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ดบับลวิเอชเอ หรอื WHA  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่ม WHA : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAID : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

WHAWT : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั  

WHAEG : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั  
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WUPS2 : WHAUP (SG) 2 PTE. Limited (จดทะเบยีนจดัตัง้ใน สงิคโปร)์ 

WUPSD : WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited (จดทะเบยีนจดัตัง้ใน สงิคโปร)์ 

WUPNA : WHAUP Nghe An Joint Stock Company (จดทะเบยีนจดัตัง้ใน เวยีดนาม) 
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BPWHA-1 : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั   

Gulf JP NLL 

Gulf NLL 2 

: 
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บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 จาํกดั 
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EECi : เขตนวตักรรม ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

ธุรกจิสาธารณูปโภค : ธุรกจิน้ํา และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เช่น ธุรกจิท่อสง่ก๊าซ หรอื

การบรหิารจดัการของเสยี 

ธุรกจิน้ํา : การประกอบธุรกิจจําหน่ายน้ําดิบ ผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการ

บรหิารจดัการน้ําเสยี 

ธุรกจิพลงังาน : การประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

COD : วนัเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์หรอื Commercial Operation Date 

SCOD : วนัที่กําหนดวนัเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์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. : คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

กพช. :  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

กฟผ. หรอื EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. หรอื PEA : การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

กฟน. หรอื MEA : การไฟฟ้านครหลวง 

กปภ. หรอื PWA : การประปาสว่นภูมภิาค 

กปน. หรอื MWA : การประปานครหลวง 

สาํนกังาน ก.ล.ต. : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บโีอไอ หรอื BOI : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

EBITDA : กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอตัราการเติบโตด้วยการใช้วธิคีดิ

แบบ Geometric Mean 

กลุ่มโกลว ์ : บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์ : บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มกนักุล : บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 

โดยมี บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“WHAID”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน

สดัส่วนรอ้ยละ 70.45 (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) เพื่อประกอบธุรกจิหลกัใน (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยการ

จดัหาและจําหน่ายน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม รวมถงึน้ําประเภทอื่นๆ เช่น น้ําปราศจากแร่ธาตุ และ

บรหิารจดัการน้ําเสยี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) 

ธุรกจิพลงังาน โดยทัง้ดาํเนินการเองและลงทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบนั บรษิทัไดส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกจิน้ํา ซึง่หมายถงึธุรกจิเกีย่วกบัการ

จดัหา ขนสง่ ผลติ หรอืจาํหน่ายน้ําดบิ น้ําเพื่อกระบวนการผลติ และธุรกจิบรหิารจดัการน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมของ

กลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวนัที ่30 มนีาคม 2559 ซึง่มจีํานวนนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 

11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศจํานวน 10 แห่ง และประเทศเวยีดนามจํานวน 1 แห่ง และบรษิัทยงัไดร้บัสทิธใินการเขา้

ลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ Waste to Energy ในบริเวณนิคม

อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ) 

นอกจากน้ี กลุ่ม WHAID และกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA”) ไดม้ขีอ้ตกลงจะไม่ทาํ

ธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั สาํหรบัธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังานในประเทศไทย และในประเทศกมัพูชา ลาว พม่า เวยีดนาม 

(CLMV) โดยไม่มกีาํหนดระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงหา้มคา้แขง่และขอ้ตกลงกาํหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ)   

 สาํหรบัธุรกจิสาธารณูปโภคนัน้ ปัจจุบนับรษิทัและบรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นหน่ึงในผู้ให้บรกิารระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยดว้ยกาํลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสดุ 354,776 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และมี

ความสามารถในการบรหิารจดัการน้ําเสยีรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสงูสุด 129,256 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยในปี 2563 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมปีรมิาณการจาํหน่ายน้ําดบิและน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 64.9 

ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคดิเป็น 177,076 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยในจํานวนดงักล่าวได้รวมปรมิาณการจําหน่ายน้ํา

ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ่งได้เริม่จดั

จาํหน่ายตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 และเดอืนมถุินายน 2563 ตามลาํดบั และปรมิาณการบรหิารจดัการน้ําเสยีและรบัจา้ง

บําบดัน้ําเสยีเฉลีย่รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 31.1 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรอืคดิเป็น 85,184 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ทัง้ใน

และนอกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอกีด้วย นอกจากน้ียงัมกีารลงทุนธุรกจิสาธารณูปโภคในต่างประเทศ โดยในปี 

2562 บรษิทัไดล้งทุนซือ้หุน้กจิการน้ําประปาในประเทศเวยีดนามจาํนวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เก๋อ หล่อ วอเตอร ์ซพั

พลาย (Cua Lo Water Supply) ซึง่เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายน้ําประปาในเมอืงเหงะ อาน และ บรษิทั ดวง รเิวอร ์เซอร์

เฟส วอเตอรแ์พลนท ์(SDWTP) หน่ึงในผูใ้หบ้รกิารน้ําประปาชัน้นําของเมอืงฮานอย ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 47% และ 

