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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 ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบรษิทั 

2. รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย 
3. รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภำยใน 
4. รำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 
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ค ำศพัทแ์ละค ำยอ่ท่ีส ำคญั 

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

กลุ่มบรษิทั : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

ดบับลวิเอชเอ หรอื WHA  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม WHA : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAID : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

(เดมิชื่อ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)) 

กลุ่ม WHAID : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

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

WHAET 

 

: บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั  

(เดมิชื่อ บรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั) 

WUPI : บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

WHASL  บรษิทั ดบับลวิเอช โซล่าร ์จ ากดั 

WUPS1 : WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

WUPS2 : WHAUP (SG) 2 PTE. Limited   

WHAUP Nghe An JSC  WHAUP Nghe An Joint Stock Company  

WHA NGD2 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั   

WHA NGD4 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั                                                                                                                                                                                       

Gheco-I : บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

HHTC : บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั 

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

GIPP : บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั 

BPWHA-1 

 

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

(เดมิชื่อ บรษิทั บ่อวนิคลนีเอนเนอจ ีจ ากดั) 

Gulf JP NLL 

Gulf NLL 2 

: 

: 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั 

Gulf TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั 
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Gulf TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั 

Gulf TS 3 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั 

Gulf TS 4 : บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั 

Gulf VTP : บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 

Gulf Solar : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั 

Gulf Solar BV : บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั 

Gulf Solar TS 1 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารท์เีอส 1 จ ากดั 

Gulf Solar TS 2 : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารท์เีอส 2 จ ากดั 

Gulf Solar KKS : บรษิทั กลัฟ์ โซล่ารเ์คเคเอส จ ากดั 

Gulf WHA MT : บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั 

Gulf MP : บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

ESCE : บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  

CCE : บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

RCE : บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

GHW : บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั 

WHA Gunkul 1 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จ ากดั 

WHA Gunkul 3 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จ ากดั 

WHA Gunkul 6 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จ ากดั 

WHA Gunkul 17 : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั 

WHA CIE 1 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร)ี 

WHA CIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี2) 

ESIE : นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

WHA ESIE 1 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์) 

WHA ESIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2) 

WHA ESIE 3 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 3) 
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WHA ESIE 4 : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 4) 

WHA EIE : นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 

(เดมิชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุต)) 

WHA RIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 

(เดมิชื่อ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง) 

WHA SIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี

(เดมิชื่อ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร)ี 

WHA LP 1 : ดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 1 

(เดมิชื่อ เหมราช โลจสิตกิส ์พารค์ 1) 

ธุรกจิสาธารณูปโภค : ธุรกจิน ้า และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เช่น ธุรกจิท่อสง่ก๊าซ หรอื
การบรหิารจดัการของเสยี 

ธุรกจิน ้า : การประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการ
บรหิารจดัการน ้าเสยี 

ธุรกจิพลงังาน : การประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

COD : วนัเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์หรอื Commercial Operation Date 

SCOD : วนัที่ก าหนดวนัเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์หรอื Scheduled Commercial 
Operation Date 

MW : เมกะวตัต ์

TPH  : ตนัต่อชัว่โมง หรอื Ton per hour 

RT : ตนัความเยน็ หรอื Ton of Refrigeration 

IPP : ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ หรอื Independent Power Producer 

SPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer 

VSPP : ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก หรอื Very Small Power Producer 

กนอ. หรอื IEAT : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กกพ. : คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กพช. :  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

กฟผ. หรอื EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. หรอื PEA : การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

กฟน. หรอื MEA : การไฟฟ้านครหลวง 

กปภ. หรอื PWA : การประปาสว่นภูมภิาค 
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กปน. หรอื MWA : การประปานครหลวง 

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

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บโีอไอ หรอื BOI : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

EBITDA : ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอตัราการเติบโตด้วยการใช้วธิคีดิ
แบบ Geometric Mean 

กลุ่มโกลว ์ : บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกลัฟ์ : บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกนักุล : บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 
โดยม ีบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) (ชื่อเดมิ บรษิทั เหมราชพฒันา
ที่ดิน จ ากัด (มหาชน)) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ  68.86 เพื่อประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจ
สาธารณูปโภค โดยการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกจิพลงังาน โดยลงทุนใน
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบนั บรษิทัได้สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกจิน ้า ซึง่หมายถงึธุรกจิเกีย่วกบัการ
จดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจ าหน่ายน ้าดบิ น ้าเพื่อกระบวนการผลติ และธุรกจิบรหิารจดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของ
กลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวนัที่ 30 มนีาคม 2559 และบรษิัทยงัได้รบัสทิธใินการเข้า
ลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจก าจัดขยะในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ) นอกจากนี้ กลุ่ม WHAID 
และกลุ่มบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) ได้มขีอ้ตกลงจะไม่ท าธุรกจิแข่งขนักบับรษิัท 
ส าหรบัธุรกิจน ้า และธุรกิจพลงังานในประเทศไทย และในประเทศกมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) โดยไม่มี
ก าหนดระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ)  

ส าหรบัธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานในประเทศไทย และในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม (CLMV) โดยไม่
มกี าหนดระยะเวลา ส าหรบัธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ ปัจจุบนับรษิัทและบรษิัท ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยดว้ยก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 284,976 ลกูบาศก์
เมตรต่อวนั และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการน ้าเสยีรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 118,956 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
วัน โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการจ าหน่ายน ้าดิบและน ้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยรวมทุกนิคม
อุตสาหกรรมทัง้หมด 69.5 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี หรอืคดิเป็น 192,927 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และปรมิาณการบรหิาร
จดัการน ้าเสยีและรบัจา้งบ าบดัน ้าเสยีเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 35.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี หรอืคดิเป็น 
97,192 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัมนีโยบายในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม อกีทัง้ บรษิทัยงัมนีโยบายในการใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคกบักลุ่มลูกคา้ทีอ่ยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมในอนาคตอกีด้วย อนึ่ง บรษิัทได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2004 

 ส าหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ ปัจจุบนับรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามรูค้วามช านาญ
ต่างๆ ทัง้ที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงานทางเลือก 
(Renewable Energy) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้า
ทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้รวมประมาณ 521 เมกะวตัต ์มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้า
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 43 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ยงัมธีุรกจิจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตทิางท่อ (Natural 
Gas Distribution) ที ่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ไดร้่วมลงทุนกบัพนัธมติรธุรกจิ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 35 ซึง่
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โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 ทีน่ิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อ
เดอืน ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา 

 การประกอบธุรกจิของบรษิทัสามารถแบ่งกลุ่มของธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ธรุกิจสาธารณูปโภค 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มปีระสบการณ์และความช านาญในการบรหิารจดัการระบบน ้าแบบครบวงจร ตัง้แต่
การจัดหา ขนส่ง จ าหน่ายน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จ านวน 9 แห่งดงันี้ 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพ่ือ

อตุสาหกรรม1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุต) อ. มาบตาพุด  

จ.ระยอง 

98,4002/ 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

48,0003/ -4/ 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

54,000 10,000 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

18,000 
 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี2 อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

6,000 
 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี อ.หนองแค  
จ.สระบุร ี

30,576 
 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง อ.บา้นค่าย  
จ.ระยอง 

14,400 
 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

12,000 10,000 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 

3,600 1,500 

รวม  284,976 118,956 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน ้าและโรงงานบ าบดัน ้าเสยีในตารางขา้งต้นส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่ม WHAID โดยเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 
2559 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHAID ท าใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธใินการใชท้รพัยส์นิดงักล่าวใน
การด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ท าสญัญา 

 2/ โรงงานผลติน ้าเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จ านวน 2 โรงใน WHA EIE เป็นกรรมสทิธิข์อง บรษิัท ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั 
(“WHAWT”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยโรงงานผลติน ้าดงักล่าวไดร้บัการยกเวน้ภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  

 3/ส าหรบั ESIE เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 บรษิทัเขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิเฉพาะธุรกจิน ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั
บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึง่จะสิน้สุดลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บรษิทัไม่ไดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอร์ด (ระยอง) อย่างไรกด็ ีบรษิทัรบับรหิาร
จดัการธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีเท่ากบั 32,000 ลบ.ม./วนั 
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(2)  ธรุกิจพลังงาน 

บรษิัทได้ลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกบัผู้ประกอบการในธุรกจิ
ไฟฟ้าทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามช านาญในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และธุรกจิจดัจ าหน่ายและคา้ปลกีก๊าซธรรมชาติ 
(Natural Gas Distribution) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว ์

เกค็โค่-วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น
ใชถ้่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ 

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660 MW 231 MW ส.ค. 2555 

โกลว ์ไอพพี ี WHA CIE 1 
พลงัความรอ้นรว่มที่
ใช ้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

IPP 5.00% ไฟฟ้า 713 MW 36 MW ม.ค. 2546 

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์
ประเทศ สปป. 

ลาว 
พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152 MW 19 MW ก.ย. 2542 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 123 MW 31 MW 

พ.ค. 2556 ไอน ้า 8 TPH 2 TPH 

น ้าเยน็ 4,600  RT 1,150  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ 
เคเคเอส 

WHA PL1 พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ี WHA CIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ม.ิย. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 
1  

WHA ESIE 1 พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 
2  

ESIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค. 2558 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกนักลุ  

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 

17  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์วงัน้อย 

61 อยุธยา 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค. 2557 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย. 2557 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

COD 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

WHA CIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 MW 33 MW พ.ย. 2559 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 137 MW 34 MW 

พ.ค. 2560 
ไอน ้า 20 TPH 5 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ค. 2560 
ไอน ้า 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ย. 2560 
ไอน ้า 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130 MW 32 MW 

พ.ย.2560 
ไอน ้า 25 TPH 6 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 

 
ไอน ้า 

130 
 

25 

MW 
 

TPH 

32 
 

6 

MW 
 

TPH 
ม.ค. 2561 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

- พลงังานแสงอาทติย ์
Private 
PPA 

100% ไฟฟ้า 2.62 MW 2.62 MW 
พ.ค. - ธ.ค.   

2561 

รวม 

ไฟฟ้า 2,450 MW 521 MW   

ไอน ้า 138 TPH 35 TPH  

น ้าเยน็ 4,600  RT 1,150  RT  

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

- พลงังานแสงอาทติย ์
Private 
PPA 

100% ไฟฟ้า 8.64 MW 8.64 MW 
ไตรมาส1 - 
ไตรมาส2 

2562 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 
2 

WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 127 MW 32 MW 

ม.ค. 2562 
ไอน ้า 10 TPH 3 TPH 

ชลบุร ีคลนีเอน็
เนอรย์ี ่

WHA CIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.63 MW 2.88 MW 
ไตรมาส4 

2562 

รวม 
ไฟฟ้า 144 MW 43 MW 

  
ไอน ้า 10 TPH 3 TPH 
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1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย  
วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูน้ าในเอเชยี ดา้นธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อย่างครบวงจร ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

พนัธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร ดว้ยมาตรฐานระดบัโลก ทีเ่หมาะสมกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ 

2. การขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถงึการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอื่น 
ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
4. การสรา้งและสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรม (Innovative Culture) ในองคก์ร 
5. การสรา้งคุณค่าใหก้บัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล รวมทัง้กลยุทธ์

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิไว ้โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิ
พลงังานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและด้วยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สภาพแวดลอ้ม โดยบรษิทัมแีผนทีก่ารขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม 
(CLMV) รวมถงึการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอื่นๆ เพื่อเพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหค้รบ
วงจรมากขึน้ 

 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั 

เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มถุินายน 2551 - บรษิทัจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 ภายใต้ชื่อบรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร์ 
จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 645 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”)  

กรกฏาคม 2551 - บรษิัทได้เขา้ท าสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม กบั  
WHAID และบริษัทย่อยของ WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จ านวน 4 
โครงการ คือ WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึ่งมีก าลังการผลิตน ้ า
เพื่ออุตสาหกรรมรวมทัง้สิน้ 121,200 ลบ.ม./วนั 

- บรษิทัไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั (“WHAWT”) 
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิต  และจ าหน่ายน ้ าเพื่อ
กระบวนการผลติปราศจากคลอรนี ใน WHA EIE ซึ่งมกี าลงัผลติน ้าเพื่อกระบวนการ
ผลติปราศจากคลอรนี 43,200 ลบ.ม./วนั และระบบบรหิารจดัการน ้าเสยี 30,000 ลบ.
ม./วนั 
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เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มนีาคม 2554 - บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“WHAEG”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทได้
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2554 ภายใต้ชื่อบรษิทั เหมราช เอน็เนอร์
ยี่ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกจิไฟฟ้า โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

มนีาคม 2555 - WHAWT ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่อกระบวนการผลติ
ปราศจากคลอรนีใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วนั เป็น 86,400 ลบ.ม./วนั 

พฤศจกิายน 
2555 

- บรษิทัไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./
วนั เป็น 30,000 ลบ.ม./วนั 

เมษายน 2556 - บรษิทัไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วนั เป็น 
48,000 ลบ.ม./วนั 

พฤษภาคม 2556 - โครงการโรงไฟฟ้า Gulf JP NLL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small 
Power Producer –SPP) ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บรษิทั กลัฟ์ เอม็
พี จ ากดั (“Gulf MP”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมี
ก าลงัการผลิตติดตัง้ 123 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่นิคม WHA RIL ซึ่งได้เริม่ด าเนินการ
ผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน พฤษภาคม 2556 

สงิหาคม 2557 - บรษิทัไดร้บัมอบหมายจาก WHAID ใหผ้ลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA 
CIE 2 โดยมกี าลงัการผลติ 6,000 ลบ.ม./วนั 

มกราคม 2558 - บรษิทัไดเ้พิม่ก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 30,000 ลบ.ม./
วนั เป็น 54,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 2559 - เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่า
สทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี กบักลุ่ม 
WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม  WHAID ในโครงการปัจจุบัน จ านวน 7 
โครงการ ไดแ้ก่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA CIE 2, WHA ESIE 1, WHA ESIE 2, 
WHA SIL และ WHA RIL โดยมอีายุสญัญา 50 ปีนบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร
จดัการน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบนั จ านวน 7 
โครงการ 

พฤษภาคม 2559 - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบยีนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรบัโอนหุ้น
ทัง้หมดใน WHAEG  

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บรษิทั กลัฟ์ เอม็
พี จ ากดั (“Gulf MP”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมี
ก าลงัการผลติติดตัง้ 137 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริม่ด าเนินการผลติ
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน พฤษภาคม 2559  
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เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มถุินายน 2559 -      WHAEG ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัไดร้บัโอนหุน้ประมาณรอ้ยละ 74.99 ใน 11 
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยห์รอืโซลารร์ฟูทอ็ป ประกอบดว้ย 
WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)  (“WHA”) 

กรกฎาคม 2559 - บรษิัท จดัตัง้ บรษิัท ชลบุร ีคลนี เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (“CCE”) เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขาย
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 

- เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่325/59 ของบรษิทั มมีติ
อนุมตัิให้บริษัทด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยใช้ชื่อว่า บริษัท 
ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุน้ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 5 บาท และอนุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 3,200 ลา้น
บาท เป็น 3,825 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 125 ลา้นหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป โดยได้จดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2559 

สงิหาคม 2559 - WHAEG จ ากดัเขา้ร่วมทุนในบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“ESCE”) 
รอ้ยละ 33.33 โดย ESCE จะถอืหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(“CCE”) และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“RCE”) เพื่อยื่นขอ้เสนอขอขาย
ไฟฟ้าพเิศษจากขยะอุตสาหกรรม 

กนัยายน 2559 - บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั (“GHW”) ไดถู้กปรบัโครงสรา้งใหถ้อืหุน้โดย ESCE 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

พฤศจกิายน 
2559 

- โครงการโรงไฟฟ้า บ ี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG 
และ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPWHA-1”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 
และรอ้ยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมกี าลงัการผลติตดิตัง้ 130 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม 
WHA CIE 1 ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน พฤศจกิายน 2559 

ธนัวาคม 2559 - WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ร่วมทุนกับ Gulf MP จ ากัดในโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) จ านวน 1 โครงการ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ใน กลัฟ์ เอน็
แอลแอล 2 ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 120 เมกะวตัต ์

มนีาคม 2560  - CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) บริษัท  
สุเอซ (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จ ากดั และบริษัทได้ลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะ
วตัต์ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA CIE 1 จงัหวดัชลบุรี โดยมีปริมาณพลงัไฟฟ้าตาม
สญัญา 6.90 เมกะวตัต ์

เมษายน 2560 - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนัแรกดว้ยทุนจดทะเบยีน 3,825,000,000 บาท 

พฤษภาคม 2560 - โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง  WHAEG และ Gulf MP ใน
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สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 137 
เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน 
พฤษภาคม 2561 

กรกฎาคม 2560 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560 ได้มีการอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัจากเดมิมลูค่าหุน้ละ 5 บาทเป็นมลูค่าหุน้ละ 1 
บาท เริม่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่13 กรกฎาคม 2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง  WHAEG และ Gulf MP ใน
สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 134 
เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน 
กรกฎาคม 2560 

สงิหาคม 2560 - บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้ก่อน
ก าหนดจากสถาบนัทางการเงนิเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั 

กนัยายน 2560 - โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 134 
เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน 
กนัยายน 2560 

ตุลาคม 2560 - บริษัทได้รบัสทิธติามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิระหว่างบริษัท และ WHAID ในการ
ประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายและคา้ปลกีก๊าชธรรมชาต ิ 

พฤศจกิายน 
2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 130 
เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
เมื่อเดอืน พฤศจกิายน 2560 

มกราคม 2561 - โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล าดบั โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 130 
เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีน่ิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
เมื่อเดอืน มกราคม 2561 

- บริษัทได้ท าการลงนามสญัญาผู้ถือหุ้นกบับริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) กบับรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั เมื่อเดอืนมกราคม 2561 ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 35 และ รอ้ยละ 35 และรอ้ยละ 30 ตามล าดบั เพื่อท าธุรกจิจดัจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 และนิคม
อุตสาหกรรม WHA ESIE 4 
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- บรษิทัไดร้บัมอบหมายจาก WHAID ใหผ้ลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA 
ESIE 4 โดยมกี าลงัการผลติ 3,600 ลบ.ม./วนั 

พฤษภาคม 2561 - WHAUP Nghe An Joint Stock Company  (“WHAUP Nghe An JSC”) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทั ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 29,950,800,000 ดองเวยีดนาม เพื่อด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภคดา้นน ้า ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone1, Nghe An ในประเทศเวยีดนาม 

พฤษภาคม 2561 - WHAUP Nghe An JSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท าสญัญากบั WHA Industrial 
Zone Nghe An Joint Stock Companyซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAID เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นสญัญาเกี่ยวกบัให้สทิธแิก่ WHAUP Nghe An JSC ในการ
ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคดา้นน ้า ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial 
Zone 1, Nghe An และให้เช่าช่วงพื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA 
Industrial Zone 1, Nghe An แก่ WHAUP Nghe An JSC เพื่อประกอบสาธารณูปโภค
ดา้นน ้าดงักล่าว 

มถุินายน 2561 - บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ านวน 5,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจ านวน 4,000 ล้านบาท
บรษิทัจะน าไปช าระหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิก่อนก าหนด เพื่อเป็นการลดภาระ
ต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือจ านวน 1,000 ล้านบาท ใช้ส าหรบัเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน และเงนิทุนในการพฒันาโครงการต่างๆ ในอนาคต 

สงิหาคม 2561 - บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั (“WHASL”) ภายใตบ้รษิทั WHAEG 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านพลังงาน
แสงอาทติยด์ว้ยทุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท 

พฤศจกิายน 
2561 

- บริษัทเข้าท าสัญญาเช่าสิทธิก์ารประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน ้ า ในนิคม
อุตสาหกรรม WHA Industrial Estate Rayong ตัง้อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั
ระยอง กบั WHA Industrial Estate Rayong Co., Ltd. เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 
โดยมรีะยะเวลาสญัญา 50 ปี 

ธนัวาคม 2561 - โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั 
กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั เพื่อท าธุรกจิจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตทิางท่อใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม
WHA ESIE 2 ไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน ธนัวาคม 2561  

- บรษิทัไดจ้ดัตัง้ WHASL ไดล้งนาม Private PPA กบับรษิทั Electrolux, ZF Lemforder, 
Hitachi TST, Umicore, JJR, Nikkei Siam, Danieli, Sabina, DSG, Somboon Group 
และอื่นๆ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 11.26 เมกกะวตัต ์ซึง่ได้เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์เมื่อเดอืน พฤษภาคม - ธนัวาคม 2561 จ านวน 2.64 เมกกะวตัต ์
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1.4 โครงสรา้งการลงทุนของบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมโีครงสรา้งการลงทุนดงันี้ 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
2/ HHTC ซึ่งเป็น Holding Company มกีลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด และ HHPC มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  

 3/ GIPP มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
 4/ ESCE มกีลุ่มโกลว ์และ สุเอซ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

5/ Gulf WHA MT มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดยต่อมาไดม้กีาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 49 ลา้นบาท เป็น 126.4 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้มกีลุ่มเอ็มไอทจี ีเขา้ร่วม
ลงทุนเพิม่เตมิ ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ส่งผลใหบ้รษิทั และกลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 

 6/ Gulf JP NLL มกีลุ่มกลัฟ์ เจพ ีจ ากดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
 7/ Gulf Solar มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณ รอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

8/ Gulf TS1, Gulf TS2, Gulf TS3, Gulf TS4, Gulf VTPและ Gulf NLL2 มีกลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
รอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 9/ WHA Gunkul 1, 3, 6 และ17 มกีลุ่มกนักุล ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
  10/ BPWHA-1 ม ีกลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
 11/ กลุ่มกลัฟ์ หมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

12/ กลุ่มกลัฟ์ เจพ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีจ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั 
และบรษิทั เจ พาวเวอร ์จ ากดั 

 13/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั และกลุ่มมติซุย 
 14/ กลุ่มเอม็ไอทจี ีคอื บรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั บรษิทั มติซุยแอนดโ์ค จ ากดั และ บรษิทั 

โตเกยีว แก๊ส เอเชยี จ ากดั 
 15/ กลุ่มกนักุล คอื บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 16/ กลุ่มบกีรมิ คอื บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.5 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) (ชื่อเดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)) ถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้ 2,633,999,970 
หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.86 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั โดย WHAID เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิ
เอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) 

โดยทัง้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) บริษัทและบริษัทย่อย 2) WHAID และ 3) WHAมีขอบเขตการด าเนินธุรกิจที่
แยกกนัอย่างชดัเจน ดงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิหลกัคอื  
1.1 ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้า

เสยี ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
ผูใ้ชบ้รกิารสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม  

1.2 ธุรกจิพลงังานโดยเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2) WHAID ประกอบธุรกจิหลกัคอื การพฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
3) WHA ประกอบธุรกจิหลกัคอื การพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ใหเ้ช่า และใหบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูดจิทิลั 

เพื่อเป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแขง่ขนัทางธุรกจิและเพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทัง้ 3 กลุ่มหลกั 
บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาต่างๆ กบั กลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA โดยไดท้ าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ เพื่อสนบัสนุนธุรกจิ
และสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหแ้กบ่รษิทั และขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบักลุ่ม WHAID รวมทัง้ไดท้ าสญัญาก าหนดขอบเขต
การประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHA เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิระหว่างกนั ซึง่เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทางธุรกจิระหว่างทัง้ 3 กลุ่มหลกั 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
2.1 โครงสรา้งรายได ้

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากธุรกจิสาธารณูปโภค และรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนใน
ธุรกจิพลงังาน ในรูปแบบส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (“ส่วนแบ่งก าไรฯ”) และเงนิปันผล
ตามงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี้ 

  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธรุกจิสาธารณูปโภค           
-   การจ าหน่ายน ้าดบิ 196.28 7.71          262.90  6.99          268.86  6.73 
-   การผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออตุสาหกรรม 1012.98 39.81        1,155.20  30.69        1,252.60  31.37 
-   การบรหิารจดัการน ้าเสยี 107.96 4.24          152.13  4.04          158.25  3.96 
-   รายไดอ้ื่นจากธรุกจิน ้า 150.30 5.91            63.52  1.69            28.57  0.72 
รวมรายได้ธรุกิจสาธารณูปโภค 1,467.52 57.68            1,633.76  43.41 1,708.29  42.78 

ธรุกจิพลงังาน            
-   บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 1,007.93 39.61        1,395.55  37.08        1,360.30  34.06 
-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั  29.42 1.16            33.57  0.89            33.47  0.84 
-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั  -0.73 -0.03          136.64  3.63            82.06  2.05 

-   กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก1/ 6.61 0.26              6.00  0.16              4.56  0.11 

-   กลุ่ม กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั -61.50 -2.42          258.48  6.87          493.06  12.35 

-   บรษิทัอื่นๆ2/ 3.25 0.13          165.12  4.39          148.94  3.73 

รวมส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากธรุกิจพลงังาน 984.97 38.71            1,995.36  53.02 2,122.40  53.15 

รายไดอ้ื่น3/ 91.915 3.61          134.40  3.57          162.70  4.07 

รวมรายได้ส่วนแบ่งก าไรฯและเงินปันผล 2,544.41 100.00 3,763.52 100.00 3,993.38 100.00 

หมายเหตุ : 1/กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืกประกอบดว้ย บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั และกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักลุ 1, 3, 6 และ 17 
 2/บรษิทัอื่นๆ รวมเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
 3/รายไดอ้ื่น คอื ดอกเบีย้รบั จากเงนิใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภค 1,633.76 ลา้นบาท และ 1,708.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 43.41 และร้อยละ 42.78 ของรายได้และส่วนแบ่งก าไรฯ รวมในปี 2560 และปี 2561 และบรษิัทและ
บรษิทัย่อย มสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากธุรกจิพลงังาน 1,995.36 ลา้นบาท และ 2,122.40 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.02 และรอ้ยละ 53.15 ของรายไดแ้ละสว่นแบ่งก าไรรวมในปี 2560 และปี 2561 

ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามช านาญในธุรกจิสาธารณูปโภค ประกอบกบัความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิเน่ืองจากการเป็น
พนัธมติรกบักลุ่ม WHAID ท าให้ปัจจุบนั บรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ โดยมสีว่นแบ่งทางตลาดของการใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ลกูคา้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม
ในประเทศไทยในสดัส่วนทีส่งู หากพจิารณาจากพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยใหบ้รกิารและจะเขา้
ใหบ้รกิารประมาณ 48,624 ไร่1 โดยนิคมอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยใหบ้รกิารทีม่อีตัราการใชน้ ้าต่อไร่ทีส่งูสดุ
ไดแ้ก่นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุต) (“WHA EIE”) เนื่องจากมลีูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมทีม่ี
การใช้น ้าในอตัราที่สูง เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคม ีและเหล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ความได้เปรยีบทางธุรกจิขอ งบรษิัท 
สบืเนื่องจากการเขา้มาแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นไปไดย้าก เพราะการประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคครบ
วงจรต้องใช้เงนิลงทุนที่สูง และเป็นธุรกจิที่มกีารควบคุมดูแลและตรวจสอบค่อนขา้งมาก อกีทัง้การได้รบัสทิธใินการ
ประกอบธุรกจิจากหน่วยงานรฐัและเอกชนมขีอบเขตและขอ้จ ากดัสงู และตอ้งมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่เพยีงพอ เพื่อทีจ่ะเกดิ
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การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ด้วยเหตุผลดงักล่าว ท าให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทยมเีพยีงน้อยราย 

ส าหรับธุรกิจพลังงานนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศกบัผูด้ าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าชัน้น า เช่น กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์และกลุ่มกนักุล โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์

แลว้รวม 521 เมกะวตัต ์และมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้ของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้งรวม

ประมาณ 43 เมกะวตัต ์
ทีม่า : 1/ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) (ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))  

2.1 ธรุกิจสาธารณูปโภค 

2.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค โดยใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงัต่อไปนี้ 

1. การจดัหาและจ าหน่ายน ้าดิบ (Raw Water) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมของบริษัท 
ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) โดยบรษิทัน าเสนอน ้าดบิเพื่อเป็นทางเลอืกใน
การใชน้ ้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ซึง่กลุ่มลูกคา้หลกัทีใ่ชบ้รกิารจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิของบรษิทัไดแ้ก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเหลก็ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) เป็นตน้ 

 

2. การผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial Water) 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดย
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจ าหน่ายในปัจจุบนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่

(1) น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) มลีกัษณะเป็นน ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งท าให้สะอาดโดยผ่าน
กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการผลติทัว่ไป กลุ่มลูกค้าส าหรบัน ้าประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

(2) น ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) เป็นน ้าทีผ่่านกระบวนการตกตะกอนการ
กรองและการเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชือ้ (ในปรมิาณและความเขม้ขน้ที่ต ่ากว่าน ้าเพื่อกระบวนการผลติ) 
โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อท าการจ่ายน ้ า  Clarified Water ไปสู่ลูกค้า โดย
ผลติภณัฑน์ี้สามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนกั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิ
โตรเคม ีเน่ืองจากสารคลอรนีอาจเขา้ไปกดักร่อนเครื่องจกัรของลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ีได ้

 
3. การบริหารจดัการน ้าเสีย (Wastewater Treatment) 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารบรหิารจดัการน ้าเสยีใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน ้าทีบ่ าบดัแลว้ดงักล่าวสูแ่หล่งน ้าธรรมชาต ิหรอืน าไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลติต่อไป  
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โดยในปัจจุบนั บรษิทัด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID โดยมทีัง้ในรูปแบบของการเช่า
สทิธใินการด าเนินงานสาธารณูปโภค และการใหบ้รกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคในพืน้ที่ของกลุ่ม WHAID โดยการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ท่ีตัง้ 

