 2560 กรรมการผู้จดัการ  บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ทรสัต์

2553 - 2559 Part-time lecturer  สาขาวชิาการเงนิ, คณะบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัมหาวทิยาลยั

2549 - 2558 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวางแผนและ
นกัลงทุนสมัพนัธ์

บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

11  51 - ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ปฎิบตักิาร

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2558 Property Sales Representative Realty Executive Edge, Inc (Canada) อสงัหารมิทรพัย์

2554 - 2555 เจ้าของกจิการ รา้นอาหาร At Bangkok Inc (Canada) รา้นอาหาร

12 37 - ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
สาธารณูปโภค

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2557 - 2559 ผู้จดัการดา้นงานสื่อสารทางธุรกจิ บรษิทั โกลบอล ยูทลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั บรกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคและบ ารุงรกัษาผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม

- Master of Science (Management of 
Technology) Murray State University, KY, 
USA

2551 - 2557 Senior manager of Safety 
Health and Environment Dept / 
Operation Division

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

ประวติัการอบรม
- Certificate จป.ระดบับรหิาร, กระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคม

- Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, 
BVQI

ประวติัการอบรม
- Leadership Development Program
  
- Business Development Program on MBA 
Approach

- Leadership Skill, Dale Carnegie Training

คณุวุฒิการศึกษา
- Bachelor of Science (Mechanical 
Engineering), University of Waterloo, 
Canada
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ

นายค าฮอง รศัมานี
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ปฎิบตักิาร

นายเผา่พิทยา สมทุรกลิน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร
การเงนิ วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 1 ม.ิย. 
2560

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ,
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

- Master of Science (Finance), Drexel 
University

นายวรานล เหล่าสุวรรณ
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
สาธารณูปโภค

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

เอกสารแนบ 1 หน้า 12



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

13 36 0.0034 ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
พลงังาน

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2558 - 2559 ผู้จดัการส่วน บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ผลติไฟฟ้าผลติไอน ้าและน ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม
2550 - 2558 พนกังานวเิคราะห์และวางแผน บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผลติภณัฑน์ ้ามนัผลติภณัฑก์๊าซและปิโตรเคมี

- Master of Science (Global Market 
Economics), London School of Economics, 
University of London, UK

14 55 - ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2554 - 2559 รองผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บรษิทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

15 42 - ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ
และนกัลงทุนสมัพนัธ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2559-2560 ผู้จดัการอาวธุโสฝ่ายการเงนิ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขายอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าและบรกิารที่เกีย่วขอ้ง

2550-2558 ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ผลติและการส่งไฟฟ้า

16 นางสาวณัชชา รตันจิตบรรจง 33 - ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

- เลขานุการบรษิทั 2551 – 2560 เลขานุการบรษิทั และ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและให้บรกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

เลขานุการคณะกรรมการ

2551 – 2560 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบรหิารจดัการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและให้บรกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

2550 – 2558 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและให้บรกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

คณุวุฒิการศึกษา
- Bachelor of Economics, London School 
of Economics,  University of London, UK 

นางสาวอาภาสินี ณานวงัศะ
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ
และนกัลงทุนสมัพนัธ์

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร์, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย

-ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 
(หลกัสูตรภาษาองักฤษ), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

- ประกาศนียบตัร IEEE Certificate:The 
International Conference on Computer 
Science and Information Technology: 
ICCSIT รุ่นที่ 2/2552 มหาวทิยาลยั Beijing 
Technology and Business University เมอืง
ปักกิง่ ประเทศจนี

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑติ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

นางรตันา ชินวตัร
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี

คณุวุฒิการศึกษา
- ปรญิญาตร ีการบญัช,ี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง

ประวติัการอบรม
- ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุตธิรรม, วทิยาลยัขา้ราชการศาลยุตธิรรม

- ประกาศนียบตัร Business Development 
Program on MBA Approach, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

นายพนัธุ์รพี นพรมัภา
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
พลงังาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 13



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ

(%) ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ
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ทางครอบครวั
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วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวุฒิทางการศึกษา

ประวติัการฝึกอบรม
- หลกัสูตร Fundamental Practice for 
Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 19/2551,
 ชมรมเลขานุการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

- หลกัสูตร Corporate Secretary 
Development Program (CSP) รุ่นที่ 
17/2551, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยและ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) 
รุ่นที่ 26/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP)
 รุ่นที่ 11/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 54/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย
'- หลกัสูตร Anti-Corruption:The Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที่ 7/2556, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 107/2557, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสูตรสู่ความเป็นนายที่สมบรูณ์แบบ (The
 Boss) รุ่นที่ 80, สถาบนัการบรหิารและ
จติวทิยา

- หลกัสูตรจติวทิยาการบรหิาร (Management
 Psychology) รุ่นที่ 9,สถาบนัการบรหิารและ
จติวทิยา
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบรษิทั และบรษิทัย่อย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

            เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั และบริษทัย่อย
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) X I I I I,III I II,IV II,IV II,IV lll lll lll lll lll lll
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I I
WHAUP (SG) 1 PTE. Limited บรษิทัย่อย I I I I
WHAUP (SG) 2 PTE. Limited บรษิทัย่อย I I I I
บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
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บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I I
บรษิทั เกค็โค่ – วนั จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I I
บรษิทั หว้ยเหาะพาวเวอร ์จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง I I
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
หมายเหต:ุ 
X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/
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เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ (ปี) บริษทั คณุวฒิุการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน 

1 นายศกัดิศ์ร ีอ าพวนั 
 

49 บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั ประวติัการศึกษา 
- ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประวติัการฝึกอบรม-บางส่วน 
- ฝึกอบรมการปฎบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 1 
(สมาคมนกับญัชแีละผูต้รวจสอบบญัชแีห่งประเทศไทย) 
- ฝึกอบรมการปฎบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2  
(สมาคมนกับญัชแีละผูต้รวจสอบบญัชแีห่งประเทศไทย) 
- หลกัการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
- วธิกีารประเมณิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ
ภายใน 
- Operational Auditing 
- การบรหิารจดัการเทคโนโลย ี
- Enterprise Risk Management (ERM) 
- Internal Auditing : Current Trend & Best Practices 
- การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในตามแนว 

COSO 
- หลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Audit change from internal auditor to consultant 
- Internal Audit’s Challenge in Value Adding 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ
ภายใน เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 

 



เอกสารแนบ 4                                                        บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)                                                 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- 
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