 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 
กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ1/ 

ท่ีดินให้เช่า 
ท่ีดิน

สาธารณูปโภค 
บริษทัและ
บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา
โครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1      
โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 

50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ)    

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 


2/  
2/  มกีรรมสทิธิ ์

 
3/  

3/ เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง)      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
25 ปี4/ โรงบ าบดัน ้าเสยี     รบับรหิารจดัการ 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี      
โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 

50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี เขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ระยอง      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
5/ 


5/ 6/ 

5/ 
6/ เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 

50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 2      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 4      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี โรงบ าบดัน ้าเสยี     เชา่สทิธใินการด าเนนิงาน 
50 ปี ดบับลิวเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 1      

โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม     รบับรหิารจดัการ 
อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยี 

7/    รบับรหิารจดัการ 
1/นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการด าเนินธุรกจิจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID เป็นเวลา 50 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2559 
(ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์) 
2/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั (“WHAWT”) มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ประเภทน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี) จ านวน 2 
โรง โดยมกี าลงัการผลติรวมเท่ากบั 86,400 ลบ.ม./วนั 
3/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเท่ากบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
4/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ไดแ้ก่ น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) และน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี 
(Clarified Water) จากบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
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5/บรษิทัมกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ที่ตัง้อยู่บนที่ดนิให้เช่า มกี าลงัการผลติเท่ากบั 24,000 ลบ.ม./วนัและที่ตัง้อยู่บนที่ดนิสาธารณูปโภค มกี าลงั
การผลติเท่ากบั 18,000 ลบ.ม./วนั 
6/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิสาธารณูปโภค มกี าลงัการผลติเท่ากบั 12,000ลบ.ม./วนั 
7/อุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยีส าหรบัดบับลวิเอชเอโลจสิตกิสพ์ารค์ 1 ตัง้อยู่บนทีด่นิใหเ้ชา่หรอืพืน้ทีข่าย (Sellable Area) ของลกูคา้แต่ละราย  

 
2.1.2 การตลาดและการแข่งขนั 
2.1.2.1 กลยุทธท์างการตลาด 

บรษิทัและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิสาธารณูปโภค โดยมกีลยุทธท์างการตลาดทีส่ าคญัดงันี้ 

1. การขยายธรุกิจน ้าอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการพฒันานิคมอตุสาหกรรมใหม่ของกลุ่ม WHAID 

บรษิทัจะด าเนินการขยายระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมใหมข่องกลุ่ม WHAID ทัง้ในประเทศและใน
ต่างประเทศ เพื่อใหบ้รกิารจดัจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการทีเ่ป็นลูกคา้
ของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID นอกจากนี้ บริษัทยงัให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคและพลงังานยงัสามารถ
น าเสนอบรกิารน ้าแบบครบวงจรอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการและดา้น
การเงนิ 

2. กลยุทธเ์ชิงรกุในการขยายธรุกิจน ้าในพืน้ท่ีนอกเขตนิคมอตุสาหกรรมของกลุ่ม WHAID  

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะแสวงหาโอกาสทางธุรกจิจากการเตบิโตของความตอ้งการใชน้ ้าทัง้น ้าดบิ น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และการบรหิารจดัการน ้าเสยี ทัง้ในพื้นทีอุ่ตสาหกรรม และพืน้ทีอ่ื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพฒันาพนัธมติรทางธุรกิจกบัผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ โดย
มุ่งเน้นการใช้จุดเด่นในเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกจิสาธารณูปโภค ความสามารถในการ
บรหิารต้นทุน และความเขา้ใจความต้องการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในการขยายธุรกจิในพืน้ที่นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID นอกจากนี้  ส าหรับแผนการขยายพื้นที่ให้บริการไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่
อุตสาหกรรม บรษิัทมแีผนจะพฒันาความสมัพนัธก์บัหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชนในบรเิวณนัน้ๆ เพื่อ
พฒันาความร่วมมอืในการใหบ้รกิารจดัการและจดัจ าหน่ายน ้า เพื่อรองรบัการเตบิโตของความตอ้งการใชน้ ้า 

 

3. การน าเสนอผลิตภณัฑ์สาธารณูปโภคครบวงจรใหม่ๆ และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรบัฐานลูกค้าปัจจบุนัและสรา้งฐานลูกค้าใหม่  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นและหลากหลายมากขึน้ บรษิทัจงึตัง้
เป้าที่จะเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการน าเทคโนโลย ีMembrane  และ
แนวคิด  Reclamation มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มชนิดหรือประเภทของน ้ าส าหรับผู้ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ การน าน ้าเสยีกลบัมาใช้ใหม่ (Recycled Water/ Reclamation Water) น ้าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water)  ระบบผลิตน ้ าจากทะเล (Desalination System)  น ้ าบ าบัดน ้ า เสียขัน้ต้นให้กับลูกค้า 
(Wastewater Pre-treatment) เป็นต้น ซึง่นวตักรรมหรอืผลติภณัฑใ์หม่ๆ เหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนค่าน ้าดบิและน าเสนอ
น ้าทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ ทีไ่ม่เพยีงแค่ตอบสนองความต้องการลูกคา้ของบรษิทั  ปัจจุบนัแต่ยงัช่วยสรา้งฐานลูกคา้ใหม่
ใหก้บับรษิทัอกีดว้ย 
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4) การขยายธรุกิจไป CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงสุด   
บรษิทัมแีผนงานในการขยายธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคไปยงัตลาดต่างประเทศในภูมภิาค 

โดยเฉพาะในประเทศทีม่คีวามตอ้งการสาธารณูปโภคจ านวนมาก โดยมุง่เป้าไปทีป่ระเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ประเทศเวยีดนาม เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพในดา้นปรมิาณการใชน้ ้าทีเ่ตบิโตจากจ านวนประชากรที่

เพิม่ขึน้ รวมถงึเศรษฐกจิมอีตัราการเตบิโตสงู น าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของกจิกรรมการผลติต่างๆ  ซึง่ปัจจุบนับรษิทัไดเ้ริม่

ด าเนินธุรกจิดา้นน ้าในประเทศเวยีดนามโดยจดัตัง้บรษิทัย่อยเขา้ไปด าเนินการตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ 

บรษิทัยงัไดแ้สวงหาโอกาสการลงทุนทางธุรกจิ ทัง้การซือ้กจิการและการควบรวมกจิการ    

 

2.1.2.2 การจดัจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
การจดัจ าหน่าย 
บรษิทัจดัส่งน ้าดบิ และน ้าเพื่ออุตสาหกรรมทีไ่ดจ้ากการผลติจากโรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัและ

บรษิัทย่อย ผ่านทางท่อน ้าทีไ่ด้วางไว ้ไปยงัลูกค้าที่ต้องการใช้แต่ละราย โดยอาจมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
ควบคุมแรงดนัให้เพยีงพอต่อการส่งน ้าไปยงัสถานที่ประกอบการของลูกค้าและมกีารติดตัง้มาตรวดัเพื่อตรวจสอบ
ปรมิาณการใชน้ ้าของลกูคา้ในแต่ละเดอืน 

ส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าเสยีนัน้ บรษิทัรบัน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคา้ ผ่านทางท่อล าเลยีงน ้า
เสยี เพื่อน าเขา้มาในระบบน ้าเสยีของบรษิทั เพื่อผ่านกระบวนการบ าบดัจนสามารถปล่อยสูแ่หล่งน ้าตามธรรมชาตไิด ้ 

โดยปัจจุบนั บริษัทจดัส่งน ้าดิบและน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และรบับริหารจัดการน ้าเสยีให้แก่ลูกค้าจ านวน
ประมาณ 1,000 รายใน 9 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID  

 
ช่องทางในการใหบ้รกิาร 
1. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เดมิของบรษิทั โดยบรษิทัจะส ารวจความต้องการของลกูคา้ 

เพื่อสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลกัษณะผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอได้เป็น 2 
ลกัษณะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 ผลติภณัฑ์ปัจจุบนัที่บรษิทัใหบ้รกิารในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ จากความต้องการใชน้ ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้ 
หรอืความตอ้งการบ าบดัน ้าเสยีทีเ่พิม่ขึน้ โดยอาจเป็นผลมาจากการขยายกจิการ หรอืการปรบัเปลีย่น
รปูแบบการด าเนินงาน 

1.2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ บริษัทมีแผนที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณูปโภคตามความ
ต้องการของลูกคา้ ไดแ้ก่ น ้าทีม่คีุณภาพสงู โดยเฉพาะ น ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)
น ้ าจากกระบวนการ Reverse Osmosis และการให้บริการบ าบัดน ้ า เสียขัน้ต้น (Wastewater 
pretreatment) เพื่อทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคทีค่รบวงจร (Total Solution) 

 
2. น าเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ในพืน้ที่อุตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHAID ซึ่งเป็นพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิัทจะเขา้เสนอผลติภณัฑ์ ทัง้ผลติภณัฑ์ปัจจุบนั และ
ผลติภณัฑร์ูปแบบอื่นๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ และกลุ่มผู้พฒันานิคมฯ และผูป้ระกอบการทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในพืน้ทีข่อง
กลุ่ม WHAID  

 

ลกูคา้หลกั 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรก คดิเป็นรอ้ยละ 54.4 รอ้ยละ และรอ้ยละ 66.4 
ของปรมิาณการใหบ้รกิารธุรกจิสาธารณูปโภคในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั  
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บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากธุรกิจ
สาธารณูปโภคในปี 2560 และ 2561 อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยมลีูกคา้ทีม่สีดัส่วนรายไดส้งูเกนิกว่ารอ้ยละ 5 
ของรายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคจ านวน 4 รายในปี 2560 และจ านวน 5 รายในปี 2561 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทีอ่ยู่
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละโรงไฟฟ้า 

ทัง้นี้  ลูกค้าแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้น ้ าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจาก
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท มคีวามตอ้งการใชน้ ้าในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั โดยธุรกจิโรงไฟฟ้า และธุรกจิปิโตร
เคม ีจะมปีรมิาณการใชน้ ้าเฉลีย่ทีส่งูกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ  

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น ้าเฉล่ีย  
(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวนั) 

ธุรกจิโรงไฟฟ้า 80-120 
ธุรกจิปิโตรเคม ี 40-60 
อื่นๆ1/ 4-7 

หมายเหตุ : 1/อื่นๆ ประกอบดว้ย ธรุกจิยานยนต ์ธรุกจิอปุโภคบรโิภค ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
ทีม่า        :  บรษิทั 

ปัจจุบนับรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายได้จากธุรกจิสาธารณูปโภคทัง้หมดมาจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน
พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID โดยโครงสร้างรายได้ธุรกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัและบรษิทัย่อย จ าแนกตาม
กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2560 และ 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

อุตสาหกรรม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ธุรกจิปิโตรเคม ี 561.52 42.63 664.47 664.47 631.12 37.57 

ธุรกจิพลงังาน 224.93 17.08 319.64 319.64 405.63 24.15 

ธุรกจิยานยนต ์ 171.88 13.05 176.97 11.27 181.77 10.82 

ธุรกจิเหลก็ 127.04 9.64 135.57 8.63 151.32 9.01 

ธุรกจิอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 65.69 4.99 70.34 4.48 71.15 4.24 

ธุรกจิอุปโภคบรโิภค 58.70 4.46 70.75 4.51 73.31 4.36 

ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง 37.32 2.83 48.46 3.09 48.55 2.89 

อื่นๆ1/ 70.15 5.33 84.04 5.35 116.86 6.96 

รวม 1,317.22 100.00 1,570.23 100.00 1,679.71 100.00 
หมายเหตุ: รายไดท้ีแ่สดงในตารางไม่รวมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 

1/อื่นๆ ประกอบดว้ย กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่ม Industrial Service เป็นตน้ 
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นอกจากนี้ โครงสร้างรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัและบรษิทัย่อย สามารถจ าแนกได้ตามเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2560 และ 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ทีต่ ัง้ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 62.84 4.77 74.73 4.76 88.03 5.24 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก  
(มาบตาพุด) 

816.72 62.00 914.86 58.26 919.86 54.76 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 200.03 15.19 240.88 15.34 268.65 15.99 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี 91.69 6.96 140.00 8.92 147.09 8.76 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 50.46 3.83 73.80 4.70 79.71 4.75 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 92.80 7.05 120.37 7.67 160.72 9.57 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี2 1.15 0.09 2.42 0.15 3.09 0.18 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 1.53 0.12 3.17 0.20 9.34 0.56 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 - - - - 3.22 0.19 

รวม 1,317.22 100.00 1,570.23 100.00 1,679.71 100.00 
หมายเหตุ: รายไดท้ีแ่สดงในตารางไม่รวมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 

 
ทัง้นี้ บริษัทยงัได้รบัรายได้จากการบริหารจดัการธุรกิจบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) และการบรหิารจดัการธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในดบับลวิเอชเอ  
โลจสิตกิส ์พารค์ 1 อกีดว้ย  

 

2.1.2.3 การก าหนดราคา 

บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคจากต้นทุนการใหบ้รกิาร บวกอตัราก าไร
ส่วนเพิ่ม (profit margin) ส าหรับธุรกิจสาธารณูปโภค โดยบริษัทจะพิจารณาถึงราคาในการให้บริการที่สามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น อย่างไรกด็ ีบรษิทัอาจมกีารพจิารณาราคาให้
เหมาะสมแก่ลกูคา้เป็นรายกรณีไป ในกรณีทีม่ปีรมิาณการใชส้าธารณูปโภคในอตัราทีส่งู ซึง่บรษิทัจะตอ้งจดัหาน ้าดบิให้
เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายนัน้ นอกจากนี้ บรษิัทมกีารทบทวนการปรบัราคาในการใหบ้รกิารทุกปี โดย
ราคาดงักล่าวจะเป็นราคาที่เทยีบได้กบัราคาตลาด ณ เวลาดงักล่าว และส าหรบัพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม บรษิัท
จะต้องขอความเหน็ชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ในการปรบัราคา โดยผ่านทางผูพ้ฒันา
นิคมอุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นผูข้อความเหน็ชอบกบั กนอ. ใหแ้ก่บรษิทั 

 

2.1.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าในประเทศไทย 
ประเทศไทย ถอืว่าเป็นหนึ่งในประเทศผูบ้รโิภคทีใ่ช้น ้ามากทีสุ่ดในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่แบ่งตาม

วตัถุประสงค์การใช้น ้าออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ (1) การบรโิภคภาคครวัเรอืน ได้แก่การใช้น ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภคและการท่องเทีย่ว และ (2) การบรโิภคภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้นี้ อา้งองิจากแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
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ทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า คาดว่าปริมาณการใช้น ้าภาคครวัเรือนจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอตัรา
ประมาณร้อยละ1.9 ต่อปี และคาดว่าปรมิาณการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้จากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 4.6 ต่อปี โดยพืน้ทีห่ลกัทีม่กีารเตบิโตของการใชน้ ้ามากไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีม่โีรงงานและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 
อาท ิกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถงึพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกซึง่เป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
ส าหรบัภาคอื่นๆ อุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลติเพื่อใชใ้นทอ้งถิน่  
 

ปริมาณการใช้น ้าในประเทศไทย แบ่งตามจดุประสงคใ์นการใช้ 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

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

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น ้าภาคอตุสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ อนัเนื่องมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งสญัญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยบ่งชี้ได้จากดชันี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product หรอื GDP) ที่มแีนวโน้มดขีึน้ในช่วงปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายมากขึ้น 
นอกจากนี้เศรษฐกจิโลกปรบัตวัขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นคู่คา้ทีส่ าคญัของประเทศไทย 
ท าใหภ้าคการสง่ออกของประเทศไทยดขีึน้ นอกจากนี้ การทีร่ฐับาลมนีโยบายทีจ่ะพฒันา Eastern Economic Corridor 
(EEC) เพื่อส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ที่ชายฝัง่ภาคตะวนัออก ซึ่งมรีายได้คดิเป็นประมาณร้อยละ 20.0 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมทัง้หมดของประเทศ และเพื่อพฒันาระบบโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงั, ท่าเรอืมาบตาพุด หรอืการ
พฒันาพืน้ทีส่นามบนิอู่ตะเภา โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นจุดศนูยก์ลางส าหรบัการขนสง่ เพื่อเชื่อต่อไปยงัประเทศต่างๆใน
ภูมภิาคอาเซยีน 

ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทย จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 3.8 ในปี 2562 
(ขอ้มลู ณ เดอืนพฤศจกิายน 2561) 

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เขตพื้นที่ภาคตะวนัออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บรษิัทด าเนินธุรกจิอยู่ เป็นเขตที่มคีวาม
เตบิโตของเศรษฐกจิสงูกว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จงึมกีารเตบิโตของตวัเลข
ทัง้ส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในประเทศ และส าหรบัการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมอีตัราการ
เตบิโตในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (2555-2559) เฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ต่อปี เมื่อเทยีบกบัอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของทัง้ประเทศใน
ช่วงเวลาเดยีวกนัที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี ทัง้นี้ ในปี 2561 รฐับาลได้เร่งรดัให้เกิดการลงทุนและด าเนินการในพื้นที่ EEC 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเหน็ได้จากโครงการฯที่ได้รบัการอนุมตัิและได้มกีารเปิดให้ เอกชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ลงทุนในช่วงทีผ่่านมา ท าใหน้กัลงทุนมคีวามเชื่อมัน่ต่อประเทศไทยและโดยเฉพาะพืน้ที ่EEC เพิม่มากขึน้ 
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อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตวัหลงัจากทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงกลบัมาสู่ภาวะปกต ิ

ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศฟ้ืนตัวขึน้เช่นกนั โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2561 มีมูลค่า
ประมาณ 11,735 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 45.9 
ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 

(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ปัจจุบนัการยื่นแบบค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ในปี 
2561 มมีลูค่าทัง้หมดประมาณ 901.7 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 43 

ทัง้นี้ ค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนสว่นมากจะมาจากผูป้ระกอบการทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง
และชลบุร ีโดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 22.1 ของจ านวนค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนทัง้หมด และประมาณรอ้ยละ 70.5 
ของมูลค่าโครงการทัง้หมดในปี 2561 เนื่องจากเขตพืน้ทีด่งักล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละยานยนต์ ซึง่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
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การอนุมติัค าขอการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย 
ค าขอท่ีได้รบัการอนุมติั 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนโครงการ 1,662 2,237 1,688 1,330 1,469 
มลูค่าค าขอ (พนัลา้นบาท) 729.4 809.3 861.3 631.1 549.5 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

 
แหล่งท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รบัอนุมติัการส่งเสริมการลงทนุ 

 จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ(โครงการ) มลูค่าโครงการ (พนัลา้นบาท) 
 

 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
 

2.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.1.3.1 โรงงานผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรม และโรงงานบ าบดัน ้าเสีย 

ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมจ านวน 17 โรง และโรงงานบ าบดัน ้าเสยี
จ านวน 13 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จ านวน 9 แห่ง โดยมกี าลงัการ
ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสงูสุดรวม 284,976 ลบ.ม. ต่อวนั และมคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีสงูสุดรวม 118,956 
ลบ.ม. ต่อวนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ตารางสรปุก าลงัการผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรมและความสามารถในการบ าบดัน ้าเสีย 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพ่ือ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก  
(มาบตาพุด) 

อ. มาบตาพุด  
จ.ระยอง 

98,4002/ 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

48,0003/ -4/ 
 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

54,000 10,000 
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นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการผลิตน ้าเพ่ือ

อตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีบริษทัได้
สิทธิในการด าเนินการ/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

18,000 
 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี2 อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

6,000 
 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี อ.หนองแค  
จ.สระบุร ี

30,576 
 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง อ.บา้นค่าย  
จ.ระยอง 

14,400 
 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

12,000 10,000 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 

3,600 1,500  

รวม  284,976 118,956 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน ้าและโรงงานบ าบดัน ้าเสยีในตารางขา้งตน้ส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่ม WHAID โดยเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 
2559 บรษิัทได้เขา้ท าสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHAID ท าให้บรษิัทได้รบัสทิธใินการใช้ทรพัย์สิน
ดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ท าสญัญา 

 2/ โรงงานผลติน ้าเพื่อการผลติปราศจากคลอรนี จ านวน 2 โรงใน WHA EIE เป็นกรรมสทิธิข์อง บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ 
จ ากดั (“WHAWT”)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยโรงงานผลติน ้าดงักล่าวได้รบัการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  

 3/ ส าหรับ ESIE เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทเข้าท าสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี ซึง่จะสิน้สุด
ลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บรษิัทไม่ได้เช่าสทิธใินการด าเนินธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซบีอร์ด (ระยอง) อย่างไรก็ด ีบรษิทั
รบับรหิารจดัการธุรกจิบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีเท่ากบั 
32,000 ลบ.ม./วนั 

ส าหรบัการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นัน้ เนื่องจาก ESIE 
เป็นโครงการทีก่ลุ่ม WHAID ร่วมทุนกบับรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2537 และเนื่องจากเป็นขอ้ตกลง
ทางธุรกจิ ทีไ่ดม้กีารเจรจาและตกลงกนัระหว่างกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้สองแลว้ จงึไม่มกีารแกไ้ขขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ทีม่ี
อยู่แต่แรก 

 

นอกจากการจดัหาน ้าดิบ ผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และให้บริการบ าบดัน ้าเสยีแล้ว ปัจจุบนั 
บรษิทัยงัรบับรหิารจดัการธุรกจิสาธารณูปโภคอกีดว้ย โดยบรษิทัรบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยีในนิคมอุตสาหกรรม 
ESIE ซึ่งมคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวนั นอกจากนี้ บรษิัทรบับรหิารจดัการธุรกจิ
สาธารณูปโภคใน WHA LP1 ไดแ้ก่ การรบับรหิารการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึง่มคีวามสามารถในการ
ผลติทัง้หมด 120 ลบ.ม. ต่อวนั และการรบับรหิารจดัการการบ าบดัน ้าเสยี โดยการบรหิารจดัการใน 2 พืน้ทีน่ัน้ บรษิทั
จะไดร้บัค่าบรหิารจดัการโดยคดิจากหลกัค่าใชจ้่ายทางตรงบวกอตัราก าไร (cost-plus) 
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ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคของบริษทั  

(หน่วย : ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

  
ในปี 2561 บรษิทัมปีรมิาณน ้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัไดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินการ

จากกลุ่ม WHAID เป็น 52.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพิม่ขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 7   

นอกจากนี้ ปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัรวมทุกพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีบ่รษิทัไดเ้ช่าสทิธใินการด าเนินการ
จากกลุ่ม WHAID เป็น 35.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพิม่ขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 2   

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมปีรมิาณการจดัหาและจ าหน่ายน ้าดบิในพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID เท่ากบั 16.9 ลา้นลกูบาศก์
เมตร เพิม่ขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 2   

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ
การขยายตวัของพืน้ที่อุตสาหกรรมที่บรษิทัให้บรกิารอยู่ปัจจุบนั โดยหากความต้องการของลูกค้าเพิม่ขึน้ หรอืพื้นที่
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนถึงระดับที่บริษัทได้ก าหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของขนาดก าลังการผลิตหรือ
ความสามารถในการใหบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง กนอ. บรษิทัจะพจิารณาเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร 
โดยอาจเป็นการเพิ่มก าลงัการผลิตในโรงงานเดิม หรือการตัง้โรงงานใหม่ตามการขยายตวัของพื้นที่อุตสาหกรรม 
เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพยีงพอ 

2.1.3.2 การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
(1) น ้าดิบ 

น ้าดบิถอืเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยบรษิทัและบรษิทั
ย่อยสามารถจดัหาน ้าดบิไดจ้าก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“อสีต์วอเตอร์”) ซึง่บรษิทัที่
ไดร้บัสมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่ใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง 
และฉะเชงิเทรา 
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(2) กรมชลประทาน โดยปัจจุบนั บริษัทรบัซื้อน ้าดิบจากกรมชลประทานผ่าน บริษัท ดบับลิวเอชเอ
สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่ม WHAID อย่างไรกด็ ีบรษิทัอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจดัซือ้น ้าดบิกบักรมชลประทานโดยตรง 

(3) กลุ่ม WHAID ไดแ้ก่ น ้าจากบ่อน ้าธรรมชาตใินพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID ซึง่จดัท าขึน้เพื่อวตัถุประสงค์
ในการป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน ้าของผูป้ระกอบการภายในเขตพืน้ที ่และมวีตัถุประสงคเ์พื่อการ
ระบายน ้าและป้องกนัปัญหาน ้าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรม 

โดยการใชน้ ้าดบิของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มแีหล่งน ้าดบิดงัต่อไปนี้ 

นิคมอตุสาหกรรม  
และเขตประกอบอตุสาหกรรม 

แหล่งน ้าดิบ 

อีสตว์อเตอร ์ กรมชลประทาน กลุ่ม WHAID 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุต)    

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี2    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4    

อย่างไรกต็าม กลุ่ม WHAID ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็นตวักลางในการจดัซือ้น ้าดบิในกรณีที่
การจดัซือ้ดงักล่าวมผีลประโยชน์ร่วมกนั 

ทัง้นี้ บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายการจดัซื้อน ้าดบิคิดเป็นร้อยละ 61.72 และร้อยละ 62.45 ของต้นทุน
ทัง้หมดส าหรบัปี 2560 และปี 2561 

สดัสว่นปรมิาณน ้าดบิทีบ่รษิทัไดจ้ากแหล่งต่างๆ ในช่วงปี 2560 – 2561 ดงัต่อไปนี้ 

แหล่งน ้าดิบ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 
ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 

อสีตว์อเตอร์  54.33 80.72 53.10 79.78 

กรมชลประทาน  6.52 9.69 6.86 10.31 

แหล่งน ้าธรรมชาตขิองกลุ่ม WHAID 6.45 9.58 6.61 9.93 

รวม 67.30 100.00 66.56 100.00 

 
(2) ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าถอืเป็นต้นทุนหลกัในการจ าหน่ายน ้าดบิ ผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิัท
และบรษิัทย่อย โดยบรษิัทและบรษิทัย่อยซื้อไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และโรงไฟฟ้าเอกชน ทัง้นี้ 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5.83 และ รอ้ยละ 6.54 ของตน้ทุนทัง้หมดส าหรบัปี 2560 
และปี 2561 
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(3) สารเคมี 
สารเคมหีลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี ประกอบดว้ย 

Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร ์ปนูขาว และคลอรนี โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจดัซือ้จากผูจ้ดัจ าหน่ายใน
ประเทศหลายรายบรษิทัมนีโยบายการจดัซือ้ โดยจะพจิารณาจากผูจ้ดัจ าหน่ายทีม่คีวามเหมาะสมในดา้นราคา 
คุณภาพ ความสามารถในการจดัสง่ และบรกิาร 

ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายการจดัซือ้สารเคมคีดิเป็นรอ้ยละ 2.33 และรอ้ยละ 2.58 ของตน้ทุน
ทัง้หมดส าหรบัปี 2560 และปี 2561 

 

(4) การซ่อมบ ารงุ 
บรษิทัและบรษิทัย่อย มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการซ่อมบ ารุงระบบผลติ ระบบส่งน ้า และอุปกรณ์

การผลติหรอืการบ าบดัน ้าเสยีต่างๆ อย่างไรกต็ามหากระบบผลติและส่งน ้าต่างๆ เกดิความเสยีหายทีต่้องมี
การซ่อมแซมอย่างมนีัยส าคญั บรษิัทอาจว่าจ้างผู้ซ่อมแซมภายนอกตามลกัษณะของงานที่ซ่อมแซม โดย
ค านึงถงึค่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงคดิเป็นรอ้ยละ 4.49 และรอ้ยละ 4.32 ของต้นทุน
ส าหรบัปี 2560 และปี 2561 

2.1.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายน ้า และการบริหารจดัการน ้าเสีย 
1. กระบวนการผลิตน ้าเพือ่อตุสาหกรรม (Industrial Water) อนัไดแ้ก่ น ้าเพื่อกระบวนการผลติ (Process 

Water) และน ้าเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิจดัส่งน ้าดบิมายงัจุดรบัน ้าดบิ และบรษิทัส่งน ้าดบิผ่านท่อส่งน ้ามายงัโรง
ผลติน ้าของบรษิทัโดยน ้าดบิทีบ่รษิทัใชใ้นการผลติ มาจาก (1) ผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิ ซึง่ปัจจบุนั 
ไดแ้ก่ อสีต์วอเตอร ์และกรมชลประทาน (2) แหล่งน ้าในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเองโดยบรษิทัจะมี
ระบบมเิตอรใ์นการวดัปรมิาณน ้าจากแต่ละแหล่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใส่น ้าดบิพร้อมเติมสารเคมีเช่น Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร์ ปูนขาว และคลอรนีที่
ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถังตกตะกอน หลงัจากที่น ้าตกตะกอนแล้ว น ้าที่ปราศจาก
ตะกอนจะไดร้บัการล าเลยีงไปสูถ่งักรองทราย 

 ส าหรบัตะกอน จะมีกระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดงักล่าวจะล าเลียงไปยงัโรงรีด
ตะกอน เพื่อใหผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญด าเนินการฝังกลบต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการกรองน ้าดว้ยทราย เพื่อเป็นการกรองตะกอนทีล่ะเอยีดออกอกีครัง้หนึ่ง โดยน ้าทีผ่่าน
การกรองทรายจะมคีวามขุน่ต ่า ทัง้นี้บรษิทัจะเปลีย่นทรายทีใ่ชเ้ป็นตวักรองทุกๆ 3-4 ปี 

ขัน้ตอนท่ี 4 เตมิสารคลอรนีไปในน ้า เพื่อเป็นการฆา่เชือ้โรค เน่ืองจากสารคลอรนีควบคุมง่าย สามารถฆา่
เชือ้โรคไดเ้กอืบทุกชนิด และช่วยก าจดักลิน่ สอีย่างไรกด็ ีลกูคา้ของบรษิทับางรายไม่ตอ้งการ
น ้าที่มีสารคลอรีน เนื่องจากจะกดักร่อนเครื่องจกัรในโรงงานของลูกค้า บริษัทจึงน าเสนอ
ผลติภณัฑน์ ้าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรนี (Clarified Water) ใหก้บัลกูคา้รายดงักล่าว 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเกบ็น ้าทีผ่่านกระบวนการแลว้ในบ่อหรอืถงัปนู เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการสง่ใหล้กูคา้ ซึง่
เมื่อลกูคา้มคีวามตอ้งการใชน้ ้า ระบบจะล าเลยีงน ้าผ่านท่อไปยงัลกูคา้รายต่างๆ 

เตมิสารเคมใีหน้ ้า
ตกตะกอน 

กรองน ้าดว้ย
ทราย 

เตมิสารคลอรนี
เพื่อฆา่เชือ้โรค 

ล าเลยีงสูบ่่อพกั 
เตรยีมจดัสง่ 

รบัน ้าดบิจากท่อ
สง่น ้าดบิ 
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 นอกจากนี้ บรษิทัมบีรกิารจดัหาน ้าดิบใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัวางท่อน ้าดบิและตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งจาก
แหล่งน ้าดบิหรอืจากท่อจ่ายน ้าหลกัของผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิ ไปยงัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการใชน้ ้าดบิ 

 
2. กระบวนการบริหารจดัการน ้าเสีย 

 

 

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีของบรษิัทเป็นการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ คอืการใช้สารจุลนิทรยี์ในการก าจดั
สิง่เจอืปนในน ้าเสยีทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน ้าเสยีที่เขา้มารบัการบ าบดั ซึ่งการบ าบดัน ้าเสยี 
แต่ละวธิ ีจะตอ้งการน ้าทีม่คี่า pH ทีต่่างกนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการเติมอากาศ เพื่อช่วยใหจุ้ลนิทรยีใ์นน ้าสามารถก าจดัของเสยีในน ้าไดด้ขี ึน้ และ
เพื่อใหน้ ้าตกตะกอน 

ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการเติมสารคลอรีน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ส าหรับตะกอนจาก
กระบวนการบ าบดัน ้าเสยี บรษิทัจะรดีตะกอนดงักล่าวในโรงรดีตะกอนของบรษิทัและใหผู้ท้ีม่ ี
ความเชีย่วชาญด าเนินการฝังกลบต่อไป 

ทัง้นี้ บรษิทัมวีธิใีนการด าเนินการบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 4 วธิ ีซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการทีค่ลา้ยกบักระบวนการ
ทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ แต่อาจมกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขตพืน้ที ่และกลุ่มลกูคา้
ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ บรษิทัมเีทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ 4 วธิ ี ไดแ้ก่ (1) Rotation Biological Contractor  
(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื การเตมิอากาศ
และใชจุ้ลนิทรยีก์ าจดัของเสยีในน ้า ยกเวน้การบ าบดัน ้าเสยีแบบ Wet Land โดยบรษิทัจะออกแบบระบบใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง 

2.1.3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในการผลิตและจัดจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน ้าเสียนัน้ บริษัทให้ความส าคญักบั
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน ้าที่ผ่านกระบวนการบ าบดั โดยบรษิัทได้
ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบ และขัน้ตอนการปฎิบตังิานอย่างเคร่งครดั โดยบรษิัทมกีารด าเนินการเพื่อควบคุมและจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1) ตะกอน บรษิทัมกีารจดัการตะกอน โดยว่าจา้งผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการก าจดั และไดร้บั
อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่เป็นผูน้ าตะกอนไปฝังกลบต่อไป 

2) น ้าทีผ่่านกระบวนการบ าบดั บรษิทัมกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาต ิซึง่น ้า
จะต้องมคีุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้กลุ่ม WHAID ยงัมกีารลงทุน
ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ระบบ Online Monitoring (ระบบ 
EMC2) เพื่อให้วศิวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการน ้าเสยีได้ 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดม้กีารบรหิารจดัการน ้าแบบครบวงจร โดยการท าน ้ากลบัมาใช้ใหม่ใหม้ปีระโยชน์
สงูสดุ 

ปรบัค่า pH เตมิอากาศ 
จุลนิทรยี์

ก าจดัของเสยี 
เตมิสารเคม ี

ปล่อยสูแ่หล่ง
น ้าธรรมชาต ิ
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นอกจากนี้ เนื่องจากบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก ISO 14000:2004 ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
โดยบริษัทก็ปฎิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้าง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืปรบัจากหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายทีบ่รษิทัต้องปฎบิตัิ
แต่อย่างใด 

2.1.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี-  
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2.2 ธรุกิจพลงังาน 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้ทีต่ัง้อยู่ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้าที่กลุ่มบรษิัทเขา้ลงทุนเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ล้วจ านวน 20 
โครงการ ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวมประมาณ 2,450 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัส่วนการถือ
หุ้นรวมประมาณ 521 เมกะวัตต์ และธุรกิจจัดจ าหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution) มี
ความสามารถในการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตไิด ้2,000,000 ลา้นบทียีตู่อปี หรอืคดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ 700,000 ลา้นบี
ทยีูต่อปี นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งทีก่ลุ่มบรษิทัเขา้ไปลงทุนซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม
ประมาณ 144 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 43 เมกะวตัต ์ 

 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว ์

เกค็โค่-วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น
ใชถ้่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ 

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660 MW 231 MW ส.ค. 2555 

โกลว ์ไอพพี ี WHA CIE 1 
พลงัความรอ้นรว่มที่
ใช ้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

IPP 5.00% ไฟฟ้า 713 MW 36 MW ม.ค. 2546 

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์
ประเทศ สปป. 

ลาว 
พลงังานน ้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152 MW 19 MW ก.ย. 2542 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกลัฟ์ 

กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอล
แอล 

WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 123 MW 31 MW 

พ.ค. 2556 ไอน ้า 8 TPH 2 TPH 

น ้าเยน็ 4,600  RT 1,150  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ 
เคเคเอส 

WHA PL1 พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์บวี ี WHA CIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ม.ิย. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 
1  

WHA ESIE 1 พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค. 2557 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 
2  

ESIE พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค. 2558 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มกนักลุ  

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 

17  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์วงัน้อย 

61 อยุธยา 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 

74.99% 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค. 2557 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

COD 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557 

ดบับลวิเอชเอ กนั
กุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ 
เมกกะ โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์บางนา
ตราด กม.18 

พลงังานแสงอาทติย ์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย. 2557 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์
(ดบับลวิเอชเอ) 1 

WHA CIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 MW 33 MW พ.ย. 2559 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 137 MW 34 MW 

พ.ค. 2560 
ไอน ้า 20 TPH 5 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ค. 2560 
ไอน ้า 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ย. 2560 
ไอน ้า 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 3 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 130 MW 32 MW 

พ.ย.2560 
ไอน ้า 25 TPH 6 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 
ไฟฟ้า 

 
ไอน ้า 

130 
 

25 

MW 
 

TPH 

32 
 

6 

MW 
 

TPH 
ม.ค. 2561 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

- พลงังานแสงอาทติย ์
Private 
PPA 

100% ไฟฟ้า 2.62 MW 2.62 MW 
พ.ค. - ธ.ค.   

2561 

รวม 

ไฟฟ้า 2,450 MW 521 MW   

ไอน ้า 138 TPH 35 TPH  

น ้าเยน็ 4,600  RT 1,150  RT  
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

COD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

- พลงังานแสงอาทติย ์
Private 
PPA 

100% ไฟฟ้า 8.64 MW 8.64 MW 
ไตรมาส1 - 
ไตรมาส2 

2562 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 
2 

WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม
โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 127 MW 32 MW 

ม.ค. 2562 
ไอน ้า 10 TPH 3 TPH 

ชลบุร ีคลนีเอน็
เนอรย์ี ่

WHA CIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.63 MW 2.88 MW 
ไตรมาส4 

2562 

รวม 
ไฟฟ้า 144 MW 43 MW 

  
ไอน ้า 10 TPH 3 TPH 

 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษทัเข้ารว่มลงทุนท่ีเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

1. บริษทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหนิเป็นเชื้อเพลงิ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง มขีนาดก าลงัการผลติ 660 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รูปแบบของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้า
เชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2555 

ทัง้นี้ บรษิัทถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ผ่านบรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จ ากดั (ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อยที่บรษิัทถอืหุน้ร้อยละ 99.99) ในสดัส่วนร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่
บรษิทัในกลุ่มโกลว ์เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

2. บริษทั โกลว ์ไอพีพี จ ากดั 

โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 
(WHA CIE 1) จงัหวดัชลบุรีมขีนาดก าลงัการผลิต 713 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้
รูปแบบของโครงการผู้ผลติไฟฟ้าอสิระ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา  25 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่
ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2546  

ทัง้นี้ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จ ากดั (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลว ์ถอื
หุน้ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

3. บริษทัไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดัเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ามี
ก าลงัการผลติ 152 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในแขวงอตัตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยได้รบัสมัปทานจากรฐับาล 
สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ป
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เมื่อเดือนกนัยายน 2542 โดยมีความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 126 เมกะวตัต์ โดย
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟผ. ในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าทีม่ใีนแต่ละปี โดยบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั 
จะจดัท าประมาณการไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีเป็นรายเดอืนให้กฟผ. และ Electricite du Laos (EDL) จ านวน 2 
เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ทัง้นี้ บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ทางออ้มโดยถอืหุน้ผ่าน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่
ถอืหุน้ใน บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดัในสดัส่วนรอ้ยละ 25) ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลวถ์อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดัในส่วนทีเ่หลอื ดงันัน้จงึท าใหก้ารถอืหุน้โดยรวม
ของบรษิทัในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จงึคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ส าหรบักลุ่มโกลว์มีการถือหุ้นผ่าน บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้หมดคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 67.25 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด และ EDL-Generation Public Company Limited 
(EDL-Gen) ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

4. บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ากดั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ซึง่ตัง้อยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิในรูปแบบโครงการ
ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ปัจจุบนัมกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้
ทัง้หมด 123 เมกะวตัต์ จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มอีายุ 25 
ปี จากวนัเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2556  นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็
แอลแอล ยงัได้ท าสญัญาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้าเยน็ให้กบัลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในเขตประกอบ
อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง (WHA RIL) 

ทัง้นี้ บรษิทัถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทัในกลุ่มกลัฟ์ เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ลัฟ์ โซลา่ร ์

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
(Solar Rooftop) ภายใต้รูปแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จ านวน 4 โครงการ มกี าลงัการผลติ
ไฟฟ้ารวม 0.6 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบ่งเป็นรายบรษิทัดงันี้ 

1. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.25 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 
1 (WHA LP 1) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนธนัวาคม 2557 

2. บริษัท กลัฟ์ โซล่าร์ บีวี จ ากดั มีก าลงัผลิต 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ 
ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2557 

3. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2557 

4. บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 2 จ ากดั มกี าลงัผลติ 0.09 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อสีเทริ์นซี
บอรด์ (ESIE) เริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2558 
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ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในบรษิทั 
กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้
ในบรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์บับลิวเอชเอ กนักลุ 

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

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

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

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

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

ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในกลุ่ม
บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกนั
กุล ถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

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

บรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั เป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1 ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ
ธรรมชาต ิในรูปแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ซึง่
ก าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าซึง่มอีายุ 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤศจกิายน 2559 นอกจากนัน้ 
โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 ยงัไดท้ าสญัญาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมทีต่ัง้อยู่ใน 
WHA CIE 1 

ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในบรษิทั 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ในขณะทีก่ลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้ในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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8. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีรว่มลงทุนกบับริษทั กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดัร่วมเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตติามรปูแบบโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm จ านวน 4 โครงการ ดงัต่อไปนี้ 

1. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ทัง้หมด 137.0 เมกะวตัต์ และ
ก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืน
พฤษภาคม 2560 

2. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าติดตัง้ทัง้หมด 134 เมกะวตัต์ และ
ก าลงัการผลิตไอน ้าตามสญัญา 30 ตันต่อชัว่โมง โดยเริ่มด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน
กรกฎาคม 2560 

3. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 134 เมกะวตัต์ และก าลงัการ
ผลิตไอน ้าตามสญัญา 30 ตันต่อชัว่โมง โดยเริ่มด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกนัยายน 
2560 

4. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี
เทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 130 เมกะวตัต ์
และก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน
พฤศจกิายน 2560 

5. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 4 ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี
เทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 130 เมกะวตัต ์
และก าลงัการผลติไอน ้าตามสญัญา 25 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน
มกราคม 2561 
 

ทัง้นี้บรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของทีบ่รษิทัถือหุน้ร้อยละ 99.99) ถือหุน้ใน 
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั ไดล้งทุนในสดัสว่นคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด 

 

9. โครงการระบบท่อจดัจ าหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติท่ีร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์  
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอม็ไอทีจี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 เป็นโครงการระบบท่อจดัจ าหน่ายและคา้ปลกีก๊าซธรรมชาติ
ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 มคีวามสามารถในการจ าหน่ายกา๊ซ
ธรรมชาตไิด ้2,000,000 ลา้นบทียีตู่อปี หรอืคดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ 700,000 ลา้นบทียีตู่อปี ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการ
เชงิพาณิชยจ์ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิมื่อเดอืน ธนัวาคม 2561 

  

10. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา 

บรษิทัไดเ้ขา้ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารคลังสนิค้าทัง้ในพื้นที่อุตสาหกรรมและคลงัสนิค้าของกลุ่ม  WHA และภายนอก ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืนพฤษภาคม – ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2.62 เมกะวตัต ์
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โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษทัเข้ารว่มลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีรว่มลงทุนกบับริษทั กลัฟ์ เอม็พี จ ากดั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทและบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดัร่วมเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ
ธรรมชาตติามรูปแบบโครงการผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 1
โครงการ ดงัต่อไปนี้ 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล ตัง้อยู่ที่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง (WHA RIL) มกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 127 เมกะวตัตแ์ละก าลงัการผลติไอน ้าตาม
สญัญา 10 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2562 

 

2. โครงการโรงไฟฟ้าขยะท่ีรว่มลงุทนกบับริษทั โกลว ์พลงังาน (จ ากดั) มหาชน และบริษทั สุเอซ เอเชีย จ ากดั 

บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้าขยะ ชลบุร ีคลนีเอนเนอรย์ี ่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จังหวัดชลบุรี มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 8.6 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 

บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่
เป็นบรษิทัร่วมทุน ระหว่าง บมจ. โกลว ์พลงังาน (บรษิทัย่อยของเอน็จ)ี ร่วมกบั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่
จ ากดั (บรษิทัย่อยของ บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร)์ และ สเุอซ เพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานขยะอุตสาหกรรม โดยทัง้สามบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นทีเ่ท่ากนั 

 

3. โครงการระบบท่อจดัจ าหน่ายและค้าปลีกกา๊ซธรรมชาติท่ีร่วมลงทุนกบับริษทั กลัฟ์ เอน็เนอรจี์ ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอม็ไอทีจี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 เป็นโครงการระบบท่อจดัจ าหน่ายและคา้ปลกีก๊าซธรรมชาติ
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเชิง
พาณิชยใ์นไตรมาส 2 ปี 2562 

 

4. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา 
บรษิัทได้เขา้ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั

โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมของ WHAID และภายนอกอยู่ระหว่างก่อสรา้ง ซึง่มขีนาดก าลงั
ผลติ 8.6 เมกะวตัต ์ 

 

2.2.2 นโยบายประกอบธรุกิจพลงังาน 

1. การลงทุนร่วมกบับริษัทชัน้น าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์(Conventional 
Fuel Power Plant) 

ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมบีทบาทเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
เชือ้เพลงิเชงิพาณิชย ์(Conventional Fuel Power Plant) โดยเป็นการลงทุนในลกัษณะ Strategic Partnership 
ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าที่ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม  WHAID และทัง้ที่ตัง้อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมของ WHAID ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนได้รบัผลตอบแทนที่คุม้ค่ากบัการลงทุน ทัง้ในเรื่องของอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุน และความต่อเนื่องของกระแสเงนิสด ซึง่ทางบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในส่วนนี้ต่อไปใน
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อนาคต โดยอาจเป็นการเขา้ร่วมลงทุนตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ หรอืการเขา้ซือ้กจิการของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ 
ซึง่รวมถงึทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID และทีต่ัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID 

 

2. เข้าเป็นผู้ประกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทพลงังานทางเลือก (Renewable 
Fuel Power Plant) 

นอกจากนี้ บรษิทัอยู่ในระหว่างการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์กีจ านวนหลายโครงการ 
ทัง้แบบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา บนพืน้ดนิ และบนผวิน ้า โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และก าลงัศกึษาความเป็นไปไดข้อง
การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะพลงังานจากขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอย ทัง้นี้ 
บรษิทัจะเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. กฟภ. หรอื กฟน. เมื่อมกีารเปิดกระบวนการประมลู
คดัเลอืกนอกจากนัน้บรษิทัยงัมแีผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าหรอืน ้าเยน็ใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อยเช่นลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่คีวามสนใจอกีดว้ย 

 

2.2.3 กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1. กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายพลงังานในราคาท่ีถกูกว่าคู่แข่ง 

บรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยพีลงังาน ความเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ การบรหิารจดัการทีม่ี

ประสทิธภิาพ ทัง้ทางดา้นการด าเนินการและดา้นตน้ทุนทางการเงนิ ซึง่น าไปสูก่ารเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

ตอบโจทยต่์อความต้องการของลูกคา้และในราคาทีถู่กกว่าคู่แข่งซึง่เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลติใหก้บัลูกค้า

อุตสาหกรรม 
 

2. กลยุทธใ์นการเป็นผูป้ระกอบการระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็ (Microgrid) และ โครงการ

โรงไฟฟ้าส าหรบัใช้ในเฉพาะพืน้ท่ี (Captive Energy)  

บรษิทัอยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็ และโครงการโรงไฟฟ้า

ส าหรบัใชใ้นเฉพาะพืน้ที ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมต่างๆ โดยเริม่จากพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHA ซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าทีจ่ดัจ าหน่ายใหก้บัลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มรีาคาที่ถูกลง 

และมคีวามมัน่คงขึน้กว่าในปัจจุบนั เพราะจะสามารถบรหิารจดัการผลติไฟฟ้าจากหน่วยผลติประเภทต่างๆ  ให้

คุม้ค่าและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชพ้ลงังานของผูใ้ชพ้ลงังานในพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีจ่าก

การติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลงัคา ซึ่งมตี้นทุนการผลติที่ต ่าและลดการสญูเสยีพลงังานจาก

การจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายสง่ในระยะทางไกล 
 

3. กลยุทธใ์นการพฒันานวตักรรมและผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้หลากหลายมากขึน้ 

บรษิัทน านวตักรรมใหม่มาใชใ้นการบรกิารและปรบัปรุงผลติภณัฑด์้านพลงังานใหก้บัลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

เช่น อุปกรณ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและประหยดัพื้นที่มากขึน้ ระบบพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า (Floating Solar) หรือแบบที่ติดตัง้บนหลงัคาลานจอดรถ (Solar Car Park)  และอยู่

ระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการน ากากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลติไอน ้าและน ้าเย็นเพื่อ

จ าหน่ายใหพ้ืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และการน าระบบส ารองไฟฟ้า (Energy Storage System) มาใชร้่วมกบัระบบผลติ



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1.2 หน้า 25 

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็เพื่อเพมิความมัน่คงดา้นพลงังาน ซึ่ งบรษิทัจะใช้

ความรู้และความช านาญในการให้บรกิารแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจะตอบสนองความต้องการของโรงงาน

อุตสาหกรรมแต่ละรายมากขึน้ 
 

4. กลยุทธใ์นการขยายธรุกิจไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัมแีผนในการขยายธุรกจิพลงังานดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีม่ี
อตัราการเตบิโตของจ านวนประชากรและทางเศรษฐกจิสงู และมคีวามตอ้งการพลงังานจ านวนมาก เช่น ประเทศ
ในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะประเทศเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ และน่าลงทุน อกีทัง้เป็นกลุ่มประเทศที่
บรษิทัมขีอ้ตกลงหา้มคา้แขง่กบักลุ่ม WHAID และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHA  

2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีถู่กก ากบัดแูลการด าเนินงานโดย กระทรวง
พลงังาน (กน.) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) เพื่อ
พฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื แต่เดมิการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยมกีาร
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลติไฟฟ้าแต่เพยีงผู้เดยีว ต่อมาเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้
ไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชน รฐับาลจึงได้มีการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการผลติไฟฟ้ามากขึน้เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเพื่อรองรบั
ความต้องการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รฐับาลได้มนีโยบายเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการผลติ
ไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลการสร้างโรงไฟฟ้าได้ ท าให้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) เขา้มามบีทบาทใน
การผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบนัเนื่องจากมกีารสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการ
ผลิตไฟฟ้า จึงได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้ามามีบทบาทเพิ่มใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ และในช่วงทีผ่่านมาตน้ทุนอุปกรณ์ผลติพลงังานแสงอาทติยไ์ดต้กลงอย่างรวดเรว็ ท าให้
มผีูป้ระกอบการจ านวนมากลงทุนตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยเ์พื่อใชเ้องหรอืจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการขนาดใหญ่อื่นๆ เนื่องจากสามารถผลติพลงังานไดใ้นราคาต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยที่
ต ่ากว่าการซือ้ไฟจาก การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) หรอื การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

 

2.2.5 ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั 

บรษิทัเชื่อว่า บรษิทัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดงันี้ 

1. บริษทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอตุสาหกรรม 

บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภครายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพืน้ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมกว่ารอ้ยละ 30 ของพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ ปัจจุบนั บรษิทัใหบ้รกิารสาธารณูปโภคดว้ย
โรงผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบ าบดัน ้าเสยีซึง่ก าลงัผลติรวม 284,976 ลบ.ม.ต่อวนั และ 118,956 ลบ.ม.
ต่อวัน ตามล าดับ โดยให้บริการแก่พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม
อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) (2) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (3) 
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (4) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (5) นิคมอุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 (6) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 (7) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี
เทิร์นซีบอร์ด 4 (8) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี (9) เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง รวมพื้นที่กว่า 29,000 ไร่ นอกจากนี้  บริษัทได้ให้บริการสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า
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อุตสาหกรรมจ านวนประมาณ 1,100 ราย โดยในปี 2561 มปีรมิาณการใชน้ ้าดบิรวม 16.9 ล้านลบ.ม. น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรมรวม 52.6 ลา้น ลบ.ม. และบ าบดัน ้าเสยีรวม 28.2 ลา้น ลบ.ม. (ไม่นบัรวมปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยี
ใน ESIE) 

 

2. บริษทัด าเนินธรุกิจอยู่ในธรุกิจและท าเลท่ีตัง้ท่ีมีการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัโดยใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงูอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบนั การด าเนินธุรกจิของบรษิัท ส่วนใหญ่ทัง้ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานตัง้อยู่ในภาค
ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสงูทีสุ่ดในประเทศไทย โดยมมีลูค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมกว่ารอ้ยละ 77.0 ของมูลค่าการลงทุน
ทัง้หมดในประเทศไทย (ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 2561)  

 

3. บริษทัได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกรง่กบักลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA 

บรษิัทได้รบัการสนับสนุนทางธุรกจิอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม WHAID ซึ่งเป็นผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มีพื้นที่อุตสาหกรรม
จ านวน 9 แห่ง ซึง่บรษิทัไดใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด และเป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ทีบ่รษิทัเขา้ร่วมทุน 

ปัจจุบนั บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่ม WHAID เพื่อสนบัสนุนธุรกจิแก่บรษิทั บรษิทัยงัได้
สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศ
ไทยนอกจากนี้ บรษิทัไดท้ าขอ้ตกลงไม่คา้แข่งกบักลุ่ม WHAID และขอ้ตกลงก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ
กบักลุ่ม WHA เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่ม WHA อย่างชดัเจน โดยกลุ่ม WHAID และ
กลุ่ม WHA จะไม่ท าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัในธุรกจิน ้า และธุรกจิพลงังานในประเทศไทยและในกมัพชูา สปป.ลาว 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงไม่คา้แข่ง) นอกจากนี้ และบรษิทัยงั
ได้รับสิทธิในการลงทุนจากกลุ่ม WHAID ส าหรับธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจบริหารจัดการของเสียในพื้นที่
อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที ่30 มนีาคม 2559  

ดงันัน้ บรษิทัเชื่อว่าบรษิทัมโีอกาสไดป้ระโยชน์จากการเป็นพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งกบักลุ่ม  WHAID และกลุ่ม 
WHA โดยหากกลุ่ม WHAID มีการขยายการลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หรือมีการเข้าซื้อพื้นที่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ย่อมส่งผลใหบ้รษิทั มโีอกาสไดส้ทิธใินการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเพิม่มากขึน้ และมโีอกาส
ในการเข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยงัมโีอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่ม WHA และกลุ่ม WHAID อกีดว้ย 

 

4. บริษทัมีความสมัพนัธท่ี์แขง็แกรง่กบับริษทัชัน้น าทางด้านธรุกิจพลงังาน 

บรษิทัมคีวามสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกร่งกบัผูเ้ชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิไฟฟ้าชัน้น าในประเทศไทย เช่น กลุ่ม
โกลว์ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบีกริม และกลุ่มกันกุล โดยโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าร่วมทุนนัน้ส่วนใหญ่ตัง้ อยู่ในพื้นที่
อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID และคลงัสนิคา้ของกลุ่ม WHA 

โดยบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมทุนกบักลุ่มโกลวใ์นโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ และโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
โดยมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุ้นรวม 286 เมกะวตัต์ บรษิัทได้เขา้ร่วมทุนกบักลุ่มกลัฟ์ในโรงไฟฟ้า
กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (solar roof) โดยมีก าลงัการผลติตาม
สดัส่วนการถอืหุน้รวม 31 เมกะวตัต์ นอกจากนี้ยงัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แลว้ร่วมลงทุน
กบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจ ากดั อกี 4 โรง ไดแ้ก่ กลัฟ์ วทีพี ีกลัฟ์ ทเีอส 1 กลัฟ์ ทเีอส 2 กลัฟ์ ทเีอส 3 และกลัฟ์ ที
เอส 4 และโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา อกี 1 โรง ไดแ้ก่ กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 โดยเมื่อโรงไฟฟ้าทัง้หมดแลว้
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เสรจ็ บรษิทัจะมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้อกี 166 เมกะวตัต์ นอกจากนี้บรษิทัยงัไดเ้ขา้ร่วม
ทุนกบักลุ่มกนักุลในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (solar roof) โดยมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นรวม 2.47 เมกะวัตต์ บริษัทยังมีการร่วมทุนกับกลุ่มบีกริม เพาเวอร์ ในโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1 ซึง่บรษิทัมกี าลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้จ านวน 33 เมกะวตัต ์

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมกี าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริม่
ด าเนินการไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แล้วรวม 521 เมกะวตัต์ และหากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพฒันาแล้วเสร็จ
บรษิทัคาดว่าภายในปี 2562 บรษิทัจะมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้เป็น 564 เมกะวตัต์ หรอืคดิ
เป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่สะสมต่อปี (ปี2558-2562) ประมาณรอ้ยละ 17.4 

บรษิทัเชื่อว่าการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งกบับรษิทัชัน้น าที่มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญใน
การด าเนินธุรกจิไฟฟ้านัน้ จะท าใหบ้รษิทัไดเ้ขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยสร้างความมัน่ใจได้ว่าโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่บรษิัทเขา้ร่วมลงทุนนัน้จะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการ 
นอกจากนี้การเขา้ร่วมทุนดงักล่าว จะท าให้บรษิทัไดเ้พิม่พูนความรูค้วามสามารถในการพฒันาและด าเนินการ
โรงไฟฟ้าในอนาคตได ้

 

5. บริษทัมีโครงสรา้งธรุกิจและกลุ่มลูกค้าท่ีมีความมัน่คง 

บรษิทัมโีครงสรา้งธุรกจิทีก่ระจายตวัโดยในปี 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคคดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 42.78 และมสีว่นแบ่งรายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.15 

โดยหากพจิารณาลกัษณะลูกคา้ของแต่ละธุรกจินัน้พบว่า ธุรกจิสาธารณูปโภคจะมกีลุ่มลูกคา้ทัง้หมด เป็น
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชส้าธารณูปโภคเพื่อประกอบกจิการ 
นอกจากนี้  กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมัน่คงสูง โดยลูกค้า
อุตสาหกรรมในธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ มกีารกระจายตวัไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมรีอ้ยละ 37.57 กลุ่มพลงังานรอ้ยละ 24.15 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รอ้ยละ 10.82 กลุ่มอุตสาหกรรม
เหลก็ รอ้ยละ 9.01 กลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสร์อ้ยละ 4.24 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบรโิภครอ้ยละ 4.36 
กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งรอ้ยละ 2.89 และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นรอ้ยละ 6.96 

ในขณะที ่ธุรกจิพลงังานจะมกีลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่เป็น กฟผ. และกฟภ. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของก าลงั
การผลติที่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ธุรกจิพลงังานของบรษิทัจงึมกีลุ่มลูกคา้ที่
เป็นหน่วยงานภาครฐัที่มลีกัษณะการท าสญัญาเป็นสญัญาซื้อขายระยะยาว ท าให้ธุรกจิพลงังานของบรษิทัมี
ความมัน่คงสงู    

ซึง่บรษิทัเชื่อว่าการที่บรษิทัมโีครงสรา้งธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอืนัน้ ท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานของบรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 

 

6. บริษัทมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 

บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกจิสาธารณูปโภคไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป. ลาว เมยีนมาร ์
เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ในช่วงปี 2561P โดยคดิเป็น ร้อยละ 
5.4 รอ้ยละ 5.3 รอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 6.1 ตามล าดบั (ทีม่า: Asian Development Bank) 

นอกจากนี้ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ยงัมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่
น่าสนใจ โดยในปี 2560 มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของกมัพูชาอยู่ที ่2,788.08 ล้านเหรยีญสหรฐั สปป. 
ลาวอยู่ที ่1,599.37 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมยีนมารอ์ยู่ที ่4,684.89 ลา้นเหรยีญสหรฐั และเวยีดนามอยู่ที ่14,100.0 
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ลา้นเหรยีญสหรฐั (ทีม่า : The World Bank) โดยเวยีดนามและเมยีนมาร ์เป็นประเทศทีก่ าลงัเปิดเขตเศรษฐกจิ
พเิศษใหม่ และเวยีดนามยงัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากรทัว่ไป (GSP) จากประเทศคู่คา้ทีส่ าคญัอกีดว้ย 

ดว้ยประสบการณ์ในการบรหิารงานและความรูค้วามเชีย่วชาญดา้นธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิพลงังาน 
บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป . ลาว เมียนมาร์ 
เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศทีไ่ดร้บัความน่าสนใจในการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพิม่สงูดว้ย 

 

7. บริษทัมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สูงในธรุกิจสาธารณูปโภคและธรุกิจพลงังาน 

คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและมคีวามรูใ้นธุรกจิของ
บรษิัทเป็นอย่างด ีและมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัคู่ค้า โดยกรรมการที่มสี่วนในการบรหิารของบรษิัทบางท่านมี
ประสบการณ์ในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากว่า 25 ปี อกีทัง้ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
บรหิารของบรษิทัมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในธุรกจิพลงังานมากว่า 20 ปี 

บริษัทเชื่อว่าประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความสมัพนัธ์กบัลูกค้า คู่ค้าและ
หน่วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทนัน้ จะสามารถน าพาให้บรษิัท
ประสบความส าเรจ็ เตบิโต และขยายตวัต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็นหนึ่งในผูน้ าในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมไดใ้นอนาคต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิัทตัง้เป้าหมายเป็นบรษิัทชัน้น าของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน โดยบรษิัทได้
ตระหนักถึงปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อนัอาจเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ บรษิัทจงึได้ประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัต่างๆ 
ตลอดจนผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ ดงักล่าวต่อธุรกจิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลกั กล่าวคือ ด้าน 
กลยุทธ ์(Strategy) ดา้นการด าเนินงาน (Operation) ดา้นการเงนิ (Financial) และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
อื่นๆ (Compliance) และแบ่งแยกตามประเภทของธุรกจิหลกั (ธุรกจิน ้าและธุรกจิพลงังาน) ของบรษิทั ดงัต่อไปนี้   

3.1 ปัจจยัเส่ียงด้านกลยุทธ ์
3.1.1 ธรุกิจน ้า 

(1) รายได้หลักของธุรกิจน ้ ามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมของบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้ในจ านวนที่มีนัยส าคัญมาจากการประกอบธุรกิจน ้ าในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พฒันาและบริหารจดัการโดยบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรยีล  
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า 
“กลุ่ม WHAID”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 43.4 และรอ้ยละ 42.7 ของรายได้
ทัง้หมดของบรษิทั ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั 

  แมว้่าบรษิทัจะไดล้งนามในสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธกิบักลุ่ม WHAID เพื่อใหม้ี
สทิธิในการประกอบธุรกิจน ้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ทัง้ส าหรบั
โครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต เป็นระยะเวลา 50 ปี  แต่หากกลุ่ม WHAID ไม่ขยายธุรกจิเกีย่วกบัการพฒันา
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ และบรษิทัไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID เพิ่มเติม รายได้ของบริษัทอาจไม่เติบโตอย่างมี
สาระส าคญัในอนาคต หรอืหากสญัญาเช่าสทิธสิิน้สดุลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกีารต่ออายุ และบรษิทั
ไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID มาชดเชย รายไดข้องบรษิทั
อาจลดลงอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งเหตุดงักล่าวอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัอย่างมนีัยส าคญัได ้เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัจงึพจิารณาคดัเลอืกโครงการลงทุนทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทน
ภายในสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal Rate of Return) ในระดบัทีเ่หมาะสม และศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปได้
ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถึงการศกึษาผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ (Sensitivity Analysis) อย่างละเอยีด 
และหากเป็นโครงการร่วมทุน (Joint Venture) บรษิัทกม็นีโยบายเลอืกผู้ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาจาก
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ฐานะทางการเงนิ และประวตัผิลการด าเนินงานทีผ่่านมาในอดตี
ของผูร้่วมลงทุนอกีดว้ย  

(2) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลกัของธุรกจิน ้าของบรษิทัซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุ่มพลงังาน และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเป็นหลกั ซึ่งมีการใช้น ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 38 ร้อยละ 24 และร้อยละ 10 ของรายได้จากธุรกจิน ้า
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ทัง้หมดของบรษิทั ในปี 2561 ตามล าดบั นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหญ่ของบรษิัท 10 รายแรก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า โดยรายไดข้องบรษิทัจากลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 54.4 และรอ้ยละ 
66.4 ของรายได้จากธุรกิจน ้าของบริษัท ในปี 2560 และปี 2561 ดงันัน้ หากธุรกิจ หรือสภาวะการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรอืลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวลดลง หรอืชะลอตวัลง อาจท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้า และระบบสาธารณูปโภค
อื่นๆ ของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวลดลง ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถ
ในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของบรษิทั 

บรษิัทได้ตระหนักถงึความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว เพื่อลดความเสีย่ง 1) บรษิัทไดม้กีาร
เฝ้าติดตามการใชน้ ้าของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ 2) สอบถามและทบทวนแผนการใชน้ ้ากบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็นระยะๆ 
และ 3) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวในระยะยาว บรษิทัจงึมนีโยบายและแผนงานในการเพิม่ผลติภณัฑ์
ทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ อาทิ เช่น การใหบ้รกิารน ้าอุตสาหกรรมประเภทพเิศษ (Specific 
Industrial Water) หรอืระบบน ้าอารโ์อ (Reverse Osmosis) เพื่อสามารถเจาะกลุ่มลกูคา้หลากหลายมากขึน้ รวมถงึการ
วางแผนการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้านอกนิคม เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ฯลฯ ในพื้นที่ที่เป็น
ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคญัอกีดว้ย 

 

 (3) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดิบรายใหญ่  

บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค โดยผลิตและจดัจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ต้องใชน้ ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ าคญั โดยค่าใชจ้่ายน ้าดบิเฉลีย่คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 65 ของตน้ทุนรวม ในปัจจุบนั บรษิทัจดัหาน ้าดบิจากผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าดบิรายใหญ่ 3 ราย เป็นหลกั 
ได้แก่ 1) บริษัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ( “อีสต์วอเตอร์”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
สมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม
กลุ่ม WHAID ได้แก่ น ้าจากบ่อน ้าธรรมชาติพื้นที่ของกลุ่ม WHAID ในสดัส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 
ตามล าดบั โดยกลุ่ม WHAID เป็นตวักลางในการจดัซือ้น ้าดบิจากสองแหล่งแรก อย่างไรกด็ ีบรษิทัสามารถจดัซือ้น ้าดบิ
โดยตรงจาก อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทานได ้

ดงันัน้ หากอสีต์วอเตอร ์กรมชลประทาน หรอืกลุ่ม WHAID ไม่สามารถจดัหาน ้าดบิใหแ้ก่บรษิัทได้
ตามปรมิาณและในเวลาทีต่กลงกนั หรอืเกดิภาวะขาดแคลนน ้าดบิ หรอืหากราคาน ้าดบิสงูขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมแีผนงานเพื่อลดความเสีย่งจากการมแีหล่งน ้าดบิจากผูบ้รกิารน้อยราย
และหรอืจดัหาคุณภาพของน ้าดบิ 1) บรษิทัมกีารตดิตามสถานการณ์เกีย่วกบัแหล่งน ้าดบิตามธรรมชาต ิและมแีผนใน
การสรา้งอ่างกกัเกบ็น ้า (Reservoirs) ในบางนิคมอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 2) มแีผนการจดัหาแหล่งน ้าดบิตาม
ธรรมชาตเิพิม่เตมินอกเหนือจากแหล่งทีใ่ชเ้ป็นประจ า 3) รวมถงึมแีผนในการน าเทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีใหเ้ป็น
น ้าดเีพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycled Water) อกีดว้ย 4) นอกจากนัน้บรษิทัไดม้กีารตดิตามและประสานงานกบัลูกคา้
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการใช้น ้าและการส่งน ้าได้อย่างเพยีงพอ และประสานงานกบัผู้จ าหน่ายน ้าดบิและเพื่อ
หาทางป้องกนัและแกไ้ขอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยมาตรการป้องกนัทีด่ าเนินการมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทัมัน่ใจไดว้่าจะมแีหล่ง
น ้าดบิทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอในการผลติและจ าหน่ายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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3.1.2 ธรุกิจพลงังาน 

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัไม่มีอ านาจควบคมุกิจการ 

 ในปัจจุบนั บรษิัทได้ลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเข้าซื้อหุ้นในธุรกจิพลงังานต่างๆ รายได้จาก
ธุรกจิพลงังานทัง้หมดของบรษิทัเกดิจากการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ซึง่ประกอบธุรกจิพลงังาน และมฐีานะเป็นบรษิทัร่วม
ของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึไม่มอี านาจควบคุมกจิการ การบรหิารงานของบรษิัทซึ่งประกอบกจิการพลงังานดงักล่าว 
ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบรษิทัดงักล่าว แม้ว่าผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่ วชาญใน
ธุรกจิพลงังาน บรษิทักอ็าจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการลงทุนใน
ธุรกจิพลงังานดงักล่าวในรปูแบบของสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ และเงนิปันผล 

3.2 ปัจจยัเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

3.2.1 ธรุกิจน ้า 

(1) ความเส่ียงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อตุสาหกรรม  

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มอี านาจก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่า
เช่าซื้ออสงัหาริมทรพัย์ หรือสงัหาริมทรพัย์ และค่าบ ารุงรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคม
อุตสาหกรรมนัน้ ทัง้นี้  ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ ” ดังนัน้ อ านาจในการประกาศและปรับเพิ่มค่าบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบ าบดัน ้าเสยี เป็นต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จงึอยู่ที ่กนอ. 
โดยบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสาธารณูปโภคเกนิกว่าอตัราที ่กนอ. ก าหนด ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งใน
กรณีที ่กนอ. ไม่อนุมตัใิหบ้รษิทัปรบัเพิม่ค่าบรกิารสาธารณูปโภคตามตน้ทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวะตลาด อนึ่ง ไม่มขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทัต้องขออนุมตัอิตัราค่าบรกิารสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

(2) ความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่อ
อตุสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ระบบผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทั อาจมกีารเสือ่มสภาพไป
ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือได้รับความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงท าให้
กระบวนการผลติและจดัส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรอืระบบบรหิารจดัการน ้าเสยีต้องหยุดชะงกัลง หากบรษิทัไม่สามารถ
ซ่อมแซมใหเ้สรจ็สมบรูณ์ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้งรายได ้และ
กระแสเงนิสดของบรษิัทแล้ว ยงัอาจส่งผลให้บรษิัทไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าสทิธิที่ท ากบักลุ่ม 
WHAID และกบัลกูคา้ของบรษิทัอกีดว้ย และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญัได ้

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีการตรวจสอบระบบน ้าอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจดั
แผนการซ่อมบ ารุงระบบการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม  โดยวตัถุประสงคข์องแผนการซ่อม
บ ารุงจะมุ่งเน้นการซ่อมแซมระบบน ้าสว่นทีช่ ารุดหรอืเสยีหาย รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบผลติ
และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในกรณีทีม่กีารซ่อมแซมระบบน ้า หากมี
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ความจ าเป็นต้องหยุดกระบวนการผลติและจดัส่งน ้าเป็นการชัว่คราว ทางบรษิัทจะแจ้งใหลู้กค้าในนิคมอุตสาหกรรม
ทราบเป็นการล่วงหน้า และมกีารจดัเตรยีมแหล่งน ้าส ารองเพื่อทดแทนระบบน ้าหลกัเป็นการชัว่คราว จนกว่าระบบการ
ผลติและจ าหน่ายน ้าหลกัจะซ่อมแซมเสรจ็สมบูรณ์ นอกจากนี้บรษิทัยงัไดจ้ดัท าประกนัทรพัย์สนิกบับรษิทัประกนัภยั 
เพื่อรบัผดิชอบความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากเหตุการณ์ต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกเสน้ท่ออกีดว้ย 

 

(3) ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง ภยัแล้ง และภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เนื่องจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั และแผ่นดนิไหว ภยัจากโรค
ระบาด และอุบตัิเหตุร้ายแรง เป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  โดยในกรณีที่เกิดภัยแล้ง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิหรอือุบตัเิหตุรา้ยแรงดงักล่าว อาจสง่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั และอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกจิการ นอกจากนี้ บรรดาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่รษิัทประกอบธุรกจิอยู่ กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุดงักล่าว
ดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

ทีผ่่านมาบรษิทัไดต้ระหนักถงึความเป็นไปไดข้องความเสีย่งเหล่านี้ บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่
ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโครงการฯ การจดัใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม ตลอดจนไดม้กีารออกแบบใหถ้นน
ในโครงการสงูกว่าระดบัถนนสาธารณะหลกัหน้าโครงการหรอืระดบัน ้าท่วมสงูสุดในรอบระยะเวลา 30 ปี ในทอ้งทีน่ัน้ๆ 
นอกจากนี้บริษัทเองก็ได้ท าประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตัิภัยไว้ส าหรบัทุก
โครงการของบรษิทั โดยด าเนินการท าประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิด (All Risk Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสีย่งทุก
ประเภท บรษิทัยงัเชื่อมัน่ว่าบรษิัทไดม้กีารวางแผนและก าหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายจากอุทกภยัเป็นอย่างด ี
ดงันัน้โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุอุทกภยัรา้ยแรงกบัโครงการฯ ของบรษิทั จนเกนิวงเงนิชดเชยความเสยีหายจงึมคี่อนขา้งจ ากดั 

3.2.2 ธรุกิจพลงังาน  

 บรษิทัไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซือ้หุน้ในธุรกิจพลงังาน โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานของบรษิทั 
ในปี 2561 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 53.1 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
โดยมรีายได้จากการลงทุนในบรษิัท เกค็โค่-วนั จ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของบรษิทั และบรษิัท ไม่มอี านาจควบคุม) 
มากทีสุ่ด โดยรายไดจ้ากธุรกจิพลงังานอื่นซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั นัน้ในปัจจุบนัไม่มนีัยส าคญั บรษิทั รบัรูร้ายได้
ในรปูแบบของสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้และเงนิปันผล 

การลงทุนในธุรกจิพลงังานนัน้มคีวามเสีย่งต่าง ๆ ซึง่สามารถสรุปไดโ้ดยย่อดงันี้  

(1) ความเส่ียงจากการขาดแคลนเช้ือเพลิง  

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติและถ่านหนินัน้ เชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาตแิละถ่านหนิ ถอืเป็นต้นทุนหลกัของการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอื
ถ่านหนิ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้าซึง่เป็น
บรษิทัร่วมของบรษิทั ซึง่ใชก้๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไดใ้นปรมิาณทีต่้องการ ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดงักล่าวกอ็าจปฏบิตัผิดิขอ้ก าหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีท่ าไวก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย หรือสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้า หรือไอน ้า ที่ท าไว้กบัลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดงันัน้ หาก
เชือ้เพลงิขาดแคลนกอ็าจสง่ผลกระทบต่อการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไร ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั  
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อย่างไรกต็าม ในส่วนของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ซึ่งเป็นธุรกจิพลงังานที่มสีดัส่วนการลงทุนมาก
ทีส่ดุนัน้ ไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายถ่านหนิล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิบางสว่นแลว้ 

3.2.3 ทัง้ธรุกิจน ้าและธรุกิจพลงังาน 

(1) ความเส่ียงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธรุกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั 

บริษัทด าเนินธุรกิจน ้าและธุรกจิพลงังาน ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัขึน้อยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และโครงสรา้งทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสภาวะทาง
เศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอย่างมนียัส าคญั อนัประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิเฟ้อ และการ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการผดินัดช าระหนี้ของบรษิทัอื่นๆ ในอนาคต ซึง่อาจ
ส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ยโดยรวม หรือการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ประกอบธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกจิของบรษิทัได ้

(2) ปัจจยัการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐั และปัจจยั 
มหภาคอ่ืนๆ  

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก การตดัสนิใจถอนตวัออกจากสหภาพยุโรปของประเทศในกลุ่มสหราช
อาณาจกัร การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง อาจส่งผลต่อการลงทุนและการลดการ
ขยายก าลงัการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัของบรษิทั นอกจากนี้ ปัญหาความ
ไม่สงบทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้อาจท าใหป้ระเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขนัและความน่าสนใจในการ
ดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกจิอาจพจิารณายา้ย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศเพื่อนบา้น
เพื่อลดความเสีย่งนี้ ผลของความตงึเครยีดทางการเมอืงประกอบกบัหนี้สนิภาคครวัเรอืนทีม่ใีนระดบัสงูจ ากดัการบรโิภค
ของภาคเอกชน ประกอบกบัการบรโิภคในประเทศ การผลติ รวมถงึการส่งออกทีล่ดลงส่งผลเสยีต่อกจิกรรมการลงทุน 
ซึง่ท าใหม้กีารลดการขยายการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัของบรษิทั หรอืการ
เลื่อนการตดัสนิใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทั 

แต่อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจของต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาท าธุรกจิใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เนื่องจากประเทศไทยมแีรงงานทีม่คีุณภาพมากกว่าและอตัราค่าจา้งไม่สงูมากนกัเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัยุโรปและสหรฐัอเมรกิารวมถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึยงัมโีครงสรา้งพืน้ฐาน นัน่คอืระบบ
สาธารณูปโภคทีพ่รอ้ม และถงึแมป้ระเทศไทยจะเผชญิกบัภยัธรรมชาตใินปี 2554 ภาพรวมการลงทุนประเทศไทยกย็งั
สามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 ที่รฐับาลได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ สทิธิและ
ประโยชน์จากการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละนโยบายการพฒันาภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารของประเทศ ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2558  

3.3 ปัจจยัเส่ียงด้านการเงิน 

 ความสามารถในการบรหิารการเงนิของบรษิทัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ทัง้จากผลประกอบการ 
ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถงึการระดมเงนิทัง้จากตลาดเงนิ/
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ตลาดทุน ทัง้ในและต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ เพื่อใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการด าเนินงานทางธุรกจิทีด่ขี ึน้ บรษิทัจงึ
มคีวามจ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมและพอเพยีงโดยมตี้นทุนทางการเงนิอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 0.69 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.58 เทา่ ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัสามารถรกัษาสภาพคล่องในการด าเนินการขยายธุรกจิ
และลดความเสีย่งดา้นการเงนิ บรษิทัจงึด าเนินการโดยใหม้งีบดุลทีม่สีภาพแขง็แกร่ง มหีนี้สนิในระดบัต ่า รกัษาเงนิสด
ในมอืใหม้สีภาพคล่อง ไม่มเีงนิกูย้มืจากเงนิตราต่างประเทศ และพยายามจดัแหล่งเงนิกูท้ี่หลากหลาย ปัจจยัต่างๆ ที่
กล่าวมานี้จะช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นใหบ้รษิทัในการขยายธุรกจิและลดความเสีย่งทางดา้นการเงนิ   

 
ทัง้นี้ ในธุรกจิพลงังาน รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม โดยบรษิทัร่วมมี

การลงทุนในโรงไฟฟ้าซึง่มแีหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกูย้มืทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้า ตลอดจนตน้ทุนในการด าเนินงาน
บางส่วน อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้ หากค่าเงินของสกุลเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยมคีวาม  
ผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อการรบัรู้ส่วนแบ่งก าไร ฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบรษิทัได ้

 

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

3.4 ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(1) ความเส่ียงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธรุกิจของบริษทั 

  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ก าหนดให้กิจการการประปาถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็น
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรกี่อนการประกอบกจิการดงักล่าว และประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการเกีย่วกนัสมัปทานประกอบกจิการประปา
เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ”) ซึ่งออกตามความใน
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 ก าหนดให ้“การประกอบกจิการประปา” ต้องไดร้บัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยได้หารือกบักรมทรพัยากรน ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรฯ ไดใ้หค้วามเหน็ว่าการประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทั และบรษิทั
ย่อยนัน้ เขา้ขา่ยกจิการประปาทีต่อ้งไดร้บัสมัปทานตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 
หรือไม่ ซึ่งสรุปใจความได้ว่ากิจการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท  และบริษัทย่อย โดยเป็นการ
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไม่ไดผ้ลติและ
จ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ๆ ไปแต่อย่างใด ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบงัคบัทีต่อ้งไดร้บั
สมัปทานตามนยัของประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายในอนาคต (โปรดดูส่วนที ่6.4 (2) ขา้งล่างนี้) หรอืการ
ตคีวามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ เปลีย่นแปลงไปในอนาคตบรษิทั และบรษิทั
ย่อยที่เกีย่วขอ้งอาจต้องด าเนินการขอรบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน และหากบรษิัท และบรษิทัย่อยไม่ได้รบัใบอนุญาต
หรอืสมัปทาน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 
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(2) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธรุกิจของบริษทั 
 

การประกอบธุรกจิของบรษิทัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิไฟฟ้านัน้
ตกอยู่ภายใตข้อ้ก าหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแนวทางการตคีวามต่างๆ 
ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป  

ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวท าให้ธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายทางด้านบริการสาธารณูปโภคและพลงังานของประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและการบริหารงานของรฐับาลในแต่ละยุค โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านบริการ
สาธารณูปโภคและพลงังาน รวมถึงการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ อาทเิช่น นโยบายด้านพลงังานทดแทน อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิการลงทุน และการขยายกจิการของบรษิทั  การประกอบธุรกจิ รายได้และฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

3.5 ปัจจยัความเส่ียงด้านอ่ืนๆ  
 
(1) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่เป็นไปตามนโยบาย 

เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบ
การเงนิรวมของบรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั
และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าวนิิจฉัยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิห้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป ความสามารถ
ของบรษิทั ในการประกาศจ่ายเงนิปันผลของหุน้ของบรษิทัจงึขึน้อยู่กบังบการเงนิ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชใีนแต่ละปี อกีทัง้
อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะกระท าไดใ้นจ านวนทีไ่ม่เกนิก าไรสะสมตามทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 

นอกจากนี้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัขึน้อยู่กบัเงนิปันผลจ่ายจากบรษิัทร่วมทุนที่
บรษิัทเขา้ลงทุน ซึ่งบรษิัทไม่ได้เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทัร่วมเหล่านัน้ (Majority Share) จงึมไิด้มบีทบาทในการบรหิาร
จดัการ และความสามารถในการก าหนดการจ่ายเงนิปันผลอย่างเตม็ที ่ดงันัน้ บรษิทัไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทัจะสามารถ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนโยบาย  

 

นอกจากนี้ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนไดก้ าหนดว่าบรษิทัไม่อาจจ่ายเงนิปันผลไดห้ากบรษิทัมผีลขาดทุน
สะสม แมว้่าบรษิทัจะมกี าไรสทุธใินปีนัน้ๆ กต็าม อกีทัง้ในกรณีทีบ่รษิทั มกี าไรสทุธใินปีใดๆ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่าในกรณีที่บรษิัทมกี าไรสุทธใินปีใดๆ บรษิัทต้องจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 5.0 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดรวมขาดทุนสะสมทีย่กมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองทัง้หมดจะมจี านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10.0  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เพียงพอ หรือหากบริษัท
เหน็สมควรเป็นประการอื่น บรษิทัอาจไม่จ่ายเงนิปันผลในอนาคตได ้
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อมราคา
สะสมตามทีป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้หมดเท่ากบั 3,214.32 ลา้นบาท ซึง่
สนิทรพัยถ์าวรเหล่านี้มรีายละเอยีดดงันี้ 
          

รายการ 
มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 

บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอนสิทธ์ิ
จากสญัญา 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

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

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 239.69 39.47 0.08 200.14 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 72.64 52.02 2.22 18.40 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ทอ่น ้า 1,713.54 801.95 17.44 894.15 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ระบบผลติน ้าประปา 785.60 282.03 243.45 260.12 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ระบบผลติน ้าเสยี 270.88 83.32 - 187.56 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ยานพาหนะ 0.58 0.58 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

แผงเซลลพ์ลงังาน
แสงอาทติย์ 

34.24 - - - 34.24 - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 97.15 17.37 13.88 - 53.05 11.77 1.08 มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม 3,214.32 1,276.74 277.07 1,560.37 87.29 11.77 1.08     

 

รายละเอยีดที่ตัง้พื้นที่ใช้งานและวัตถุประสงค์การถือครองสนิทรพัย์ที่ส าคญัในการด าเนินกจิการของบรษิัทฯ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

4.1.1 อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

            
 

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 (ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

    

WHA CIE 1 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
8.45 2.77 - 5.68 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 2 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
2.96 0.08 - 2.88 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
109.42 28.82 0.08 80.52 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

 
0.52 0.52 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 1  
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี  

 
111.04 6.29 - 104.75 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 
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มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 (ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

    

WHA ESIE 2 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
0.59 0.59 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
4.30 0.09 - 4.21 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

 
2.41 0.31 - 2.10 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม   239.69 39.47 0.08 200.14 - - -     

 
 

4.1.2 เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองเครื่องจกัรและอปุกรณ์ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
           

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) 
(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

    

ส านกังานใหญ่ เพือ่ปรบัปรงุส านกังาน  6.87 6.87 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี  

10.65 8.73 - 1.92 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

3.10 0.88 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

24.73 13.24 2.22 11.49 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

8.78 8.78 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

2.98 2.79 - 0.19 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

1.31 1.31 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

1.89 1.89 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

4.42 3.75 - 0.67 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

7.91 3.78 - 4.13 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  72.64 52.02 2.22 18.40 - - -     
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4.1.3 ท่อน ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองท่อน ้าของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

            

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

    

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

76.05 33.28 - 42.77 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

46.80 26.77 - 20.03 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

470.28 183.62 17.44 269.22 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

107.89 107.89 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

513.35 168.11 - 345.24 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

142.86 142.86 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

102.10 102.10 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

151.70 29.32 - 122.38 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าดบิและน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม  

102.51 8.00 - 94.51 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม 1,713.54 801.95 17.44 894.15 - - -     

 

4.2 ระบบผลิตน ้าเพื่ออตุสาหกรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

            

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

    

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

         
0.28  

         
0.28  

           
-    

           
-    

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
14.95  

        
24.98  

           
-    

           
-    

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

       
371.31  

           -    
       

243.45  
       

117.83  
           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
18.84  

        
18.84  

           
-    

           
-    

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

       
162.64  

       
150.20  

           
-    

        
12.44  

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
55.97  

        
55.97  

           
-    

           
-    

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
31.76  

        
31.76  

           
-    

           
-    

           
-    

           -    
           
-    

มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 
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สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 

รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้านบาท)     

WHA RIL 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
55.54  

           -    
           
-    

        
55.54  

           
-    

           -               -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

        
74.31  

           -    
           
-    

        
74.31  

           
-    

           -               -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  785.60 282.03 243.45 260.12 - - -    

 

4.3 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
           

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

กรรมสิทธ์ิ   

WHA CIE 1  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  5.06 - - 5.06 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 2  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  21.72 - - 21.72 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  92.25 3.06 - 89.19 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 1  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  78.62 15.58 - 63.04 - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น
เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 2  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  33.92 33.92 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 4  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  30.76 30.76 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  2.49 - - 2.49 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL  เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  6.06 - - 6.06 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  270.88 83.32 - 187.56 - - -     

 

4.4 ยานพาหนะ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองยานพาหนะของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
           

มูลค่า บริษทัฯ WHAWT 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

กรรมสิทธ์ิ   

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

0.16 0.16 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

0.21 0.21 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม และบ าบดัน ้าเสยี 

0.21 0.21 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  0.58 0.58 - - - - -     
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4.5 แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชขีองแผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์  ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
           

มูลค่า บริษทัฯ HW 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ 
ภาระ
ผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

กรรมสิทธ์ิ   

Bangna-
trad 

เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  

34.24 - - - 34.24 - - มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  34.24 - - - 34.24 - -     

 

4.6 งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชขีองงานระหว่างก่อสรา้งบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
           

มูลค่า บริษทัฯ HW 
รบัโอน
สิทธิ 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ ภาระผกูพนั 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

กรรมสิทธ์ิ   

ส านกังานใหญ่ เพือ่ปรบัปรงุส านกังาน  
         

0.08  
         

0.08  
           -               -               -               -               -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA CIE 1 เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี  
         

0.19  
         

0.19  
           -               -               -               -               -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA EIE เพือ่ประกอบธุรกจิบ าบดัน ้าเสยี 
        

13.99  
         

0.11  
        

13.88  
           -               -               -               -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

        
17.47  

           -               -               -    
        

14.73  
         

2.74  
           -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

         
7.50  

         
7.50  

           -               -               -               -               -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

         
9.49  

         
9.49  

           -               -               -               -               -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

         
9.34  

           -               -               -    
         

9.34  
           -               -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

นอกนคิม 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

        
38.01  

           -               -               -    
        

28.98  
         

9.03  
          มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

เวยีดนาม 
เพือ่ประกอบธุรกจิน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม  

1.08      1.08 มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม  97.15 17.37 13.88 - 53.05 11.77 1.08     

 

4.7 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 2561
มลูค่าตามบญัชขีองสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมบรษิทัฯ เท่ากบั 126.00 ลา้นบาท 

  

4.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เกดิจากการทีก่ลุ่มดบับลวิเอชเอ เขา้ซือ้กลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารท าสญัญา
พนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยการให้สทิธใินการประกอบธุรกจิน ้าในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัทฯ เท่ากบั 2,056.14 ล้านบาท หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 100.47 
ลา้นบาท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธ ิเท่ากบั 1,955.67 ลา้นบาท 



สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1.4 หน้า 6 

4.9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่ 2 จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากัด  WHAUP (SG) 1 PTE LTD.  WHAUP (SG) 2 PTE LTD. และ  WHAUP Nghe An Joint Stock Company โดยมี
รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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 7,269.75 99.99 4,250.00 Holding Company 
WHASL 50.00 99.99 50.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
WUPIN 45.00 99.99 45.00 Holding Company 
WUPS1 43.09 100.00 42.98 Holding Company 
WUPS2 43.16 100.00 42.73 Holding Company 
WUPNA 42.83 99.99 42.40 ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การอุตสาหกรรมและ 
    การบ าบดัน ้าเสยี 

 

4.10 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่ถอืหุน้ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

GJP NLL 435.73 25.01 1,384.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gulf Solar 4.64 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 505.39 25.01 1,610.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS1 543.50 25.01 1,685.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS2 519.92 25.01 1,690.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS3 488.35 25.01 1,520.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GTS4 460.12 25.01 1,470.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
GNLL2 315.71 25.01 1,293.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
BPWHA-1 444.20 25.01 1,533.56 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
Gheco-I 8,913.32 35.00 11,624.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวม 12,630.88    

  หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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4.11 ส่วนได้เสียในการรว่มค้า  

บรษิทัฯ มสีว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ ซึง่ถอืหุน้ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั บรษิทั ชลบุร ี
คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั) บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั (ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั 
ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ ากดั) กลุ่มบริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักุล โซล่าร์รูฟ และบริษัท กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาต ิจ ากดั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มโกลว ์     

ESCE 332.55 33.33 1,017.78 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– GHW*  33.33 12.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– CCE*  33.33 989.00 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

– RCE*  33.33 12.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

HHTC 197.67 51.00 422.15 Holding Company 

– HHPC*  12.75 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มกนักุล   62.18 74.99 56.50 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มกลัฟ์   131.71 35.00 379.50 จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

รวม 724.11    

หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุด ซึง่อาจมผีลกระทบ
ต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย
หรอืมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย อย่างมนียัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 บริษทั 

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

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ : WHAUP 

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

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 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   

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  THB 45.00  THB  5.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WHAEG         
4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 

จ ากดั  
WHAET ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย WHAEG THB 4,250.00 THB 4,250.00 THB 10.00 99.99 

5. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั WHASL ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังาน
ทดแทน 

ไทย WHAEG THB 200.00 THB 50.00 THB 10.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WUPI         
6. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited WUPS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPI USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 99.99 
7. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited WUPS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPI USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 99.99 
บริษทัย่อยของ WUPS2         
8. WHAUP Nghe An Joint Stock 

Company 
WHAUP 

NGHE AN 
JSC 

ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม และใหบ้รกิารบรหิาร
จดัการน ้าเสยี 

เวยีดนาม WUPS2 VND 29,950.00 VND 29,950.00 VND 
10,000.00 

99.99 
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6.1.3 บริษทัรว่มทุน  

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
บริษทัร่วมทุนของ WHAUP         
1. บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ี

จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั 
Gulf WHA 

MT 
ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ

ก๊าซทุกชนิดทางท่อ 
ไทย WHAUP THB 436.00 THB 379.50 THB 10.00 35.00 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  
     ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั 

WHA 
NGD2 

ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ
ก๊าซทุกชนิดทางท่อ 

ไทย Gulf WHA MT THB 198.00 THB 198.00 THB 10.00 99.99 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  
     ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั 

WHA 
NGD4 

ขนสง่ จ าหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ
ก๊าซทุกชนิดทางท่อ 

ไทย Gulf WHA MT THB 234.00 THB 177.50 THB 10.00 99.99 

บริษทัร่วมทุนของ WHAEG         
1. บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี  

เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
ESCE ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,039.00 THB 1,017.81 THB 10.00 33.33 

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 
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ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

มลูค่ำท่ี 
ตรำไว้ 
(ต่อหุ้น) 

%กำรถือ
หุ้น 

 
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 

9. บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิ
เอชเอ) 1 จ ากดั 

BPWHA-
1 

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

10. 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 

11. บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั Gulf VTP ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,610.00 THB 1,610.00 THB 10.00 25.01 
12. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั Gulf TS1 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,685.00 THB 1,685.00 THB 10.00 25.01 
13. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั Gulf TS2 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,690.00 THB 1,690.00 THB 10.00 25.01 
14. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั Gulf TS3 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,520.00 THB 1,520.00 THB 10.00 25.01 
15. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั Gulf TS4 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,470.00 THB 1,470.00 THB 10.00 25.01 
16. บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2  

จ ากดั 
Gulf NLL 

2 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,293.00 THB 1,293.00 THB 10.00 25.01 

17. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั Gulf Solar ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHAEG THB 14.63 THB 14.63 THB 10.00 25.01 

18. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 
จ ากดั 

Gulf Solar 
TS 1 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 3.03 THB 3.03 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 

 
19. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 

จ ากดั 
Gulf Solar 

TS 2 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 2.29 THB 2.29 THB 10.00 99.99 

20. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั Gulf Solar 
BV 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 3.13 THB 3.13 THB 10.00 99.99 

21. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส 
จ ากดั 

Gulf Solar 
KKS 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 6.00 THB 6.00 THB 10.00 99.99 

บริษทัร่วมทุนของ WHAET         
22. บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั Gheco-1 ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 11,624.00 THB11,624.00 THB 10.00 35.00 
23. บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั HHTC ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 422.15 THB 422.15 THB 10.00 51.00 
24. บรษิทั หว้ยเหาะพาวเวอร ์จ ากดั HHPC ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า สปป.ลาว HHTC USD 40.00 USD 40.00 USD 80.00 25.00 
25. บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั GIPP ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 2,850.00 THB 2,850.00 THB 10.00 5.00 

 

หมายเหตุ:   บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว รอ้ยละ 25 โดยบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั ใช้
สกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัเป็นสกุลเงนิหลกัในการด าเนินธุรกจิ และไมไ่ดม้กีารจดัท างบการเงนิรวม เนื่องจากบรษิทัเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตร ์และผูล้งทุนอืน่มคีวามเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิทัง้หมด 
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6.1.4  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 กรุงเทพมหานคร 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 
3,825,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบรษิัท 
ทีต่ราไวจ้ากเดมิมลูค่าหุน้ละ 5 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผูถ้ือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
1 กลุ่มดบับลิวเอชเอ     
  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)1/   2,633,999,970           68.86  
  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอสจ)ี จ ากดั2/ 
     43,500,010            1.14  

  รวม 2,677,499,980           70.00  
2 กลุ่มนางสาวจรีพร จารกุรสกลุ     
  นางสาวจรพีร จารุกรสกุล       34,499,800             0.90  
  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั3/      72,581,665            1.90  
  รวม      107,081,465             2.80  
3 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)      73,200,100            1.91  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั      58,524,192             1.53  
5 นาย สมยศ อนนัตประยรู      50,240,625             1.31  
6 กองทุนเปิด เค หุน้ปันผล      22,628,200             0.59  
7 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)      16,979,000            0.44  
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED      16,294,200            0.43  
9 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุน้ทุนเพื่อการเลีย้งชพี      15,499,200            0.41  
10 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P      15,417,292             0.40  
  รวมผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  3,053,364,254         79.83  
  ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน    771,635,746          20.17  
  รวมทัง้หมด  3,825,000,000        100.00  

หมายเหตุ:  1/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)) 
ประกอบธุรกจิพฒันาบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งไดข้อเพกิถอนหลกัทรพัย์จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 เป็นตน้มา โดยปัจจุบนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 98.54 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.7 หน้า 2 

  ทัง้นี้  บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากดัเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)  ซึ่งปัจจุบนัถือหุ้นโดย  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 

 2/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบรษิทัเพือ่การลงทุน (Holding company) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (เอสจ)ี จ ากดั (ชื่อเดมิ H-International (SG) Pte Ltd.) 
เป็นบรษิทัเพื่อการลงทุนโดยจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถอืหุน้โดยบรษิทั ดบับลวิ
เอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00  

7.2.2 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั ไม่มขีอ้ตกลงของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(แลว้แต่กรณี) มกีารเขา้ท าขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัร่วมของบรษิทั 
 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั มหีุน้กู ้โดยรายละเอยีดส าคญัสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

หุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ครบก าหนดไถ่ถอน 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือโดย 
TRIS Rating 

WHAUP208A 3,200 
รอ้ยละ 3.33% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 3 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 18 สงิหาคม 2563 

A- 

WHAUP208B 800 
รอ้ยละ 3.33% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 2.9 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 10 สงิหาคม 2563 

A- 

WHAUP216A 2,390 
รอ้ยละ 2.65% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 3 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2564 

A- 

WHAUP236A 1,290 
รอ้ยละ 3.17% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 5 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2566 

A- 

WHAUP256A 1,320 
รอ้ยละ 3.66% 
จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 7 ปี 
ก าหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2568 

A- 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บรษิัทจะพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บรษิัท
มหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดว่าบรษิทัมหาชนจ ากดัจะสามารถจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ในกรณีทีไ่ม่มกีาร
ขาดทุนสะสม 
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โดยบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมของ
บรษิทั 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 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท และต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
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
บรษิัทย่อยทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัย่อย มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 
 
7.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า 

บริษัท มีบริษัทร่วมและกจิการร่วมค้าอื่น ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลจากบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสญัญาระหว่าง 
ผูถ้อืหุน้ และแตกต่างไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละสญัญา ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นทีแ่ต่ละฝ่าย
ถอืหุน้อยู่ ทัง้นี้ รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้  
 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.8 หน้า 1 

8. โครงสรา้งการจดัการ 

           ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงันี้  

 
 

หมายเหตุ งานภายใตฝ่้ายบรกิารองคก์ร ไดแ้ก่ กฎหมาย จดัหา ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และทรพัยากรบุคคล บรษิทัใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มกีรรมการจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ  
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ  
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรรษทัภบิาล 

4. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ  
กรรมการบรหิาร  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการ  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษทัภบิาล  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน หรอืนายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล หรอื
นายวเิศษ จงูวฒันา คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
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2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิาร และกรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมใน
การบรหิาร ซึง่ในกรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิารน้ีจะมคีณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ดว้ย 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น  “ประธานคณะกรรมการบริษัท” และในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็น “รองประธาน
คณะกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้

4. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยตอ้ง
มจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
1. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสว่น 1 ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการ
ทีอ่อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

2. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ า 2 
เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการตามความขา้งต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

3. ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทีพ่น้จากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่
รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เขา้รบัหน้าที ่

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าที ่และก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสร้างการ
บรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั และบรษิัทย่อยตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดูแลการ
บรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากบัดูแลการบรหิารงานและผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ฝ่าย
จดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ของบรษิทั 
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5. ด าเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม 

6. จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปรบัใช้
นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

7. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

8. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอื
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและ
สนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

9. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว  
10. พจิารณาอนุมตักิารใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืบรษิทัทีม่ี

การประกอบธุกจิทางการคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
11. อนุมตัิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือหลกัทรพัย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ

กรรมการบรหิาร 
12. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
13. ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมรีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจน
เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงคณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และมบีทลงโทษเมื่อไม่ปฏบิตัติาม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษทั 
1. ประธานคณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่นฐานะเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
2. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการ

ลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

 รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่1 มกราคม 
2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งันี้ 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

ประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ 
ปี 2560 

 จ ำนวน 8 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 5 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 3 ทำ่น จ ำนวน 8 ทำ่น 

 ประชมุ 8 ครัง้ ประชมุ 5 ครัง้ ประชมุ 10 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ 4 ครัง้ ประชมุ 1 ครัง้ 

1. นางสาวจรพีร  
    จารุกรสกุล 

- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 
 

7/8 

  
 

10/10 

  
 

2/2 

 
 

4/4 

 
 

1/1 

2. นายเดวดิ  
    รชิารด์ นารโ์ดน 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
8/8 

  
10/10 

  
2/2 

  
1/1 

3. นายววิฒัน์  
    จริฐัตกิาลสกุล 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรรษทัภบิาล 

 
8/8 

  
10/10 

 
1/2 

   
1/1 

4. นายวเิศษ  
    จงูวฒันา 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
 

 
8/8 

  
10/10 

    
1/1 

5. นายสุรเธยีร  
    จกัรธรานนท์ 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 
8/8 

    
2/2 

  
1/1 

6. นายเวทย ์ 
    นุชเจรญิ 

- กรรมการบรษิทั  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

 
7/8 

 
5/5 

    
4/4 

 
1/1 

7. นายเอกชยั  
ตวิตุานนท ์(1) 

- กรรมการบรษิทั  
- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
- กรรมการบรรษทัภบิาล 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 
8/8 

 
5/5 

  
2/2 

  
3/3 

 
1/1 

8. นางพรรณี  
    วรวฒุจิงสถติ 

- กรรมการบรษิทั  
- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
- ประธานคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาล 

 
 

7/8 

 
 

5/5 

  
 

2/2 

   
 

1/1 

9. นายเผา่พทิยา 

สมุทรกลนิ 

- กรรมการบรหิาร    
8/10 

    

หมายเหตุ :  (1) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เมือ่
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 

 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.8 หน้า 6 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในปี 2561 
(รวมคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

  จ านวนหุน้ทีถ่อื/เปลีย่นแปลง จ านวนหุน้ 
  

รายช่ือคณะกรรมการ 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 
เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี 

1 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
นิตบิุคคลทีถ่อืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 

46,999,800 
- 

72,581,665 

34,499,800 
- 

72,581,665 

(12,500,000) 
- 
- 

2 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4 นายวเิศษ จงูวฒันา 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

100,000 
- 

100,000 
- 

- 
- 

5 นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 นายเวทย ์นุชเจรญิ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

7 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8 นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
รายช่ือผูบ้ริหาร 

   

1 นายวเิศษ จงูวฒันา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

100,000 
 
- 

100,000 
 
- 

- 
 
- 

2 นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ 

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

380,500 
 
- 

380,500 
 
- 

- 
 
- 

3 นายค าฮอง รศัมานี 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

4 นายวรานล เหล่าสวุรรณ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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  จ านวนหุน้ทีถ่อื/เปลีย่นแปลง จ านวนหุน้ 
  

รายช่ือผูบ้ริหารระดบัสูง 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 
เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี 

5 นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

128,500 
 
- 

- 
 
- 

(128,500) 
 
- 

6 นายศกัดิว์ธิ ูแซ่ด่าน 
ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

7 นางรตันา ชนิวตัร 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

8 นางสาวอาภาสนิี ณานวงัศะ 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและ 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

9 นางสาวณชัชา รตันจติบรรจง 
เลขานุการบรษิทั 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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8.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั จ านวน 8 ท่าน มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวเิศษ จงูวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 

3. นายค าฮอง รศัมาน ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 

4. นายศกัดิว์ธิ ูแซ่ด่าน ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

5. นายวรานล เหล่าสวุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

6. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

7. นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

8. นางสาวอาภาสนิี ณานวงัศะ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 
หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

2. ติดตาม ควบคุม ก ากบัดูแล และด าเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. เป็นผู้ร ับมอบอ านาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทั ต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

5. พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏบิตัิการของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัท และพจิารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่ายงาน
ต่างๆ ของบรษิทั ตามทีก่ าหนดในตารางมอบหมายอ านาจอนุมตัใินการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม
ต่างๆ ของบรษิทั 

6. อ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

7. มอบอ านาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจ และ/หรอื 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัไดก้ าหนดไว ้ 

8. อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ เช่น ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การคดิ
ค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกต ิและการใหเ้ครดติเทอมเหมอืนลูกค้าทัว่ไป เป็นต้น ทัง้นี้
ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9. มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบรษิทั 
10. ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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11. ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และสื่อสารไปยงั
พนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

12. น านโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อน าไปถอืปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
13. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตราการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
14. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

8.3 เลขานุการบริษทั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวณัชชา  

รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่นนามบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
2. ใหค้ าปรกึษาในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึปฏบิตัต่ิาง ๆ รวมทัง้

เป็นผูจ้ดัท าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ติดตามให้ปฏิบตัิตามมติการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ 
4. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดที่

เกีย่วขอ้ง 
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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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ า ปี  2561 โดยก าหนดจ่ายเป็น  3 ลักษณะ  ได้แก่   
ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสั มรีายละเอยีดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดงันี้ 

  ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี้ยประชมุ (บาท) 

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 2561 มดีงันี้                     (หน่วย:บาท) 

 

(2)      ค่าตอบแทนอ่ืน 
-ไม่ม-ี

 
ล า
ดบั  

ช่ือ 

 
ค่าตอบแทน

รายปี  
 

ค่าเบี้ยประชมุ   
 

รวม 
คณะกรรมการ

บรษิทั 
 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

 
 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 

 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

ความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 
โบนัส 

1 นายสมยศ อนนัตประยรู 16,674.00             889,023.58 905,697.58 

2 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล    195,826.00  210,000.00    250,000.00      50,000.00    60,000.00  814,938.24  1,580,764.24 

3 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   150,000.00  200,000.00    150,000.00    30,000.00    814,938.24  1,344,938.24 

4 นายววิฒัน์ จริฐักาลสกุล    150,000.00  200,000.00    150,000.00    15,000.00      814,938.24  1,329,938.24 

5 นายวเิศษ จงูวฒันา    150,000.00  200,000.00    150,000.00        814,938.24  1,314,938.24 

6 นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์    150,000.00  200,000.00          30,000.00    814,938.24  1,194,938.24 

7 นายเวทย ์นุชเจรญิ  150,000.00  175,000.00  125,000.00        100,000.00  814,938.24  1,364,938.24 

8 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์    150,000.00  200,000.00  75,000.00      30,000.00      45,000.00  814,938.24  1,314,938.24 

9 นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ    150,000.00  175,000.00  75,000.00     50,000.00      814,938.24  1,264,938.24 

10 นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ    120,000.00     120,000.00 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) ส าหรบังวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวาคม 2560 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน (คน) 11 8 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 29.24 34.69 
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
ในปี 2561 บรษิัทได้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองรองเลี้ยงชพีทีส่มทบใหผู้บ้รหิารในฐานะพนักงานของ

บรษิทัจ านวน 1.62 ลา้นบาท 
 
8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหารจ านวน 8 คน) แบ่งตามสายงาน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 59 68 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 1 3 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 4 4 

ฝ่ายบญัช ี 3 3 

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 3 4 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 3 3 

ฝ่ายก ากบัดแูล 0 1 

ฝ่ายบรหิาร 6 7 

รวม 79 93 
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8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2560 และในปี 2561 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 27.70 ลา้นบาท 
และ 40.30 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 (ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนพนกังาน/1 26.41 38.53 
ค่าตอบแทนอื่นๆ/2 1.29 1.77 
รวม 27.70 40.30 

  หมายเหตุ  /1รวมโบนสัพนกังาน 
                        /2รวมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 
8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาที่
ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น และ/หรอื การด าเนินธุรกจิของบรษิัท  และบรษิัทย่อย 
อย่างมนียัส าคญั 

 
8.5.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

1. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1.1 ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแล
กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรบัปรุงการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบรษิทั หรอืใช้
บรกิารของสถาบนัภายนอก 

1.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใหแ้ก่
กรรมการใหม่ 

2. การพฒันาพนักงาน 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จงึไดมุ้่งเน้นใหบ้รษิัท
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยมนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูเ้ป็นประจ า 
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง และเหมาะสมกบัความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะสนับสนุนทุน
กู้ยืมเพื่อการศกึษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในสาขาวชิาที่
ท างานอยู่ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทได้ตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดวี่าเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงาน
ของบรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทั เป็นไปดว้ยความเป็น
ธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

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

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่อาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดไว ้ไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุ้น การมสี่วนแบ่งก าไรของบรษิทั การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้
ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มี
ผลกระทบบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั การ
ลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
2)  ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บรษิัทจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

โดยมกีารใหข้อ้มูลวนั เวลา สถานที ่หลกัเกณฑใ์นการเขา้ร่วมการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั
และวาระการประชุม และมคี าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิี่ขอตามทีร่ะบุไวใ้น
หนังสอืเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัสง่เอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั ยกเวน้กรณี
มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด และจะไม่กระท า
การใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

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

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และ
ตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการ
น าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัดว้ย 
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5)  อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และสามารถมอบฉนัทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทน ซึง่บรษิทัไดแ้จง้
รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

6)  สง่เสรมิให้บรษิทัน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือหุน้ การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

7)  ส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผู้สอบบญัชขีองบรษิัททุกคน เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น และตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัให้มกีารลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรบัแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

9)  ส่งเสรมิใหม้บีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้
ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการเกีย่วโยง การท ารายการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

11)  เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม 

12)  จดัให้รายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นมกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึค าถาม
ค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร รวมทัง้
บนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายจดัการให้ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

1)  สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้ฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาองักฤษ ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้  

2)  แจง้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  ก าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่ง
เสยีง นอกจากนี้ บรษิัทยงัให้สทิธแิก่ผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากได้เริม่ประชุมแล้ว มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

4)  บรษิทัไม่เพิม่วาระการประชุมเพื่อพจิารณาอื่น นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม ทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็น
การล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั 
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5)  บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยทีม่สีดัส่วนการถอืหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้ว
ทัง้หมด และถือหุ้นดงักล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมหรอืส่งค าถามล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี รวมทัง้เสนอชื่อผู้มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้
เป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอม
ของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ และจดัสง่ผ่านจดหมายทางไปรษณียถ์งึเลขานุการบรษิทั 

6)  เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมสีทิธิ
เลอืกกรรมการทีต่้องการไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยบรษิทัจะแนบรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการแต่ละคนทีไ่ด้รบั
การเสนอเขา้รบัการเลอืกตัง้ทีม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณา 

7)  ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

8)  ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัถอืปฏบิตั ิและห้ามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทั ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและเป็นเวลา 24 
ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศส าคญัถูกเปิดเผย  

9)  ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสยีอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอสิระ ควรงดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุม
พจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คีุณค่ายิง่ จงึ
เป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและสอดคล้องกบัผลด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว บรษิทัก าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนแก่ผูบ้รหิารและพนกังานปีละ 1 ครัง้ 
โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการ
ปฏบิตังิานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลปฏบิตังิานตามกลยุทธใ์นระยะยาว การประเมนิดงักล่าวสง่ผล
ใหค้่าตอบแทนของผูบ้รหิารและพนักงานสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว นอกจากนัน้ บรษิทัไดก้ าหนดจ่าย Variable Bonus ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัผลประกอบการใน
แต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏบิตัิงานได้ตาม
เป้าหมายของบรษิัทในปีนัน้ๆ รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน และใหค้วามส าคญั
ในดา้นการดแูลสวสัดกิารอื่นๆ ของพนกังาน เช่น มปีระกนัสขุภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้
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เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานส าหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติ
ของพนกังาน ทุนการศกึษาส าหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
 จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุเน่ืองมาจากการท างานของพนกังาน ปี 2561  

 หน่วย จ านวน 

จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน ครัง้ 0 

จ านวนผูบ้าดเจบ็จากการท างาน คน 0 

จ านวนการขาดงาน วนั 0 

จ านวนผูเ้สยีชวีติ คน 0 

4)  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 
ในปี 2561 พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรม ดงันี้ 

 จ านวนชัว่โมงการอบรมทัง้หมด 
 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ 
(ชม./คน/ปี) 

ผูบ้รหิารและพนกังาน 1,107 11 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 
7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชีพ 
ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงนิ การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิัท ทัง้ในด้านบวกและ
ดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงันี้ 

1)  จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส าคัญในการ
ปรบัปรุงและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยู่เสมอ 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.9 หน้า 5 

2)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลกูคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 

3)  จดัให้มรีะบบการควบคุมดูแลรกัษาขอ้มูลความลบัของลูกค้าเสมอืนเป็นความลบัของบรษิัท และไม่
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกคา้ รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาในทุกเรื่องทีลู่กคา้
รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะน า โดยบรษิทัจะส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ในสนิคา้และบรกิารของ
บรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ต่อไป 

ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

ความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาอยู่ในระดบัด ี- ดมีาก 
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(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหน้ี 

บรษิัทมนีโยบายให้พนักงานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั
เอาเปรยีบคู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบรษิัท พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
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หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย

รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 
3)  ปฏบิตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4)  บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคล้อง

กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียู่กบัเจา้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าให้
เจ้าหนี้เกดิความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัในสญัญา บรษิัท
จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้าประกนั การบรหิาร
เงนิทุน และการผดินดัช าระหนี้ร่วมกนั 

5)  บรษิัทมีนโยบายและระเบียบปฏบิตัิงานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลือกคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา โดยมีการ
ประเมนิแบ่งตามประเภทผูจ้ าหน่ายสนิคา้ และผูร้บัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผูข้าย
โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและน ามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืก
คู่ค้า เช่น มปีระวตัิทางการเงนิที่เชื่อถือได้ ผลติหรอืจ าหน่ายสนิค้าที่มคีุณภาพตรงกบัความต้องการ
และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการ
ขายแก่ลกูคา้ เป็นตน้ โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิทัมนีโยบายในการสนบัสนุนธุรกจิทอ้งถิน่โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย จาก
บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่ง 

บรษิัทมนีโยบายที่จะปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมดิความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของ
คู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึก าหนดหลกันโยบายดงันี้ 

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

(6)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรอื ชุมชน 

บรษิัทมนีโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสรมิ
และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิัทตัง้อยู่ให้มีคุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเติบโตของ
บรษิัท และมนีโยบายที่จะส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกล้เคยีงทัง้ในด้าน
การศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(7)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การให้บรกิารน ้าซึ่งเป็นธุรกจิของบรษิัท ควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการ
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจานี้ บรษิัทมนีโยบายที่ให้การสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่เสรมิสรา้งคุณภาพ 
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อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
พนกังานอยู่เสมอ 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทได้เล็งเห็นถึงความส าคญัด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิง่แวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจาก
พนกังานเกดิความไม่เขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ จงึมแีนวทางการจดัการปลกูฝังจติส านึกใหพ้นกังานทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรง
และทางออ้ม ใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมหีลกัสตูรทีไ่ดส้ง่ใหพ้นกังานผ่านการอบรมไปแลว้ ดงันี้ 

 ชื่อหลกัสตูร จ านวนชัว่โมง จ านวนพนกังานทีเ่ขา้อบรม 
1 ผูป้ฏบิตังิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิน ้า 12 2 
2 Environmental Aspect Assessment; ISO 14001:2015 12 22 
3 ISO 50001: 2018 Requirement and Interpretation 12 14 
4 การตรวจประเมนิภายในระบบการจดัการพลงังาน 6 10 

(8)   นโยบายเก่ียวกบัภาครฐั 

บรษิัทก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมกบัรฐัจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัิที่เกีย่วขอ้งในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครดั และต้องไม่กระท าการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการด าเนินการที่ไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม  

(9)   นโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ีไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานของบรษิัทปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชัน่อย่างจรงิจงั และได้ก าหนดแนวปฏบิตัิในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  โดยได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีสามารถเขา้ถึงนโยบายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิัท การติดประกาศในบรษิัท การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น โดยนโยบายดงักล่าวจะได้รบัการ
ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี 

การประเมนิความเสีย่งและการตดิตามผล 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประเมนิความเสีย่งการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมกีารประเมนิความเสีย่ง
การทุจรติแยกออกจากความเสีย่งดา้นอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ตลอดจนตดิตามผล ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายต่อต้าน
การทุจรติและคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบต่อไป 

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและขอ้
รอ้งเรยีน การพจิารณาบทลงโทษ โดยกระบวนการทัง้หมดนี้ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ อย่าง
ชดัเจน ซึง่ในปี 2561 บรษิทัไม่พบเรื่องรอ้งเรยีนใดๆ ทีเ่ป็นนยัส าคญั ทัง้จากบุคคลภายในและภายนอกองคก์ร 

การแจง้เบาะแส 

พนักงาน หรอืผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนถึงการกระท าผดิใดๆ ทีม่ใิช่เรื่อง
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการถูกละเมดิสทิธ ิผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั (Whistle Blowing) 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.9 หน้า 9 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการของบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ
และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงันี้ 

1)  มกีลไกที่จะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดย
รายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 
5)  ดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท และหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการ

ประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท าหน้าที ่
รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู ทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบรษิัท โดยจะ
กระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทุกท่านจะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรือของ
บุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้งซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิัท
ย่อยตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทัง้ได้ปรบัปรุงและ
รายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าว และบรษิัท
ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสยีดงักล่าวขา้งต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้
ไดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิัท โดยบรษิัทมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 
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กรรมการอสิระของบรษิัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท และไม่มี
กรรมการอสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิทัเกีย่วกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ซึง่ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยพจิารณาจาก
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการคน
ใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไมจ่ ากดั และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 คน โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 3 คน คดิเป็น 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตาม
ขอ้แนะน าในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น
กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัเหน็ว่า โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทดงักล่าวมคีวามโปร่งใสเพยีงพอ และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบรษิัทได้ เนื่องจากมีจ านวนกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. อกีทัง้กรรมการอสิระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและไม่มสีว่นไดเ้สยีกบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี้ เมื่อบรษิทัเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น เกณฑก์ารท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เกณฑก์ารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น ซึง่เกณฑด์งักล่าวไดก้ าหนดใหน้ าเรื่องทีม่ี
นัยส าคญัเขา้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรยีบเสมอืนตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดงันัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึ งความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ  

อกีทัง้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ หน้าที่ตามหลกัซื่อสตัย์และไว้วางใจ 
(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และนโยบายต่างๆ ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงนโยบาย
ก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง นโยบายต่างๆ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทท าหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัเิรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิัทใหส้อดคลอ้งและ
ตอบรบักบัสภาวะทางธุรกจิที่เปลีย่นไป ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ งบประมาณ 
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แผนงาน โดยก าหนดให้มกีารทบทวนกลยุทธ์เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการบรษิัททบทวนและ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ พนัธกจิและกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบรษิทัซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิารระดบัสงูได้แสดงความเหน็และทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิและแผนกลยุทธ์ ทัง้แผน
ระยะสัน้และระยะยาวใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินกจิการ สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอกี
ดว้ย อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรื่องอื่นๆ ดงันี้ 

1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทมเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัที่จะรกัษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีน
บรษิัท โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสีาหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 
2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไดน้ าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิัท และไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รให้เป็นทีเ่ขา้ใจมาใช้และถือปฏบิตัเิรื่อยมา อกีทัง้ยงัไดจ้ดัท า
มาตรฐานการปฏบิตังิานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้อนุมตัิและประกาศใช้กฎและระเบยีบภายในใหม่ๆ 
เป็นระยะๆ โดยมุ่งพฒันาปรบัปรุงการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

2) จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิัทมคีวามเชื่ออย่างยิง่ว่า การด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลกัส าคญัในการเจรญิเติบโต
อย่างยัง่ยนืของบรษิัท เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิ
และสนับสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัไดจ้ดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ได้
ประชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบอนิทราเน็ตของบรษิทั รวมทัง้ได้
ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ทัง้นี้ เพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

จรรยาบรรณดงักล่าวไดร้่างขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัความโปร่งใสหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การท ารายการระหว่างบรษิัทกบับุคคลใดที่เกี่ยวโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขดัแย้งกนัได้นัน้ 
จะต้องผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัที่ส าคญัการเขา้ท า
รายการนัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและ
ขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิัท ท่านใดทีม่สี่วนได้
เสยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวต้องกระท าขึน้ภายใต้เงื่อนไขการคา้ปกตทิัว่ไป โดยก าหนดราคาทียุ่ตธิรรมและอยู่บน
พื้นฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ( fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถ
ก าหนดราคาได ้บรษิทัจะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั เพื่อก าหนดราคาที่
เป็นธรรมทัง้ส าหรบับรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผลโดยคณะกรรมการบรษิัทได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายใน (ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้น



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.9 หน้า 12 

การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และดา้นระบบการตดิตาม ตาม
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission: COSO) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้หรอืจดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ  ซึง่ในปี 2561 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ให้
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน 
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมี
ประสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิัท ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึ่งได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรบัปรุงและเพื่อความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัรว่ม 

บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษิทั และบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในธุรกจิของ
บรษิัท เขา้เป็นตวัแทนของบรษิัทเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทั เพื่อก ากบัดูแลการ
บรหิารจดัการและรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้นี้ สดัส่วนตวัแทนของบรษิัทที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม อย่างน้อยจะ
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัท นอกจากนัน้ การก าหนดนโยบายที่ส าคญัและการออกเสยีงในวาระที่ส าคญั
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอไม่น้อย 6 ครัง้ในแต่ละปี ซึง่แต่ละครัง้จะมกีารก าหนด
ตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพื่อพจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญัเร่งด่วน  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการทราบและพจิารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุมทุกครัง้ เวน้แต่เป็นการเรยีกประชุมกรณีเร่งด่วน ทัง้นี้ผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บรษิัทยงัมี
นโยบายใหค้ณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่ กรรมการบรหิาร และกรรมการอสิระ ไดม้กีารประชุมร่วมกนัอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชุม
กนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

โดยในปี 2561 มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 10 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4 ครัง้ และการประชุมกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มฝ่ีายจดัการ 1 ครัง้ 

ในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องทีก่ าหนดเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณา
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เป็นวาระการประชุมได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และเลขานุการบรษิทัจะน าเรื่องดงักล่าวมา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัท าหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใินทีป่ระชุม
คณะกรรมการให้ถือมติของเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีง กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่
ประชุม ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ
โดยเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดในรอบปี โดยมกีารเปิดเผยจ านวนครัง้ของ
การประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ได้มี
การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บรษิัทของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค าแนะน า 
ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 4 
ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่ าเสมอก่อนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิัทได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อร่วมกัน
พจิารณาและสรุปผลการประเมนิงานและน ามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกนัหาแนวทาง
ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการประเมนิ
เป็นแบบการประเมนิการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้คณะ กรรมการรายบุคคล และกรรมการชุดย่อย และน าแนว
ทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ
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คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

โดยหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการทัง้ 3 รูปแบบในแบบประเมนิจะแบ่งหวัขอ้
เป็นดงันี้ 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 
(1)  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 
(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทั 
(3)  การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

2.  ความเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบั 
(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 
(2)  ธุรกจิของบรษิทั 
(3)  กลยุทธข์องบรษิทั 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
4.  บรษิทัย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรื่องต่างๆ เหล่าน้ีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทั 
(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทั 
(3)  แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 
7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นกลาง 
9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
10.  คณะกรรมการเหน็ว่าผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 
11.  การปฏบิตัเิรื่องการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมู่พนกังานบรษิทัหมู่พนกังานบรษิทั 

ทัง้นี้ กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้จดัส่ง
แบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ าทุกปี 

ส าหรบัผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในภาพรวม ประจ าปี 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ คะแนนเฉลีย่ จดัอยู่ในเกณฑ ์
คณะกรรมการทัง้คณะ 92.47 ดเียีย่ม 
กรรมการรายบุคคล 93.54 ดเียีย่ม 
คณะกรรมการชุดย่อย 96.67 ดเียีย่ม 

การประเมินผลการปฏิบติังานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บรษิัทจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่บรหิารทุกปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าการประเมนิ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขอความเหน็ชอบ บรษิทัไดก้ าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารออกเป็นหวัข้อต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การ
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ก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบืทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑ์
และบรกิาร และคุณลกัษณะสว่นตวั 

ผลการประเมนิดงักล่าวจะถูกน าไปพจิารณาก าหนดอตัราการปรบัขึน้เงนิเดอืนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารตามผลการปฏบิตังิานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลการปฏบิตังิานตามกลยุทธร์ะยะยาว เพื่อเป็นการ
วางรากฐานการเตบิโตในอนาคตใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจและในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงกบับรษิทัที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและโปร่งใส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

บรษิัทก าหนดนโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และปัจจยัแวดลอ้มอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรยีบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรือ
ใกล้เคยีง ทัง้นี้  ค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสูงจะได้รบัการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  และในส่วนของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการ
ของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เลขานุการบรษิัท เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอก 

2. ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

การเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2561 

ล าดบั ชื่อ-สกุล หลกัสตูรทีอ่บรมปี 2561 
1 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการ 
-   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่60 

2 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 
กรรมการ 

-  Singularity Thailand Summit 2018 
-  Thailand - China Business Forum 
-  The New Digital Economy: Creating Thailand - US, Commercial 

Opportunity 
-  Thailand Regional Forum:  Assessing Political Risk: Key factory for 

Investment Success 
3 นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

กรรมการ 
-  Thailand-China Business Forum 2018: Strategic Partnership through the 

Belt and Road Initiative and the EEC (BOI) 
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-  การสมัมนา: Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตรไ์ทย เชือ่มโลก 
4 นายวเิศษ จงูวฒันา 

กรรมการและ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

-  การสมัมนา: Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating 
with Strategy and Performance 

-  การสมัมนา: WorldBank Group: Maximizing Financing for Development 
for Vietnam's energy sector 

-  Singularity U Thailand Summit 2018 
-  Thai-French Smart City forum 
-  SD Symposium 2018 
-  CEO Forum 2018: Circular Economy Development Value Chain 
-  Forbes Business Forum 2018 
-  Vietnam Renewable Energy Conference Challenges and Practical 

Solutions 
-  Thailand-China Business Forum 2018: Business Matching 
-  การสมัมนา: โฉมหน้าพลงังานไทย ในยุค Disruptive Technology 
-  การสมัมนา: Energy Symposium 2018 
-  การสมัมนา: การจดัท าภาพอนาคตการเตบิโตของระบบผลติไฟฟ้าจาก

แสงอาทติยแ์บบกระจาย (Rooftop PV) ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy 
storage) และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 

-  Hitachi Social Innovation Forum 2018 
-  การสมัมนา: Smart Microgrid 
-  Training: The Business Strategy Game (Day1) 
-  EEC Journey (Siemens) 

(7) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิทัเลง็เหน็ความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง จงึไดท้ าแผนสบืทอดต าแหน่งที่
ครอบคลุมต าแหน่งผูบ้รหิารทีส่ าคญั โดยท าการคดัเลอืกบุคคลที่จะปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่งผู้บรหิารดงักล่าว ท าการ
พฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัต าแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมผีูบ้รหิารทีม่ี
ความรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญัต่อไปในอนาคต 

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลกัษณะการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท ดงันัน้ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิัทจะจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ
แนะน าใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัและ
จ าเป็นต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้นี้ เลขานุการ
บรษิทัเป็นประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

(9) นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทั และจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละไม่
เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
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นอกจากนี้ หา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั 
หรอืใกล้เคยีง ยกเว้นบรษิัทร่วม และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้ม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(10) การบริหารความเส่ียง 

บรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการจดัตัง้คณะท างาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะท างานดงักล่าวจะร่วมกนัประชุมและประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ที่
เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่ง ต่างๆ โอกาสเกดิ
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกันก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รบัผิดชอบ โดย
คณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความร่วมมอืและประสานงานจาก
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งจะท าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ อย่าง
น้อยปีละครัง้ เพื่อช่วยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรุงนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล เพื่อกลัน่กรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดไว ้อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานของคณะกรรมการบรษิทั โดยองคป์ระกอบ คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเวทย ์นุชเจรญิ และนางพรรณี วรวุฒจิงสถติ เป็นกรรมการที่มคีวามรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ
ของบรษิทั และมนีางรตันา ชนิวตัร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสทิธภิาพ ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความเหน็
ประกอบการพิจารณาได้ โดยบรษิัทรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น รวมทัง้ประเมนิผลการปฏิบตัิงานใน
ภาพรวม พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบ
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เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน และเขา้ร่วมประชุมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตักิารตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิัท 
เสนอค่าตอบแทน และพิจารณาการเลิกจ้างของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้ตรวจสอบ
บญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานการเงนิบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบญัช ี
- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(charter)  
- รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตและความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติการหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจเหน็สมควร                                                                               
(ก) รายงานทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั     
หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. รบัแจง้เบาะแสจากพนักงานเกีย่วกบัรายการในงบการเงนิทีไ่ม่เหมาะสม รวมถึงประเดน็การทุจรติอื่นๆ 
โดยมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม 
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10. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามทีเ่หน็สมควร 

11. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่า้งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง และ 
คณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อดส่องดูแล ฝ่ายจดัการมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการจดัเตรยีมงบการเงนิของ
บรษิทั และผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกมหีน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกมทีรพัยากรและเวลา ตลอดจน
ขอ้มูลความรู้เรื่องบญัช ีการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิัท
มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หเ้ป็นประกนัเป็น
พเิศษในงบการเงนิและขอ้มลูการเงนิทีบ่รษิทัน าเสนอใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจในการแกไ้ข เปลีย่นแปลง นิยามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ และคุณสมบตัิ
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องส านักงาน
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
บทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิาร 
3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรหิาร 
4. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการบรหิาร 
5. นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 
และงบประมาณของบรษิทั โดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมตัต่ิอ
คณะกรรมการบรษิัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวน
การใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

2. ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ที่ไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรกึษา 
แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทั การแต่งตัง้โยกยา้ยผู้บรหิารของ
แต่ละธุรกจิ พจิารณาและตดิตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นก าลงัคนและการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.9 หน้า 20 

4. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรเพื่อด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตัิการใช้
จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอือ านาจอนุมตัขิองบรษิทั (IPOA) และ/หรอืที่
กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทั 

5. ตดิตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6. พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้
ท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมี
ความจ าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสอือ านาจอนุมตัิของบรษิัท (IPOA) และ/หรอืที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7. พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื่อ 
จ าน า จ านอง ค ้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ี่ดินใดๆ ตาม
วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค า
ขอ/ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกบัส่วนราชการ เพื่ อให้ได้มาซึ่งสทิธต่ิางๆ ของบรษิัท และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอือ านาจอนุมตัิ
ของบรษิทั (IPOA) และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบับรษิทั 

8. พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอื
การด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

9. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ ที่
อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบรหิาร ตามที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร โดยที่ คณะ
กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

10. มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

11. พจิารณาและอนุมตัคิู่มอือ านาจด าเนินการ เพื่อใหผู้ท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจทราบ
ถงึขอบเขตความรบัผดิชอบและอ านาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐาน
อา้งองิ และเป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิัทของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค าแนะน า 
ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 
3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิโดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 

2. พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท (Code of Conduct) โดย
จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
4. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

5. ติดตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทัง้
จดัท าสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1. อนุมตันิโยบายบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ เป้าหมาย
ในการด าเนินงาน นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัมี
ระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

4. พจิารณารายงานความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส าคญัในระดบัองค์กร 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการ
จดัการความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัต่อองคก์ร ในกรณี
ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส าคัญซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้มลูความเสีย่งและการควบคุมภายในทีส่ าคญั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพื่ อให้เกดิความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้
มกีารน าระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั 
8. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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9. ท าหน้าที่สอบทาน ให้ค าปรกึษาและค าแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทแก่ฝ่าย
บรหิาร โดยมีอ านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รวมทัง้รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง  

10. น ามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฎบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล และตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน 
และปรบัปรุง มาตรการต่อตา้นการทุจรติฯ อย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบต่อไป 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการวรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พจิารณาน าเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง
เน่ืองจากครบวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่นๆ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อย
เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิัท โดยมกี าหนดระยะเวลาอย่างเพยีงพอก่อนการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิัทที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของ
บรษิทั  

4. พิจารณากลัน่กรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีต าแหน่ง
ดงักล่าวว่างลง 

5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทั และทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

6. พจิารณาก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา 

7. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

8. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั รวมถงึ ค่าเบีย้ประชุม โบนัสประจ าปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัพนกังาน ใหม้คีวามเหมาะสม  
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) กรรมการอิสระ 

ส าหรบักรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบตัิซึ่งจะเข้มกว่าคุณสมบตัิที่ก าหนดไว้ใน ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สิน 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีัวตนสุทธขิองบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
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ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และ 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

(2) การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการคัดเลือกกรรมการ โดยค านึงและ
พจิารณาถงึความหลากหลายทางคุณสมบตัปิระสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏบิตังิานในฐานะ
กรรมการของบรษิัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามขอ้กฎหมายพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั โดยมี
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการดงัต่อไปนี้  

1) ผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัจะต้องบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้กรรมการทีม่ทีกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น พืน้ฐานการศกึษา 
อายุทีเ่หมาะสม และเพศ 

2) มภีาวะความเป็นผูน้ า มวีสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดต่ีอ
องคก์ร สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึน้บญัชดี า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ หรอืเคยถูกตดัสนิในความผดิทางอาญา 

4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (กลต .) และกรรมการอิสระของ
บรษิทัทุกท่านมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท และไม่มกีรรมการ
อสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

5) มคีุณสมบตัอิื่นๆ ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์
ทางธุรกจิของบรษิทั ผ่านกระบวนการทีโ่ปร่งใส  และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

หลงัจากคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมจะเป็นกรรมการบรษิทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะ
เสนอชื่อบุคคลดงัต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ตามขัน้ตอนของกฎหมาย และในกรณีทีจ่ะต้องไดร้บั
ความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าว คณะกรรมการจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(1)  ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เลือกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทมนีโยบายการลงทุนในบรษิัทที่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการให้บรกิารด้านพลงังาน 
ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

1. บรษิัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบรษิัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั โดยการสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ส าคญั ไดแ้ก่ 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะกรรมการ

ของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty 
of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

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

(3) ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถงึใหค้ าแนะน าที่
จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

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

(5) พจิารณา ตดิตาม และด าเนินการทีจ่ าเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน
ที่ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการ
สามารถอนุมตัิรายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอืมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม  
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3. บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการที่จ าเป็น เพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแ ก่
หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทจะติดตามใหบ้รษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมเขา้ท ารายการดว้ย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและ
รายการไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

5. บรษิทัจะด าเนินการทีจ่ าเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบ
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

6. บรษิัทก าหนดระเบยีบปฏบิตัใิห้การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และใชส้ทิธิ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษัทย่อยและบรษิทัร่วม ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 
เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 
1. วาระในการประชุมผู้ถอืหุน้ทีจ่ะต้องลงมตใิห้เป็นไปตามสญัญาร่วมทุนที่บรษิัทเป็นคู่สญัญา การออก

เสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาร่วมทุนดงักล่าว 
2. วาระประจ าดงัต่อไปนี้ในการประชุมสามญัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาออกเสยีง

ลงคะแนนได ้
-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา 
-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนประจ าปี 
-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนส ารองและจ่ายเงนิปันผล 
-  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ รวมตลอดจนค่าตอบแทน

กรรมการ 
-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้  

1. บรษิัทจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า เกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิ
ดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2. บรษิทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื
เทยีบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา 
และของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงัเลขานุการของบรษิัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 
3 สามวนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารตดิตามการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดยไดก้ าหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบถงึขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถอื
ครองหลกัทรพัย์เป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าวโดยแสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ สิน้ปีก่อนหน้า ถงึสิน้ปีปัจจุบนั และทีม่ี
การซือ้ขายระหว่างปีไวใ้นรายงานประจ าปี (แสดงไว้ในหวัขอ้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์
ของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารในปี 2561 ในสว่น “โครงสรา้งการจดัการ”) 

3. บรษิทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื
เทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบ
การเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทั จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อ
สาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo 
Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงนิของ
บริษัท รายไตรมาสและประจ าปี โดยบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอืเทยีบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศของบรษิทัไดถู้กเผยแพร่ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 

4. บรษิัทก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ตัง้แต่
การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ
จะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในงวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีคือ 
บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิเป็นจ านวนเงนิรวม 2,660,000 
บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 130,870 บาท และไม่มคี่าบรกิารอื่น (Non-
Audit fee)  

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
กบับรษิทั 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรบัใช้และการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนตัง้แต่ปี  2559 
และมกีารปรบัปรุงครัง้ล่าสดุในปี 2561 โดยก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคนที่จะต้องรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายฯ โดยมกีารเผยแพร่นโยบาย หลกัการ และแนวปฏบิตัิ
ดา้นการก ากบัดแูลกจิการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที่ www.wha-up.com เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศกึษาและ
ดาวน์โหลดเอกสารได ้ทัง้ยงัมกีารทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาการน าหลกัปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบั
บรษิัทจดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่อกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบั

http://www.wha-up.com/
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาปรบัใชโ้ดยไดพ้จิารณาและตระหนักถงึบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูน้ าขององคก์ร โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบรษิัทปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรบัผดิชอบ  มีความเป็นอิสระ และมกีารจดัแบ่ง
บทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยใหช้ดัเจน 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงาน รวมถงึลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบของบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศและมชี่องทางในการสือ่สารกบับรษิทัทีเ่หมาะสม 

 คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มรีะบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้
มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถรอ้งเรยีนเมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทีไ่ม่เหมาะสมหรอืขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท โดยบรษิทัจะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรยีน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส และใหค้วามเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มกีารก าหนดระยะเวลาด าเนินการทีเ่หมาะสม 
มกีารรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยในปี 2561 ไม่พบขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมทีม่นียัส าคญั 

ในปี 2561 บรษิทัไดผ้ลประเมนิในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้ 

 ได้รบัผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) ประจ าปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
(AGM Checklist) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

ทัง้นี้ ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นเรื่องใดทีย่งัไม่ได้มกีารก าหนดเป็นนโยบายหรอืยงัไม่ไดน้ าไปปฏบิตั ิฝ่ายจดัการจะ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลเพื่อพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิัทด าเนินธุรกจิอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภบิาลที่ด ีมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ บรษิทัตัง้มัน่ทีจ่ะด ารงตน
ให้เป็นบรษิัทที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และสามารถ
บรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบในการด าเนินธุรกจิทีม่ี
ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในทุกดา้น  

จากการทีบ่รษิทัไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมจงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยค านึงถึงความ
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม และ
ภาครัฐ ทัง้ยังส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั 
และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้ม
ทัง้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื  

(3) นโยบายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ 
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) นโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรษิัทส่งเสรมิให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 
เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจติส านึกแก่
พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.10 หน้า 2 
 

ทัง้นี้ บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึง่ขณะนี้บรษิทัอยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อสมคัรเขา้
ร่วมโครงการดงักล่าว  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั
ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ท าการใดที่เป็นการละเมิดสทิธเิสรีภาพของบุคคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ตลอดจนมนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทั
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้น
การใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏบิตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีิว ศาสนา สภาพ
ร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดด้านสทิธมินุษยชนภายใน  
บรษิทั  และสง่เสรมิใหผู้ร้่วมทุน คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 
และคุม้ครองสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย
พจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหไ้ม่ต ่ากว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานทีม่คีวามสุขและยอมรบัซึ่ง
กนัและกนั และมกีารปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ตลอดจนในดา้น
การดูแลพนักงาน บรษิทัมกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ตัง้แต่การสรรหา
บุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเนื่อง มกีารก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นักงานทุกคนมโีอกาสทีจ่ะกา้วหน้า 
มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์ร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานใหม้คีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดลอ้ม
การท างานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสกา้วหน้า
ในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนกังานของบรษิทั ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น มปีระกนัสขุภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังาน 
รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนกังานส าหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติ
ของพนกังาน ทุนการศกึษาส าหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

 (2) การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถ
ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สมัมนาการดงูาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้สนับสนุนการพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพ การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องพนักงานใหช้ดัเจน การก าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การ
พฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท างานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.10 หน้า 3 
 

บรษิทัก าหนดนโยบายทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีขุอนามยัในสถานทีท่ างาน
ทีด่ ีบรษิทัมุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงาน
มจีติส านึกด้านความปลอดภยั อกีทัง้มกีารให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงานมสีุขภาพ
อนามยัทีด่ ี(และไม่ท าการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร) รวมถงึดูแลสถานที่
ท างานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิัทมนีโยบายมุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิต่อลูกค้า (ซึ่งมฐีานะเป็นผู้บรโิภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ 
ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัลูกคา้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ บรษิทั  
ใหค้วามส าคญัในเรื่องของการควบคมุคุณภาพความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลติ โดยบรษิทัตระหนกัดวี่า “คุณภาพ
และความปลอดภัยทางด้านน ้า” เป็นพื้นฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มี
คุณภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิต้นทางไปจนถงึ
ผลผลติปลายทาง 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยทีผ่่านมาบรษิทัมกีารบรหิารจดัการ โดยค านึงถงึผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกจิ อาทเิช่น การส ารวจและประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมก่อนการก่อสรา้ง
อย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการด าเนินงาน ไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ 
ตลอดจนมกีารใช้ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมกีารน าผลพลอย
ไดห้รอืของเหลอืจากการผลติกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากที่สุด รวมทัง้มกีารบ าบดัของเสยีจากกระบวนการผลติที่มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่
ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันาสง่เสรมิและยกระดบั
คุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทั ซึ่งเป็น
หนึ่งในจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัมนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดล้อม โดยมี
ระบบการผลิตและการด าเนินงานที่ใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ มีการควบคุมป้องกนัมิให้เกิด
มลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ไดด้ าเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผล และ
ทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัยดึถอืนโยบายทีต่้องดูแลและสานสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน
อย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีช่มุชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อการ
พฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรน ้าซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กับการดูแล
สิง่แวดลอ้มและรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัจงึก าหนด “นโยบายใชน้ ้าอย่างประหยดั” เพื่อแสดงเจตจ านงและความมุ่งมัน่
ในการใชท้รพัยากรในการด าเนินธุรกจิและการผลติของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และยงัมุ่งเน้นการ
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ประหยดัพลงังานโดยการใชน้วตักรรมและการบรหิารจดัการอย่าง
มีประสทิธภิาพ การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ รวมถึง
จากพลังงานทางเลือกอื่นๆ (Alternative Energy) นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. แนวทางปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิัทมนีโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการค้า ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาด้านอื่นทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิ
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ในรอบปีท่ีผา่นมา  

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน 3 ประเดน็หลกั คอื การพฒันาการศกึษา 
การพฒันาสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน 

 

 

รบัเปิดเทอม สานต่อโครงการมอบอปุกรณ์การศึกษาเป็นปีท่ี 21 

บรษิัทมอบอุปกรณ์การศกึษา อาท ิกระเป๋านักเรยีน สมุด เครื่องเขยีน อุปกรณ์วาดภาพระบายสแีละอุปกรณ์
กฬีา แก่นักเรยีนจ านวน 18,700 คนใน 69 โรงเรยีน รอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดบับลวิเอชเอ ในจงัหวดัระยอง 
และชลบุร ีอาท ินิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1,2 และ 4 
นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ 2 และเขต
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ประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง นับเป็นปีที ่21 ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินโครงการมอบอุปกรณ์การศกึษา เพื่อ
ส่งเสรมิการพฒันาเยาวชนและชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมนีายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรษิทั และ
นายค าฮอง รศัมานี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏบิตัิการ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) เขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 

 
รว่มกบัจฬุาฯ จดัอบรม การบริหารจดัการน ้าเสียแก่เทศบาลนครแหลมฉบงั 

ผศ. ดร. ชยัพร ภู่ประเสริฐ และ ผศ. ดร. ศรณัย์ เตชะเสน จากภาควิชาวศิวกรรมศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สาธารณูปโภค บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ในเครือบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จดัอบรมการบรหิารจดัการและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีใหแ้ก่ทมีวศิวกร ผูป้ฏบิตังิานกอง
ช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ห้องแลบ็ที่ปฏบิตัิงานในเทศบาลนครแหลมฉบงั   นับเป็นความก้าวหน้าอกีขัน้หนึ่งของ
โครงการ Clean Water for Planet ทีด่บับลวิเอชเอ กรุ๊ปไดร้เิริม่ขึน้ 
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จดัสมัมนาด้านพลงังานแสงอาทิตยแ์ก่ลูกค้า ในหวัขอ้ “Solar Rooftop for Thai industry - Saving with Clean 
Energy” 

บรษิัทจดังานสมัมนาใหก้บัลูกค้าในหวัขอ้ “Solar Rooftop for Thai Industry - Saving with Clean Energy” ที่
ศนูยฝึ์กอบรมดบับลวิเอชเอ อาคารอซีี ่พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) โดยมนีายวเิศษ จงูวฒันา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ต้อนรบัและบรรยายถงึการ
น าพลงังานแสงอาทติยม์าใชป้ระโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม พรอ้มดว้ยนายนิทศัน์ ใจซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ร่วมบรรยายเกี่ยวกบัพื้นฐานการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
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รว่มสนับสนุนโครงการจดัตัง้ “ศนูยค์วามเป็นเลิศด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ศาสตราจารย ์อรณุ สรเทศน์” 

บรษิทัร่วมสมทบทุนโครงการจดัตัง้ “ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นวศิวกรรมสิง่แวดล้อม ศาสตราจารย ์อรุณ สรเทศน์” 
มูลค่า 200,000 บาท แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตัง้หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้าน
สิง่แวดลอ้มมาตรฐานระดบัโลกอนัทนัสมยั ครบครนัดว้ยอุปกรณ์และเทคโนโลยขี ัน้สงู เพื่อขบัเคลื่อนการวจิยัและพฒันา
ใหเ้กดิความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย การสนบัสนุนโครงการฯ ในครัง้นี้เป็นสว่นหนึ่งของพนัธกจิดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของดบับลวิเอชเอ กรุ๊ป เพื่อสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่คนรุ่นหลงัในอนาคต 

โดยนายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ แก่รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสนิสกุล คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยม ีรศ.ดร.เขมรฐั โอสถาพนัธุ ์หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั ร่วมในพธิรีบัมอบ 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีกล่าวคอื 
การมรีะบบการปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอ านาจซึง่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะน าไปสู่
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
6/2558 เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2558 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สอบทาน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัท รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมกีารด าเนินธุรกจิที่
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านได้เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาและจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร และอา้งองิรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภายในที่จดัท าโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั โดยคณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า บริษัทมรีะบบ
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบรษิทั 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 ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั(“ธรรมนิติ”) ให้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั และธรรมนิติมอบหมายให ้นางสาวศมจรยี ์แก้วขอมด ีเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้
ตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองธรรมนิตแิละนางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีแลว้เหน็ว่า มคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี นอกจากนี้ นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี มคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและ
การด าเนินงานของบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมที่จะปฏบิตัิหน้าทดีงักล่าว  ทัง้นี้ การ
พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายมดีงัต่อไปนี้ 
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หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี(ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 

คณุวฒิุ ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เอกการบญัชี 
มหาวิทยาลยับรูพา (บญัชีบณัฑติ) 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 14 ปี 
โดยมปีระสบการณ์ท างานกบัธรรมนิตมิาตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจุบนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีจดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีน
การปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบภายในใหแ้กบ่รษิทั 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่างๆ ของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดหรอืเหน็สมควร รวมถงึรว่มเสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

 
ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่7/2560 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2560 ไดม้กีารอนุมตัแิผนการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึ่งแผนการตรวจสอบดงักล่าวประกอบด้วย กระบวนการควบคุม
ค่าใชจ้่าย กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1  บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (เดมิ
ชือ่ “บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหาชน))(“WHAID”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้รอ้ย
ละ 70 ของทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช าระแลว้
(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่านไดแ้ก่ 1) 
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริ
ชารด์ นารโ์ดน 3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั อสีเทริ์น ซบีอร์ด อนิดสัเตรยีล 
เอสเตท (ระยอง ) จ ากดั (“ESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ (ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่านไดแ้ก่ 1) 
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริ
ชารด์ นารโ์ดน 3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์อนิดสั
เตรยีลเอสเตท จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั 
อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั) 
(“WHA EIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 2) นายเดวดิ ริ
ชารด์ นารโ์ดน 3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั) 
(“WHA ESIE”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั 
เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม 
จ ากดั (“WHA RIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิ
อุตสาหกรรม จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั 
เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม 
จ ากดั (“WHA SIL”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เหมราช อสีเทริน์ซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 
(“WHA ESIE4”) 

- ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และบริหารจัดการโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดี
เวลลอปเมนท ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เอช-คอนสครคัชัน่ 
แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั (“WHA IDE”) 

- ด าเนินธุรกิจบริการออกแบบ และ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 2) นายเดวดิ ริ
ชารด์ นารโ์ดน  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บิ
วดิง้ จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั เอสเอม็อ ี
แฟคทอรี ่จ ากดั (“WHA IB”) 

- ด าเนินธุรกจิโลจสิตกิส์ จ าหน่ายและ
ให้เช่าอาคารโรงงานอาคารและ
คลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“WHA “) 

- ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้
และอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้น
ร้อยละ 98.54 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช าระแลว้(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 1 ท่านไดแ้ก่ 
1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั 
(“WHA Infonite”) 

- ด าเนินการธุรกจิใหบ้รกิารดา้นดจิทิลั - เป็นบริษัทย่อยของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้นร้อยละ 97.67
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 1 ท่านไดแ้ก่ 1) 
นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
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12.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
รายการระหว่างกนัในปี 2560 และปี 2561 สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
 
1)     การรบับริหารจดัการธรุกิจน ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ค่าบริหารจดัการ   บรษิัทได้ท าสญัญารบับรหิารจดัการธุรกจิน ้าโดยใหบ้รกิาร
บ าบดัน ้าเสยีแก่ESIE และใหบ้รกิารผลติน ้าเพือ่อุตสาหกรรม
และบ าบดัน ้าเสยีแก่ WHA IB (ส าหรบัการให้บรกิารน ้าใน 
WHALP1) โดยสญัญามอีายุ 3 ปี และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัที ่30 มนีาคม 2559 เนื่องจากทัง้ 2 บรษิทัไมม่บีุคลากรที่
มคีวามเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจน ้ าซึ่งเป็นผลจากการปรับ
โครงสร้างธุรกจิ โดยบรษิัทได้เรยีกเก็บค่าบริการถวัเฉลี่ย
ตามอตัราค่าใชจ้่ายทางตรง บวกอตัรารอ้ยละ 8 ซึง่เป็นอตัรา
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราก าไรของบรษิทัทีใ่หบ้รกิาร
ในลกัษณะเดยีวกนัในตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล โดยเป็น
รายการธุรกจิปกตทิี่มเีงือ่นไขการค้าทัว่ไป และอตัรา
ค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับ
บรษิทัอื่นทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

 ESIE 3.30 3.46 

 WHA IB 0.50 0.52 

รายได้ค้างรบั   

 ESIE 0.28 0.29 

 WHA IB 0.04 0.04 

 
2)     การรบัค่าเช่า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ค่าเช่าอปุกรณ์   บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ติดตัง้บนหลงัคา และให้บรกิารบ ารุงรกัษา แก่ 
WHA  โดยสญัญามอีายุ 15ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล โดยเป็น
รายการธุรกจิปกตทิี่มเีงือ่นไขการค้าทัว่ไป และอตัรา
ค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับ
บรษิทัอื่นทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

 WHA - 2.84 

รายได้ค้างรบั   

 WHA - 0.70 
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3)     การจดัซ้ือน ้าดิบ 
3.1 การจดัซือ้น ้าดบิใน ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ต้นทุนน ้าดิบ    ปี 2551 บรษิทัท าสญัญาซื้อขายน ้าดบิจาก ESIE ตามสญัญา
เช่าสิทธดิ าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
ระยะเวลาสญัญา 25 ปี บรษิัทตกลงซื้อน ้าดบิจากผู้ให้เช่า
สิทธิในอัตราค่าต้นทุนน ้าดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ บวกอตัรา
ก าไรรอ้ยละ 15 โดยค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า 

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัอยู่ในระหว่างการเจรจาเขา้ท าสญัญา
ซื้อน ้าดบิโดยตรงจากบรษิัท จดัการและพฒันาน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“EASTW”) 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผลและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย
เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เนื่องจากน ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัในการน ามาผลติน ้า
เพือ่อุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนัไดแ้ก่บรษิทั และ
กลุ่ม WHA ID จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจากการ
จดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

 ESIE 107.39 102.93 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 ESIE 12.21 11.94 

 
3.2 การจดัซือ้น ้าดบิในนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอื่น 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ต้นทุนน ้าดิบ    บรษิทัไดท้ าสญัญาซื้อขายน ้าดบิและท าบนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ข
สัญญาซื้อขายน ้ าดิบ กับ WHA ID, WHA EIE, WHA ESIE 
,WHA RIL, WHA SIL, WHA ESIE 4 ระยะเวลาสญัญา 50 ปี 
โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาเช่าสทิธดิ าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน ้าเสยี เพื่อ
น าน ้าดบิมาจ าหน่าย และมาผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมใหก้บั
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทฯอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการเพือ่ท าสญัญาตรงกบั EASTW ซึง่อตัราน ้าดบิตาม

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
เนื่องจากน ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัในการน ามาผลติน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้สอ งฝ่าย อันได้แก่บริษัท 
และกลุ่ม WHAID จะได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การจดัหาน ้าดบิดงักล่าว 

 WHA ID 32.76 43.30 

 WHA EIE 469.50 431.90 

 WHA ESIE 62.66 82.45 

 WHA RIL 32.72 34.12 

 WHA SIL 3.49 2.07 



สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ                                                                                              บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.12 หน้าที ่5 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

 WHA ESIE4 0.19 1.42 สญัญาฉบบันี้ เท่ากบัอตัราค่าต้นทุนน ้าดบิของผูใ้หเ้ช่าสทิธ ิ
บวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนของผู้ให้เช่า
สทิธ ิและราคาที่บรษิัทต้องจ่ายหากซื้อน ้าดบิโดยตรง โดย
บริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัยส์นิต่างๆ ของระบบน ้าดบิ 

 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 WHA ID 3.09 3.32 

 WHA EIE 40.85 39.18 

 WHA ESIE 7.69 7.02 

 WHA RIL 3.22 3.03 

 WHA SIL 0.29 - 

 WHA ESIE 4 - 0.23 

   

 
4)     การเช่าท่ีดินเพื่อใช้ในการด าเนินธรุกิจ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ค่าเช่าท่ีดิน   บรษิทั และบรษิทั ดบับลวิเอชเอวอเตอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบริษัท ท าสัญญาเช่าที่ดินจาก WHA ID, WHA 
ESIE, WHA EIE และ WHA ESIE4 เพื่อใช้สถานที่ในการ
ด าเนินธุรกจิผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม โดยก าหนดอตัราค่า
เช่าต่อไร่ต่อปี ในอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ทุกๆ 5 ปี จ่ายช าระเป็นรายเดอืน โดย
เป็นอตัราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรยีกเก็บจากลูกค้า

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นไปเพื่อด าเนินธุรกจิของบริษัท โดยอตัราค่าเช่า
เป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บ
ลกูคา้ทัว่ไป 
 

 WHA ID 2.40 3.13 

 WHA EIE 1.46 1.90 

 WHA ESIE 2.27 2.96 

 WHA ESIE4 1.10 2.08 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   ทัว่ไป โดยสญัญาเช่าแต่ละสญัญามอีายุ 30 ปี โดย WHA ID, 
WHA ESIE และ WHA EIE เริม่ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม2559 
ถงึวนัที ่29 มนีาคม 2589 ส่วน WHA ESIE4 เริม่ตัง้แต่วนัที่ 
1 พฤษภาคม 2560 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2590 และสามารถ
ต่ออายุสญัญาไดอ้กี 20 ปี 
 

 WHA ID - 0.01 

 WHA EIE - 0.01 

 WHA ESIE - 0.01 

 WHA ESIE4 1.10 - 
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5) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจดัการ 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจดัการ    บริษัทได้ท าสัญญากับ WHA ID เพื่อให้บริการในด้าน
การเงนิ สารสนเทศ และดา้นธุรการอื่นๆ และ ดูแลระบบ
การผลติ การซ่อมแซมบ ารุงรกัษา สญัญามอีายุ 1 ปี ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
อตัราค่าบรหิารจดัการค านวณจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วยอัตราร้อยละ 8 ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงอัตราก าไรของบริษัทที่ให้บริการใน
ลกัษณะเดยีวกนัในตลาด  

 บรษิทัไดท้ าสญัญากบั WHA ดา้น HR Business Partner  
เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลวางแผน
ประสานงานการจดัการอบรมพฒันาบุคคลากร และด้าน 
Internal Auditor เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
ติดตามผลการปรับปรุ งจากหน่วยงานที่ได้ร ับการ
ตรวจสอบ สญัญามอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าบริหารจัดการ
ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว บวกด้วยอตัราร้อยละ 8 ซึ่งสามารถเทยีบเคียง
อัตราก าไรของบริษัทที่ให้บริการในลกัษณะเดียวกนัใน
ตลาด 

 
 
 
 
  
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดังกล่ าวมีความจ า เ ป็นและสมเหตุผล 
เนื่องจาก ขอบเขตการให้บรกิารตามสญัญาบริหาร
จดัการสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรและนโยบาย
การบริหารจดัการใหม่ของบริษัทฯ อีกทัง้อัตราค่า
บรหิารจดัการในสญัญาดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 

 WHA ID 
 WHA 

9.15 
- 

14.21 
1.58 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 WHA ID 
 
 
 

 
4.19 

 
 
 
 
 
 

 
2.17 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหน้ีการค้า   บริษัทท าสัญญาจ้างบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างระบบน ้ าที่ เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ
เนื่องจาก WHA IDE มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เกีย่วกบังานวศิวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยบรษิทัฯ ได้
เขา้ท าสญัญาดงักล่าวเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2560 และจะสิ้นสุด
ลงในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ปัจจุบนั WHA IDE ก าลงัอยู่ใน
ระหว่างควบคุมการก่อสร้างระบบผลติน ้าและบ าบดัน ้าเสยีใน
นิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE4 โดยค่าบริการค านวณจาก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งบวกอตัราก าไรที่สามารถเทยีบเคียงกับ
บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

รายการดงักล่าว เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกจิ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจจึงมกีารก่อสร้าง
ระบบน ้าเพื่อใชใ้นการผลติ และใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จงึ
ต้องจา้งวศิวกรผูม้คีวามเชีย่วชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสรา้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 
 

 HCME  7.36 0.71 

 
6) การเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่อตุสาหกรรมของ ESIE 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย – ตดับญัชี  

  ปี 2551 บริษัทฯเข้าท าสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั บรษิทั ESIE เป็นระยะเวลา 
25 ปีเพื่อให้บรกิารน ้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตดัจ่ายจนจบสญัญา 

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็ว่า เป็นรายการซึ่งที่
เกิดขึ้นก่ อนแ ต่ งตั ้งคณะกรรมการตรว จสอบ
นอกจากนี้ ESIE เป็นบรษิทัร่วมลงทุนระหว่าง WHA 
ID กบันิตบิุคคลอื่น 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 

 ESIE 8.69 8.69 
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7) การเช่าสิทธิเพื่อประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน ้า 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2561 

ค่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่าย (สญัญาฉบบัเดิม) – ตดั
บญัชี 

   ปี 2551 บริษัทท าสญัญาเช่าสิทธิด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม กบั บรษิทั WHA ID, WHA 
EIE และ WHA ESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพือ่ใหบ้รกิาร
น ้ า เพื่ อ อุ ตสาหกรรมแก่ ผู้ป ร ะ กอบการ ในนิ คม
อุตสาหกรรม โดย ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 
ยกเลกิสญัญาทัง้ 3 ฉบบั และเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม ่

 ค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี เป็นขอ้ตกลงตามสญัญา
เช่าสิทธิด าเนินการ และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และบรหิารจดัการน ้าเสยี ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญากบั
กลุ่ม WHA ID โดยอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธริายปี
จากการประกอบธุรกจิน ้า มดีงันี้ 
 ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการ

ประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 
 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้

จากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการฯ 
ซึ่งอตัราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธดิงักล่าว สามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัอตัราค่าตอบแทนการใหส้ทิธขิองธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั
และธุรกจิอื่นในตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า 
รายการดงักล่าว มคีวามจ าเป็นและสมเหตุผล และ
อัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสทิธิรายปีของสญัญาฉบบั
ใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มี
ลกัษณะเดยีวกนัของธุรกจิที่คล้ายคลงึกนัและธุรกิจ
อื่นในตลาด และค่าตอบแทนดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ
ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการ ซึ่ง
เป็นหลกัเกณฑ์ที่สมเหตุผล เนื่องจากผนัแปรตาม
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการ
ปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ 

 WHA ID - - 
 WHA EIE - - 
 WHA ESIE - - 
ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี 
(สญัญาฉบบัใหม่) 

 WHA ID 

 
 

 0.81 1.00 

 WHA EIE 3.91 3.48 

 WHA ESIE 1.21 1.61 

 WHA RIL 0.73 0.98 

 WHA SIL 1.39 1.46 

 WHA ESIE4 - 0.33 

เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 WHA ID 0.16 0.01 

 WHA EIE 0.29 0.28 

 WHA ESIE 0.12 0.13 

 WHA RIL 0.06 0.07 

 WHA SIL 0.11 0.12 

 WHA ESIE4 - 0.01   
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มนุเวียน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 591.57 2.77 853.46 3.59 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่- สุทธ ิ 259.68 1.21 269.07 1.13 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

1,013.76 4.74 754.55 3.17 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 216.73 1.01 196.51 0.83 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,081.74 9.73 2,073.59 8.72 

      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10,626.54 49.71 12,630.88 53.13 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 392.31 1.84 724.12 3.05 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 281.30 1.31 267.43 1.12 

อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ 3,089.11 14.45 3,214.32 13.52 

สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่าย
น ้าเพือ่อุตสาหกรรม 

134.69 0.63 126.00 0.53 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ- สุทธ ิ 1,991.77 9.32 1,955.67 8.23 

ค่าความนิยม 2,772.88 12.97 2,772.88 11.66 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.67 0.01 - - 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6.18 0.03 8.38 0.04 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 19,296.45 90.27 21,699.68 91.28 

รวมสินทรพัย ์ 21,378.19 100.00 23,773.27 100.00 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่2 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

หน้ีสินหมนุเวียน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 336.19 1.57 189.72 0.80 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 26.79 0.13 26.29 0.11 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

-  - - 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 23.05 0.11 18.14 0.07 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 386.03 1.81 234.15 0.98 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,936.90 18.42 - - 

หุน้กู ้ 3,993.42 18.68 8,987.98 37.81 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 149.22 0.70 140.00 0.59 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 304.60 1.42 331.57 1.39 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10.99 0.05 17.04 0.07 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 20.05 0.09 13.26 0.06 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 8,415.18 39.36 9,489.85 39.92 

รวมหน้ีสิน 8,801.21 41.17 9,724.00 40.90 

      

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนจดทะเบยีน 3,825.00 17.89 3,825.00 16.09 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 3,825.00 17.89 3,825.00 16.09 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,557.84 11.97 2,557.84 10.76 

ก าไรสะสม     

จดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

73.10 0.34 112.77 0.47 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,566.24 12.00 4,000.46 16.83 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 3,554.80 16.63 3,553.20 14.95 

รวมส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่ 12,576.98 58.83 14,049.27 59.10 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

- - - - 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของเจ้าของ 12,576.98 58.83 14,049.27 59.10 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 21,378.19 100.00 23,773.27 100.00 
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สว่นที ่3.13 หน้าที ่3 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 2560 - 2561 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,633.76 92.40 1,708.29 91.30 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,092.38) (61.78) (1,120.01) (59.86) 

ก าไรขัน้ต้น 541.38 30.62 588.28 31.44 

รายไดอ้ื่น 134.40 7.60 162.70 8.70 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (152.95) (8.65) (130.84) (6.99) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (459.87) (26.01) (366.56) (19.59) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,936.11 109.50 2,047.41 109.43 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,999.07 113.06 2,300.99 122.98 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (18.16) (1.03) (49.09) (2.62) 

ก าไรส าหรบัปี 1,980.91 112.03 2,251.90 120.36 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน     

ก าไร(ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการผลประโยชน์
ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั- สุทธจิากภาษ ี

4.20 0.24 - - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (10.46) (0.59) (1.60) (0.09) 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี (6.26) (0.35) (1.60) (0.09) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 1,974.65 111.68 2,250.30 120.27 

การแบง่ก าไร     

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,980.91 112.03 2,251.90 120.36 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - - - - 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรส าหรบัปี 1,980.91 112.03 2,251.90 120.36 

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม     

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,974.65 111.68 2,250.30 120.27 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้อืน่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 1,974.65 111.68 2,250.30 120.27 

ก าไรต่อหุ้น     

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)         0.54  0.59  

 
 
 
 
 
 
 



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

สว่นที ่3.13 หน้าที ่4 

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,999.07 2,300.99 

รายการปรบัปรุง   

(กลบัรายการ) หนี้สงสยัจะสญู  26.06 (16.84) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (1,936.11) (2,047.41) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย  (0.56) 

ขาดทุนจากการช าระบญัชใีนการรว่มคา้ 0.14 - 

ค่าเสือ่มราคา 136.96 143.46 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 0.03 - 

ค่าตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 8.69 8.69 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 35.70 37.74 

ค่าตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว 13.88 13.87 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.91 6.05 

ส ารองค่าซ่อมแซม - - 

รายไดเ้งนิปันผล (59.25) (74.98) 

ดอกเบีย้รบั (74.45) (57.57) 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 459.87 366.56 

  618.50 680.00 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน   

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ 33.51 13.22 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2.20) 28.08 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.02) (2.19) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5.40 3.38 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.54 (4.91) 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า (8.05) (8.56) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 11.86 (6.79) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  660.54 702.23 

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย (408.21) (363.29) 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 687.37 456.95 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ่าย (69.38) (65.01) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  870.32 730.88 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงนิสดเพือ่จ่ายซื้อเงนิลงทุนเผือ่ขาย - (530.00) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ยเงนิลงทุนเผื่อขาย - 530.57 



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

สว่นที ่3.13 หน้าที ่5 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบัปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (39.02) (53.00) 

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 458.15 312.21 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (1,219.49) (432.42) 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในร่วมคา้ (138.75) (320.58) 

เงนิสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (350.28) (320.64) 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.03) (1.64) 

ดอกเบีย้รบั 128.41 57.93 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 2.15 - 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัอื่น 59.25 74.98 

เงนิสดรบัค่าสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,101.61) (682.59) 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 1,000 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (1,000) 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (6,500.00) (3,999) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 3,281.25 - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 4,000.00 5,000 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ (98.41)  

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ (7.46) (8.97) 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ - (778.00) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 675.38 214.03 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ 444.09 262.32 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 147.48 591.56 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย - 0.42 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 591.57 853.46 
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สว่นที ่3.14 หน้าที ่1 
 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (หรอื “บรษิทั”)  ประกาศก าไรสทุธปิระจ าปี 2561 
สรา้งสถติคิรัง้ใหม่ของบรษิทั จ านวน 2,251.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 และก าไรส่วนทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ปกต ิ(Normalized Net Profit) จ านวน 2,267.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 61.2 เมื่อเทยีบกบัปี 2560   
 
1. ผลการด าเนินงาน  

งบก าไรขาดทุนรวม 2561 2560 
% การ

เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,708.3  1,633.8  4.6% 

   - รายไดจ้ากการด าเนินงาน1 1,679.7  1,570.2  7.0% 

   - รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า2 28.6  63.5  -55.0% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,120.0) (1,092.4) 2.5% 

ก าไรขัน้ต้น 588.3  541.4  8.7% 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน3 559.7  477.9  17.1% 

รายไดอ้ื่น4 162.7  134.4  21.1% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (130.8) (152.9) -14.5% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (366.6) (459.9) -20.3% 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 2,047.4  1,936.1  5.7% 

(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ (49.1) (18.2) 170.4% 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,251.9  1,980.9  13.7% 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ   
(Normalized Net Profit)5 

2,267.8  1,406.6  61.2% 

1 รายไดจ้ากการด าเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดบิ รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม และรายไดก้ารบรหิารจดัการน ้าเสยี 
2 รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้าประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน ้า และรายไดจ้าก
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
3 ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงานไมร่วมรายไดอ้ื่นๆ 
4 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดัและเงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
5 ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ปกต ิ(Normalized Net Profit)  ไมร่วม 1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 2) ก าไร (ขาดทุน) จากรายการ
พเิศษทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงาน 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 1,708.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จาก 1,633.8 
ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด าเนินงานสว่นใหญ่มาจากการเตบิโตของปรมิาณการจ าหน่ายน ้า
ทีเ่พิม่มากขึน้จากโรงไฟฟ้า SPPs ทัง้ 5 แห่งทีเ่ปิดด าเนินการเตม็ปีหลงัจากทีเ่ริม่ COD ไปเมื่อปี 2560 รวมถงึปรมิาณ
การใชน้ ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้ใหม่ 
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ก าไรขัน้ต้นและก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 
ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 588.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.7 จาก 541.4 ลา้นบาทในปี 2560 ในขณะ
ที่มกี าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานจ านวน 559.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จาก 477.9 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่ง
สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานที่เพิม่ขึน้ และตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารทีล่ดลง ถงึแมจ้ะมรีายไดอ้ื่นจาก
ธุรกจิน ้าลดลงกต็าม 
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 
ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 2,047.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 5.7 จาก 1,936.1 ลา้นบาทในปี 2560 โดยในจ านวนนี้ประกอบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 55.6 ลา้นบาท 
และ 574.3 ลา้นบาทในปี 2561 และในปี 2560 ตามล าดบั อย่างไรกต็ามก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวนทีเ่กดิขึน้ส่วน
ใหญ่เป็นก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่รบัรู ้ซึง่เป็นรายการทางบญัชทีีไ่ม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั 
 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จ านวน 2,251.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 จาก 1,980.9 ลา้น
บาทในปี 2560 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก i) ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.1 ii) รายได้อื่นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรบัรู้เงนิปันผลจ่ายจากโกลว์ ไอพีพี ที่มากกว่าปีก่อน iii) การลดลงของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารรอ้ยละ 14.5 จากการปรบัปรุงรายการทางบญัชขีองหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 22.5 ลา้นบาทในไตร
มาส 1 ปี 2561 iv) การลดลงของต้นทุนทางการเงินร้อยละ 20.3 จากการช าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินก่อน
ก าหนดโดยการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2560 และอีกจ านวน 4,000 ล้านบาทในเดือน
มถุินายน 2561  
 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) คือก าไรส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ ปรบัด้วยก าไรหรอื
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นและก าไรหรอืขาดทุนจากรายการพเิศษทีไ่ม่เกดิจากการด าเนินงาน (แลว้แต่กรณี) ส าหรบั
ปี 2561 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษทีไ่ม่เกดิจากการด าเนินงานจ านวนรวม 15.9 
ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2560 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 574.3 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ปกต ิ(Normalized Net Profit) ในปี 2561 จ านวน 2,267.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 61.2 จากปี 2560 
 
เหตกุารณ์ส าคญั:  
- โครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 4 มีก าลงัการผลิตตามติดตัง้รวม 129.9 เมกกะวตัต์ หรือคิดเป็นก าลงัการผลติตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ 32.5 เมกะวตัต ์ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม ปี 2561  
- ระบบน ้าในนิคม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท แห่งที ่4 (WHA ESIE 4) มปีรมิาณก าลงัการผลติ
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมจ านวน 3,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และปรมิาณความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 1,500 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม ปี 2561 
- โครงการ Reclaimed Water Project (RO) ที่นิคมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นอนิดสัเตรยีลเอสเตท (WHA 
EIE) ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2561 ดว้ยก าลงัการผลติ 7,500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  
- ธุรกจิคา้ปลกีก๊าซธรรมชาตโิครงการ ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 ไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืน
ธนัวาคม ปี 2561 ในนิคมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท แห่งที ่2 
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ผลการด าเนินงานรายธรุกิจ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในปี 2561 มจี านวนเท่ากบั 1,708.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2560 โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได ้ 2561 2560 % การ

เปล่ียนแปลง 
รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 1,252.6  1,155.2  8.4% 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดบิ 268.9  262.9  2.3% 

รายไดก้ารบรหิารจดัการน ้าเสยี 158.3  152.1  4.0% 

รายไดอ้ื่นจจากธุรกจิน ้า1 28.6  63.5  -55.0% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,708.3  1,633.8  4.6% 
1 รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน ้า ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน ้า และรายได้

จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ซึง่การเตบิโตมสีาเหตุหลกัมาจาก: 

ธรุกิจน ้า 

i) ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าทีเ่พิม่มากขึน้; 

 ปรมิาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ขึน้จาก 49.1 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในปี 2560 เป็น 52.6 ลา้นลูกบาศก์
เมตรในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้า SPPs ทัง้ 5 แห่งที่เปิดด าเนินการเต็มปี
หลงัจากที่เริ่ม COD ไปเมื่อปี 2560 (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วีทีพี โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 2 
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 3 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 4) รวมถงึปรมิาณการใชน้ ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากลูกคา้
ปัจจุบนัและลกูคา้ใหม่ 

 ปรมิาณการจ าหน่ายน ้าดบิเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 16.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2560 เป็น 16.9 ล้านลูกบาศก์
เมตรในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2   

 ปรมิาณการรบัจา้งบรหิารจดัการน ้าเสยีในทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้จาก 34.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรในปี 2560 
เป็น 35.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 สาเหตุหลกัมาปรมิาณการใชน้ ้าเพือ่อุตสาหกรรม
และน ้าดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ii) รายได้อื่นๆ ซึ่งส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกนิกว่าที่จดัสรร (Excessive Charge) ในปี 2561 
จ านวนเท่ากบั 28.6 ลา้นบาท  

 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อื่นจากธุรกิจน ้า) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 33.8 ในปี 2561 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ปรมิาณการขายของบรษิทั รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่มาจาก
การลดต้นทุนการผลติ โดยน าน ้าเสยีทผี่านการบ าบดักลบัมาใชใ้หม่ดว้ยนวตักรรมททีางบรษิทัน ามาใช ้โดยมโีครงการ
แรก คือโครงการ Reclaimed Water Project (RO) ได้เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2561 ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) ดว้ยก าลงัการผลติ 7,500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
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ธรุกิจพลงังาน 
ส าหรบัปี 2561 บรษิัทมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ และเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังาน 
รวม 2,122.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.4 จาก 1,995.4 ลา้นบาทในปี 2560 โดยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 
2561 และปี 2560  จ านวน 55.6 ลา้นบาท และ 574.3 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็ามสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนใน
บรษิัทร่วมและการร่วมคา้ และเงนิปันผลรบัตามปกต ิ(Noramalized Share of Profit from Investment in Associates 
and Joint Ventures and  Dividend) มจี านวน 2,138.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.5 เมื่อเทยีบกบัปี 2560  

รายละเอยีดของสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และเงนิปันผลรบั จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดงันี้ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทโรงไฟฟ้า 2561 2560 
% การ 

เปล่ียนแปลง 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 
และเงินปันผลรบั 

2,122.4 1,995.4 6.4% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 
และเงินปันผลรบัตามปกติ 1 

2,138.3 1,421.0 50.5% 

- IPP 1,503.3 1,165.8 29.0% 
- SPP 647.3 227.3 184.8% 
- พลงังานทางเลอืก 4.6 6.0 -24.0% 
- โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา (16.9) 21.9 -177.1% 

1 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า และเงนิปันผลรบัตามปกต ิ(Noramalized Share of Profit from Investment in 
Associates and Joint Ventures and  Dividend) ไม่รวม 1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 2) ก าไร (ขาดทุน) จากรายการพเิศษที่
ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงาน 
  
ธรุกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 3 โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) Power Plant มสี่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และเงนิ

ปันผลรับตามปกติในปี 2561 จ านวน 1,503.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั มคี่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) เพิม่ขึน้จากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณไฟฟ้าเมื่อเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่เป็นปีทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน  

 เงนิปันผลรบัจากโกลว ์ไอพพี ีจ านวน 75.0 ลา้นบาทในปี 2561 เทยีบกบัจ านวน 59.3 ลา้นบาทในปี 2560 

ธรุกิจโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 7 โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) มสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ และเงนิปันผลรบัตามปกติ

ในปี 2561 จ านวน 647.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 184.8 จากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้า SPPs ทัง้ 5 

แห่ง (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วทีพี ีโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 2 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทเีอส 3 และโรงไฟฟ้า

กลัฟ์ ทเีอส 4) ทีเ่ปิดด าเนินการเตม็ปีหลงัจากทีเ่ริม่ COD ไปเมื่อปี 2560 

ธรุกิจพลงังานทางเลือก 
 ส าหรบัปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) จ านวน 3.9 เมกะ

วตัต ์มสีว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ จ านวน 4.6 ลา้นบาท 
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บรษิัทซึ่งเป็นบรษิทัร่วมพฒันาในธุรกจิพลงังาน ปัจจุบนัมกี าลงัการผลติตามสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ตามสญัญาแล้วจ านวน 521 เมกกะวตัต์ และที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 43 เมกกะวตัต์ 
บรษิทัไดร้่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงไฟฟ้าทีส่ าคญัทัง้ในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่ม
บรษิทับ.ีกรมิ กลุ่มซุเอซ และกลุ่มกนักุล โดยบรษิทั รบัรูผ้ลการด าเนินงานในธุรกจิโรงไฟฟ้าในรปูของ 1) สว่นแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า 2) เงนิปันผลรบั ซึ่งส่วนแบ่งก าไรจะรบัรู้ก าไรสุทธติามสดัส่วนการถือหุน้ 
(รอ้ยละ) โดยเป็นสว่นแบ่งก าไรสทุธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดงักล่าว 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งและพฒันา 
ธุรกจิน ้า 
 โครงการน ้าในประเทศเวยีดนาม มปีรมิาณก าลงัการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมจ านวน 12,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

และปรมิาณความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 9,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซึง่มกี าหนดด าเนินการผลติเชงิ
พาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 
 

ธุรกจิพลงังาน 
 ในปี 2561 โครงการพลงังานแสงอาทติย ์มกีารเซน็สญัญารวม 11.2 เมกกะวตัต ์อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึง่มกี าหนด

เปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2561 ถงึ ไตรมาส 3 ปี 2562 
 โครงการโรงไฟฟ้า SPP โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล2 ซึง่มกี าลงัการผลติตามตดิตัง้ 126.9 เมกกะวตัต ์หรอืคดิเป็น

ก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้น 31.7 เมกกะวตัต์ โดยมกี าหนดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดอืน
มกราคม 2562  

 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ซึง่มกี าลงัการผลติตามตดิตัง้รวม 8.6 เมกกะวตัต์ หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 2.9 เมกะวตัต ์ซึง่มกี าหนดด าเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562  

  

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
ผูผ้ลติ 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ก าลงัการ
ผลติตาม
ตดิตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถอืหุน้ 

(เมกะวตัต)์ 

ก าหนดการ
เดนิเครื่องเชงิ
พาณิชย ์

โรงไฟฟ้า
พลงังาน

แสงอาทติย ์

พลงังาน
แสงอาทติย ์

VSPP 100 11.2 11.2 ไตรมาส 4 ปี 
2561 - ไตร

มาส 3 ปี 2562 

กลัฟ์ เอน็แอล
แอล2 

พลงัความรอ้นร่วม
โคเจนเนอเรชัน่ที่
ใชก้๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 126.9 31.7 ม.ค. 2562 

ชลบุร ีคลนีเอน็
เนอรย์ี ่

พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 
8.6 2.9 ไตรมาส 4 ปี 

2562 

รวม    146.7 45.8  
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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 152.9 ลา้นบาทในปี 2560 มาเป็น 130.8 ลา้นบาทในปี 2561 สาเหตุหลกัมา
จากมกีารปรบัปรุงรายการทางบญัชขีองหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 22.5 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 

 ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจาก 459.9 ลา้นบาทในปี 2560 มาเป็นจ านวน 366.6 ลา้นบาทในปี 2561 สาเหตุหลกัมา
ช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัทางการเงนิจ านวน 2,500 บาท จากการออกและเสนอขายหุน้ (IPO) ในเดอืนเมษายน ปี 
2560 และจากการออกหุ้นกู้เพื่อรไีฟแนนซ์เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิที่เหลอืจ านวนรวม 8,000 ล้านบาท ในเดอืน
สงิหาคม 2560 และเดอืนมถุินายน 2561 

 

ดงันัน้บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) ณ สิน้ปี 2561 จ านวน
เท่ากบั 2,854.8 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 2,639.2 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2 ในขณะทีก่ าไร
ก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น ดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (Normalized 
EBITDA) เพิม่ขึน้ 805.8 ลา้นบาทจากจ านวน 2,064.9 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นจ านวน 2,870.7 ลา้นบาทในปี 2561 หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.0 

2. ฐานะทางการเงิน 

  

ฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทั ณ สิน้ปี 2561  สามารถสรุปไดด้งันี้ 

สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2561  บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 23,773.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 2,395.1 ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2560 ที่
มจี านวน 21,378.2 ลา้นบาท จากเงนิลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 2,246.3 ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2560 เงนิลงทุนทีเ่พิม่ขึน้
สาเหตุหลกัมาจากมกีารรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการเพิม่การลงทุนในโครงการธุรกจิไฟฟ้าและโครงการธุรกจิ
น ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

21,378.2

8,801.2

12,577.0

23,773.3

9,724.0

14,049.3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2561

ล้านบาท 
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ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทั คอื (i) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 12,630.9 ลา้นบาท 
(ii) อาคารและอุปกรณ์สุทธจิ านวน 3,214.3 ล้านบาท (iii) ค่าความนิยมจ านวน 2,772.9 ล้านบาท (iv)  สนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนสทุธจิ านวน 1,955.7 ลา้นบาท (v) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 754.6 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นปี 2561  บริษัทมีหนี้สนิรวมทัง้สิ้น 9,724.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 922.8 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่มีจ านวน 
8,801.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มิระยะยาว (หุน้กู)้ จ านวน 1,000.0 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 
2561 บรษิัทมหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธิ ณ สิน้ปี 2561 มจี านวน 8,134.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ที่มี
จ านวน 7,338.8 ลา้นบาท  

โดยหนี้สนิรวมของบรษิทัสว่นใหญ่ ประกอบดว้ยหุน้กูจ้ านวน 8,988.0 ลา้นบาท ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าจ านวน 
331.6 ลา้นบาท  

ส่วนของเจา้ของ 

ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมสีว่นของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 14,049.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 1,472.3 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 
2560 ทีม่จี านวน 12,577.0 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสม 

บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของเจา้ของ ณ สิน้ ปี 2561  เท่ากบั 0.69 เท่า ลดลงเพยีงเลก็น้อยจาก 0.70x ณ สิน้
ปี 2560  และมอีตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ ิต่อสว่นของเจา้ของ เท่ากบั 0.58 เท่า ซึง่เท่ากบั ณ สิน้ปี 2560  
 

3. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

   2561 2560 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 34.4% 33.1% 

อตัราก าไรสทุธ1ิ (รอ้ยละ) 57.5% 53.5% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(รอ้ยละ)  16.9%        19.8% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ (เท่า) 0.69x       0.70x 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของเจา้ของ (เท่า) 0.58x       0.58x 

1 อตัราก าไรสุทธ ิค านวณจากก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร และส่วนแบ่งก าไรจาก
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้และรายไดอ้ื่นๆ 
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ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
“ บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั   
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่ างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
2. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
3. บรษิัทไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่  22 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 

บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ” 

        ชือ่   ต าแหน่ง ลายมอืชือ่ 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ……………………………….. 

2. นายวเิศษ จงูวฒันา กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ……………………………….. 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

  นายเผ่าพทิยา สมุทรกลนิ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ ……………………………….. 

 
 



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

1 51 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2558 - 2559 รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 

ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์
สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2558 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

บริษทัย่อยของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังานทดแทน

2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น

2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น

2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์ทเีอส 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ

บริษทัร่วมทุนของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA), 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ

- ปรญิญาศลิปศาสตร ์ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน
 มหาวทิยาลยัครสิเตยีน

- ปรญิญาตร ีสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ
มหาวทิยาลยัมหดิล
 
ประวติัการอบรม
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
รุ่นที ่60/2561, วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่ 210/2558, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่94/2555, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital
 Market Intermediaries (CGI) รุ่นที ่17/2559, 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรม
ระดบัสงู (บยส.) รุ่นที ่20/2558, วทิยาลยัการ
ยุตธิรรม ส านกังานศาลยุตธิรรม

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที ่
18/2557, สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

นางสาวจรีพร  จารกุรสกลุ
- ประธานคณะกรรมการ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 9 ก.พ. 2561

- กรรมการ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
25 ม.ีค. 2558 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 9 ก.พ. 2561

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

1. ตนเอง : 34,499,800 หุน้
2. คูส่มรส : ไมม่ี
3. บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
4. นติบุิคคลทีถ่อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 :
   72,581,665 หุน้
 
รวมจ านวนหุ้น : 107,081,465 หุ้น
รวมสดัส่วนการถอืหุ้น : 2.80 %

เอกสารแนบ 1 หน้า 1



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

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

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

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

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

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

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

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

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

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 9 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2556 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนทิ จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นดจิติอล

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล อนิโดนเีซยี จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แวรเ์ฮาส ์เอเซยี อะไลแอนซ ์จ ากดั ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ากดั ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บริษทัร่วมทุน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ-เจด ีอลัไลแอนซ ์จ ากดั พฒันา ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ เกีย่วกบัโครงการโลจสิตกิส์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเนซสิ ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นดจิติอล

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซน็ทรลั ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ ์จ ากดั ใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อื่นๆ

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจสิตกิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อื่นๆ

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เคพเีอน็ อะไลแอนซ ์จ ากดั ใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอสงัหารมิทรพัย์อื่นๆ

เอกสารแนบ 1 หน้า 2



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ
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ความสมัพนัธ์
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ผู้บริหาร

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์(เอสจ)ี จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารใหเ้ช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (บวีไีอ)
 จ ากดั

ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์เอน็จเินยีริง่ จากดั บรกิารงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรกิาร

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอสจ)ี
 จ ากดั

ลงทุนในบรษิทัอื่นในต่างประเทศ

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด์ มารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนและบรหิารจดัการและใหบ้รกิารดา้นท่าเรอื

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กิจการอ่ืน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ากดั กจิกรรมการสรา้งแมข่่าย

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอเชยี เวลท ์จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท ์โฮลดิง้ จ ากดั ซือ้ขายหลกัทรพัย์

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2 63 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

2551 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2559 – ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

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

นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน
- กรรมการ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
30 ม.ิย. 2551

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)
 

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยันอรท์อสีเทอรน์ บอสตนั 
สหรฐัอเมรกิา

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่57/2548, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

ไมม่ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 3



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

บริษทัย่อยของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังานทดแทน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

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

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

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

บริษทัร่วมทุนของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2556 – ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

2559 กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

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 โซลา่ร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์(เอสจ)ี จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอสจ)ี
 จ ากดั

ลงทุนในบรษิทัอื่นในต่างประเทศ

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (บวีไีอ)
 จ ากดั

ลงทุนในบรษิทัอื่น

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด์ มารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนและบรหิารจดัการและใหบ้รกิารดา้นท่าเรอื

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรกิาร

- กรรมการบรหิาร 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์เอน็จเินยีริง่ จ ากดั บรกิารงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารใหเ้ช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

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

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

3 62 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2551 – 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 

ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์
สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน

บริษทัย่อยของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังานทดแทน
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี

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

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

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

2556 – 2559 กรรมการ บรษิทั เกค็โค–่วนั จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

บริษทัย่อยบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์(เอสจ)ี จ ากดั  ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอสจ)ี
 จ ากดั

ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

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

นายวิวฒัน์ จิรฐัติกาลสกลุ
- กรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
25 ม.ีค. 2558

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- กรรมการบรหิาร 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบรรษทัภบิาล
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ภาควชิา
สุขาภบิาล, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่2/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่38/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นที ่2/2557, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ไมม่ี

บริษทัย่อย บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัร่วมทุนของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 5



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

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

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์ เรสซเิดนซ ์จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และบรกิารจดัการงานบรหิาร

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (บวีไีอ)
 จ ากดั

ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั บรกิารใหเ้ช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุ

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น

4 51 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัย่อยของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังานทดแทน
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม และการบ าบดัน ้าเสยี
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

นายวิเศษ จูงวฒันา
- กรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
28 ม.ีค. 2559

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- กรรมการบรหิาร 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาเครือ่งกล, มหาวทิยาลยัแห่งรฐัมสิซรูี ่
เมอืงรอลลา่ สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
เครือ่งกล, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่189/2557, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

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

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

บริษทัร่วมทุนของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

1. ตนเอง : 100,000 หุน้
2. คูส่มรส : ไมม่ี
3. บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
4. นติบุิคคลทีถ่อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 : ไมม่ี

รวมจ านวนหุ้น : 100,000 หุ้น
รวมสดัส่วนการถอืหุ้น : 0.003 %

เอกสารแนบ 1 หน้า 6



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หว้ยเหาะเพาเวอร ์จ ากดั ผูผ้ลติและจ 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

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ โซลา่ร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา

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

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

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

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

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

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

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

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 2 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 4 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 5 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 8 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 10 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 16 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

กิจการอ่ืน

2556 – 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ผลติไฟฟ้าผลติไอน ้าและน ้าเพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม

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 ลงทุนในบรษิทัอื่น

2554 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ-
โครงการไฟฟ้า

PTT International Company Limited ผลติภณัฑน์ ้ามนัผลติภณัฑก์๊าซและปิโตรเคมี

5 66 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน
2555 - 2559   กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดา้นคลงัสนิคา้และโรงงาน
2547 - 2554    กรรมการอสิระ บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์

กิจการอ่ืน

2556 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั หลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอเชยี เวลท ์จ ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์

นายสรุเธียร  จกัรธรานนท์ 
- กรรมการ
 วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
25 เม.ย. 2559

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
สิง่แวดลอ้ม, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารจดัการ
เทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัชนิวตัร

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) 2555, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

ไมม่ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 7



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เอเชยี เวลท ์โฮลดิง้ จ ากดั ซือ้ขายหลกัทรพัย์
2551 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ   บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์(กรุงเทพ) จ ากดั จ าหน่ายไบโอดเีซล

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อ-ีเอสเทอร ์จ ากดั ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม

2552 - 2554    กรรมการบรหิาร คลสัเตอรพ์ลงังานทดแทน, ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต.ิ (สวทช.)

หน่วยงานราชการ

2549 - 2554    กรรมการบรหิาร กองทุนเอม็เอฟซ ีเอน็เนอรจ์ ีฟันด์ กองทุนเปิด
6 65 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) บรกิารเงนิทุน

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิารดา้นสนิเชือ่แก่บุคคลธรรมดาและนติบุิคคลในรปูแบบของการใหเ้ช่าซือ้
และใหกู้ย้มืเงนิสนิเชือ่

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขายส่งเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์

2558 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัภยัเบด็เตลด็ การประกนัภยัรถยนต์

2560 - 2561 กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2558 - 2560 กรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัภยัเบด็เตลด็ การประกนัภยัรถยนต์

2558 - 2559 กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ผูบ้รหิารสายงานธุรกจิรายย่อยและ
เครอืข่าย

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2553 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิ
ขนาดกลาง

บรษิทั กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

กิจการอ่ืน

2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการก าหนด
แนวทางจดัหารายได้

สถานวีทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย รฐัวสิาหกจิ

2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั สยามราชธาน ีจ ากดั บรหิารงานบุคคล / ธุรกจิรถเช่า

2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ไทยเทคโนกลาส จ ากดั ผลติ และ จ าหน่ายกระจกตดิอาคาร
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สยามเทคนคิคอนกรตี จ ากดั ผลติและขายผลติภณัฑค์อนกรตีอดัแรงรบัเหมาก่อสรา้ง

2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการพจิารณานโยบาย
การลงทุน

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร / รฐัวสิาหกจิ

2559 - 2561 กรรมการ การประปาส่วนภูมภิาค หน่วยงานราชการ

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท พาณชิยศาสตมหาบณัฑติ สาขา
บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายเวทย ์นุชเจริญ
- กรรมการอสิระ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
2 ธ.ค. 2558

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 10
 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่SEC/2558, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่31/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที ่18, 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ
พาณชิย์ รุ่นที ่3/2553, สถาบนัวทิยาการการคา้

- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันาผูบ้รหิารธนาคาร
และสถาบนัการเงนิ รุ่นที ่14/2559, สมาคม
สถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงนิไทย 

- หลกัสตูร Commercial Credit Skills 
Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ไมม่ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 8



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2558 - 2560 กรรมการ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยงานราชการ

2557 - 2558 ผูช้ านาญการดา้นธุรกจิ SMEและ
ระบบงานธนาคาร

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

2556-2558 กรรมการ บรษิทั กรุงไทยแอกซ่า จ ากดั ประกนัชวีติ

2554-2557 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จ ากดั ลสิซิง่
7 66 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2542 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย
สนบัสนุนธุรกจิ

ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

กิจการอ่ืน

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั รบัซือ้-โอนสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงนิ

8 66 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั (แปรสภาพเป็นบมจ.ดบับลวิเอชเอ 
ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร)์

สาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ
/กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ช่าและบรกิารธุรกจิลงทุนในหลกัทรพัย์

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั โมโนเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บรกิารขอ้มลูและสารบนัเทงิผ่านช่องทางต่างๆใหบ้รกิารสือ่โฆษณา

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรกิารใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิ ลงทุนในธุรกจิอื่น

2543 - 2558 กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท นติศิาสตรม์หาบณัฑติ (LLM), 
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี นวิยอรค์ สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม
อนัดบั 1), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- เนตบิณัฑติไทย

ประวติัการอบรม
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่127/2016, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

นายเอกชยั ติวตุานนท์
- กรรมการอสิระ
 วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
2 ธ.ค. 2558

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- กรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบรรษทัภบิาล 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 10 ก.พ. 2561

นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต
- กรรมการอสิระ

   บรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์
จ ากดั (ชือ่เดมิก่อนแปรสภาพ) :  
2 ธ.ค. 2558

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) : 
10 ส.ค 2559 (วนัทีแ่ปรสภาพ)

- กรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

- ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 ส.ค. 2559

ไมม่ี

ไมม่ีคณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิยิม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวติัการอบรม
- Certified Public Accountant (CPA), สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- Certified Professional Internal Auditors 
(CPIA), สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

- Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

กิจการอ่ิน

2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมส่งเสรมิความรูแ้ละพทิกัษ์สทิธผิูล้งทุนไทย

2560 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยั

2560 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาในคณะกรรมการวชิาชพี
บญัชดีา้นภาษอีากร

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

2560 - ปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

2560 - ปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พ ีดบับลวิ คอนซลัแทน้ท ์จ ากดั ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาดา้นบญัชี

2558 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยั

2557 - 2560 กรรมการวชิาชพีบญัช ีดา้นการ
บญัชภีาษอีากร

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชพีบญัช ีประเทศไทย

2554 - 2559 กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมส่งเสรมิความรูแ้ละพทิกัษ์สทิธผิูล้งทุนไทย

2553 - 2560 กรรมการภาษอีากร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิดา้นการคา้

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
บญัชชีุดเดยีว

คณะอนุกรรมการประสานงานการ
บรหิาร

- Certified Internal Auditor (CIA), The 
Institute of Internal Auditors (IIA)

- หลกัสตูร Driving Company Success with IT
 Governance (ITG) รุ่นที ่4/2560, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program 
(ELP) รุ่นที ่2/2558, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที ่10/2557, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นที ่10/2557, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Role of the Nomination & 
Governance Committee (RNG) รุ่นที ่1/2554,
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่25/2554, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร DCP Refresher Course (RE 
DCP) รุ่นที ่2/2552, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) รุ่นที ่1/2552, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที ่7/2551, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) 
รุ่นที ่7/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

9 47 ไมม่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2561 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2560 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร
การเงนิ

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เคเทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) รบัเหมาก่อสรา้งและรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรม

2549 - 2558 ผูอ้ านวยการ ฝ่ายวางแผนและนกั
ลงทุนสมัพนัธ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บริษทัร่วมทุนของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ระยอง คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังาน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 1 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 3 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 6 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

นายเผ่าพิทยา สมทุรกลิน
- กรรมการบรหิาร
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 1 ม.ค. 2561

- ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 1 ม.ิย. 2560

คณุวฒิุการศึกษา
- Master of Science (Finance), Drexel 
University

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ,
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

'ประวติัการอบรม
- Leadership Development Program
  
- Business Development Program on MBA 
Approach

- Leadership Skill, Dale Carnegie Training

1. ตนเอง : 380,500
2. คูส่มรส : ไมม่ี
3. บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
4. นติบุิคคลทีถ่อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 : ไมม่ี
 
รวมจ านวนหุ้น : 380,500 หุ้น
รวมสดัส่วนการถอืหุ้น : 0.01 %

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal
 Control and Risk Management (MIR) รุ่นที ่
2/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุ่นที ่1/2550, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Improve the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่นที ่5/2550, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที ่2/2547, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่2/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่38/2546, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 11



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซลา่รร์ฟู 17 จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั ขนส่ง จ าหน่ายและการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซทุกชนดิทางท่อ

กิจการอ่ืน

2558 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เหมราช รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ทรสัต์

2553 - 2559 Part-time lecturer สาขาวชิาการเงนิ, คณะบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั มหาวทิยาลยั

10 52 ไมม่ี 2559 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ปฎบิตักิาร

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2558 Property Sales Representative Realty Executive Edge, Inc (Canada) อสงัหารมิทรพัย์

2554 - 2555 เจา้ของกจิการ รา้นอาหาร At Bangkok Inc (Canada) รา้นอาหาร

11 นายศกัด์ิวิธ ูแซ่ด่าน 50 คณุวฒิุการศึกษา ไมม่ี 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายปฎบิตักิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2559 - 2561 ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการ บรษิทั ธารานมิติ จ ากดั

2559 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร 3 บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล ยูทลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม 2550 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงบ าบดัน ้าเสยีและ
ความปลอดภยั

บรษิทั ลากนู่าเซอรว์สิ จ ากดั บรกิารซกั อบ รดีบรกิารท าสาธารณูปโภค

นายค าฮอง รศัมานี
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตัิ
การ

ประวติัการอบรม
- Certificate จป.ระดบับรหิาร, กระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคม

- Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, 
BVQI

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ

- Bachelor of Science (Mechanical 
Engineering), University of Waterloo, 
Canada

- ผูอ้ านวยการฝ่ายปฎบิตักิาร - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาธารณสุข
ศาสตร)์ เอกวทิยาศาสตรส์ุขาภบิาล, 
มหาวทิยาลยัมหดิล

ไมม่ี

ไมม่ี

- ใบอนุญาต ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิทางน ้า
, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ใบอนุญาต ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิกาก
อุสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ใบอนุญาต ผูจ้ดัการมลพษิสิง่แวดลอ้ม, กรม
โรงงานอุตสาหกรรม

- หลกัสตูรสู่ความเป็นนายทีส่มบรูณ์แบบ (The 
Boss) รุ่นที ่80, สถาบนัการบรหิารและจติวทิยา

- หลกัสตูรผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั, กรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 12



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

12 38 ไมม่ี 2559 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
สาธารณูปโภค

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2557 - 2559 ผูจ้ดัการดา้นงานสือ่สารทางธุรกจิ บรษิทั โกลบอล ยูทลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั บรกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคและบ ารุงรกัษาผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่
อุตสาหกรรม

2551 - 2557 Senior manager of Safety 
Health and Environment Dept / 
Operation Division

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

13 37 ไมม่ี 2559 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
พลงังาน

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วน บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ผลติไฟฟ้าผลติไอน ้าและน ้าเพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม

2550 - 2558 พนกังานวเิคราะหแ์ละวางแผน บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผลติภณัฑน์ ้ามนัผลติภณัฑก์๊าซและปิโตรเคมี

ประวติัการอบรม

นายวรานล เหล่าสวุรรณ
- ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ
สาธารณูปโภค

นายพนัธุร์พี นพรมัภา
- ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน

- หลกัสตูรดา้นวทิยาการพลงังานส าหรบันกั
บรหิารรุ่นใหม ่2017, สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- Understanding the Petrochemical Industry 
& the lurking issues 2010, Petroleum 
Institute of Thailand

- Solar Power Generation System: 
Regulation, Design, Installation, Operation 
and Maintenance 2017, IEEE Thailand

- Power Generation from Municipal Waste: 
Regulation, Design, Installation, Operation 
and Maintenance 2017, IEEE Thailand

ไมม่ีคณุวฒิุการศึกษา
- Master of Science (Management of 
Technology) Murray State University, KY, 
USA

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ภาควชิา
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ไมม่ีคณุวฒิุการศึกษา
- Master of Science (Global Market 
Economics), London School of Economics, 
University of London, UK

- Bachelor of Economics, London School of 
Economics,  University of London, UK 

- หลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชวีะอานมยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน,
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

- หลกัสตูรผูค้วบคุมการท างานในทีอ่บัอากาศ, 
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

- หลกัสตูรผูค้วบคุมการดบัเพลงิ 

- หลกัสตูรการดบัเพลงิข ัน้สงู

เอกสารแนบ 1 หน้า 13



       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

14 56 ไมม่ี 2559 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2554 - 2559 รองผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ชือ่เดมิ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน))

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

15 43 ไมม่ี 2560 - 2561 ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ
และนกัลงทุนสมัพนัธ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

2559-2560 ผูจ้ดัการอาวธุโสฝ่ายการเงนิ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) วศิวกรและผูร้บัเหมาเกีย่วกบัโรงงานอุตสาหกรรม

2550-2558 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

16 นางสาวณัชชา รตันจิตบรรจง 34 ไมม่ี 2560 - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค

- เลขานุการบรษิทั 2551 – 2560 เลขานุการบรษิทั และ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและใหบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

เลขานุการคณะกรรมการ

2551 – 2560 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบรหิารจดัการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและใหบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

2550 – 2558 เลขานุการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายและใหบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศไอที

นางสาวอาภาสินี ณานวงัศะ
- ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและ
นกัลงทุนสมัพนัธ์

นางรตันา ชินวตัร
- ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาตร ีการบญัช,ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง

ประวติัการอบรม
- ประกาศนยีบตัร กฎหมายภาษอีากร สถาบนั
พฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม, 
วทิยาลยัขา้ราชการศาลยุตธิรรม

- ประกาศนยีบตัร Business Development 
Program on MBA Approach, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

คณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

ไมม่ี

ไมม่ีคณุวฒิุการศึกษา
- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร์, มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย

- ประกาศนยีบตัร IEEE Certificate Computer
 Science and Information Technology (The 
International Conference : ICCSIT) 
มหาวทิยาลยั Beijing Technology and 
Business University เมอืงปักกิง่ ประเทศจนี

ไมม่ี

- Natural Gas & Business in its Value Chain 
2008, Petroleum Institute of Thailand

- Understanding the Oil Business 2008, 
Petroleum Institute of Thailand
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       เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
ช่ือ-สกลุ/
ต าแหน่ง

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คณุวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษทั
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประวติัการฝึกอบรม
- หลกัสตูร Company Reporting Program 
(CRP) รุ่นที ่22/2561, สมาคมส่งเสรมิสถาน
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่107/2557, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Anti-Corruption:The Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที ่7/2556, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) 
รุ่นที ่26/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) 
รุ่นที ่11/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที ่54/2556, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูรจติวทิยาการบรหิาร (Management 
Psychology) รุ่นที ่9/2556, สถาบนัการบรหิาร
และจติวทิยา

- หลกัสตูรสู่ความเป็นนายทีส่มบรูณ์แบบ (The 
Boss) รุ่นที ่80/2556, สถาบนัการบรหิารและ
จติวทิยา

- หลกัสตูร Fundamental Practice for 
Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที ่19/2551, 
ชมรมเลขานุการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

- หลกัสตูร Corporate Secretary 
Development Program รุ่นที ่17/2551, 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยและตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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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,III I II,IV II,IV II,IV lll lll lll lll lll lll lll
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั บรษิทัย่อย X I I I
WHAUP (SG) 1 PTE. Limited บรษิทัย่อย X I I I
WHAUP (SG) 2 PTE. Limited บรษิทัย่อย X I I I
WHAUP Nghe An Joint Stock Company บรษิทัย่อย X I I I
บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน X I I
บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน X I I
บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัรว่มทุน X I I
บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั บรษิทัรว่มทุน X I I
บรษิทั เกค็โค่ – วนั จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั หว้ยเหาะพาวเวอร ์จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั บรษิทัรว่มทุน
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

เอกสารแนบ 2 หน้า 1



เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบรษิทั และบรษิทัย่อย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I I
บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จ ากดั บรษิทัรว่มทุน I I
หมายเหต:ุ 
X= ประธานคณะกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = ผูบ้รหิาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/

เอกสารแนบ 2 หน้า 2



เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภายใน                                                                                                                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ อายุ (ปี) บริษทั คณุวฒิุการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน 

1 นางสาวศมจรยี ์ แกว้ขอมด ี 34  บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 
ต าแหน่ง กรรมการบรหิารและผูจ้ดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประวติัการศึกษา 
- ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เอกการ
บญัช ีมหาวทิยาลยับรูพา (บญัชบีณัฑติ) 
 

ประวติัการฝึกอบรม-บางส่วน 
- หลกัสตูร ผูต้รวจสอบภายใน รุ่น 1-2  
- หลกัสตูร การประเมนิความเสีย่ง  
- หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ 
- โครงการด ารงและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน  
- แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่  
- แนวทางการสบืสวน สอบสวน การทจุรติ  
- มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing)  
- อบรมเตรยีมตวัสอบ CIA Part II สภาวชิาชพีบญัช ี 
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพือ่เตรยีมตวัเป็น
ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (Pre CIA) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ
ภายใน เป็นระยะเวลา 14 ปี 

 

 



เอกสารแนบ 4                                                        บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)                                                 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ไมม่ี 



เอกสารแนบ 5                                                        บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)                                                 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 

ไมม่ี 
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