34% ตามลําดบั ทัง้สองโครงการมกีําลงัการผลติน้ําจาํนวนรวม 13,000 และ 300,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ตามลาํดบั 

โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มปีรมิาณการจําหน่ายน้ําประปาของทุกโครงการในประเทศเวยีดนามตามสดัส่วนการถอื

หุน้ เท่ากบั 18.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี หรอืคดิเป็นจาํนวน 50,739 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั อน่ึง บรษิทัไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 
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 สําหรบัธุรกจิพลงังานนัน้ ปัจจุบนับรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามรูค้วามชํานาญต่างๆ 

ทัง้ที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลงังานทดแทน (Renewable 

Energy) และดาํเนินการเองในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีําลงัการผลติไฟฟ้า

ตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 590 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติย์ที่บรษิัทดําเนินการเองจํานวน 36.9 เมกะวตัต์ และมโีครงการดงักล่าวที่อยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้งอกีประมาณ 11.4 เมกะวตัต ์นอกจากน้ียงัมธีุรกจิจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาตทิางท่อ (Natural Gas Distribution) ที ่

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมติรธุรกจิ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 35 ไดแ้ก่ โครงการดบับลวิเอชเอ 

อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 ทีนิ่คมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 และโครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 ทีนิ่คม

อุตสาหกรรม WHA ESIE 4 ซึง่ไดเ้ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 และ 2562 ตามลาํดบั 

 การประกอบธุรกจิของบรษิทัสามารถแบ่งกลุ่มของธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ธรุกิจสาธารณูปโภค 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มปีระสบการณ์และความชํานาญในการบรหิารจดัการระบบน้ําแบบครบวงจร ตัง้แต่

การจัดหา ขนส่ง จําหน่ายน้ําดิบ ผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศจํานวน 10 แห่ง ในต่างประเทศ 1 แห่ง และนอกเขต

อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID 1 แห่ง ดงัน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม  

และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ท่ีตัง้ 

กาํลงัการผลิตน้ํา

เพ่ืออตุสาหกรรม1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ

บาํบดัน้ําเสียท่ี1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุต) 

(“WHA EIE”) 

อ. มาบตาพุด  

จ.ระยอง 

159,4002/ 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

(“ESIE”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

53,2003/ -4/ 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 

(“WHA ESIE 1”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

54,000 18,200 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

(“WHA CIE 1”) 

อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 

(“WHA CIE 2”) 

อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

6,000 

 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี

(“WHA SIL”) 

อ.หนองแค  

จ.สระบุร ี

30,576 

 

14,976 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 

(“WHA RIL”) 

อ.บา้นค่าย  

จ.ระยอง 

14,400 

 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 

(“WHA ESIE 2”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 

(“WHA ESIE 4”) 

อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 

3,600 1,500 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 

(“WHA ESIE 3”) 

อ.บา้นบงึ / อ.หนองใหญ่ 

จ.ระยอง 

3,600 1,500 
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นิคมอตุสาหกรรม  

และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ท่ีตัง้ 

กาํลงัการผลิตน้ํา

เพ่ืออตุสาหกรรม1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ

บาํบดัน้ําเสียท่ี1/ 

(ลบ.ม./ วนั) 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ เหงะอาน 

(“WHA Industrial Zone 1 Nghe An”) 

เหงะอาน  

เวยีดนาม 

12,000 3,200 

เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 

วงัจนัทร ์

ระยอง 

- 600 

รวม  366,776 132,456 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน้ําและโรงงานบําบดัน้ําเสยีในตารางขา้งต้นส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่ม WHAID โดยเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 

2559 บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHAID ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธใินการใชท้รพัยส์นิดงักล่าวใน

การดาํเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 

 2/ รวมโรงผลติน้ําปราศจากแร่ธาตุ จํานวน 1 โรง กําลงัการผลติ 12,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และโรงงาน Wastewater Reclamation (การ

นําน้ําทีใ่ชแ้ลว้มาบาํบดัและ 

 3/สําหรบันิคมอุตสาหกรรม ESIE เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 บรษิทัเขา้ทําสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิเฉพาะธุรกิจน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีาย ุ25 ปี ซึง่จะสิน้สุดลงใน

ปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บรษิทัไมไ่ดเ้ช่าสทิธใินการดําเนินธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรม ESIE อย่างไรกด็ ีบรษิทัรบับรหิารจดัการธุรกจิบําบดัน้ํา

เสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึง่มคีวามสามารถในการบําบดัน้ําเสยีเท่ากบั 32,000 ลบ.ม./วนั 

  

 (2)  ธรุกิจพลังงาน 

บรษิทัไดล้งทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และธุรกจิจดัจําหน่ายและคา้ปลกี

ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural Gas Distribution) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท

ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ

ลงทุน 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วน

การถือหุ้น 

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว ์

เกค็โค-่วนั 
นิคมอตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น

ใชถ่้านหนิเป็น

เชือ้เพลงิ 

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

โกลว ์ไอพพี ี WHA CIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม

ทีใ่ช ้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชือ้เพลงิ 

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

หว้ยเหาะ พาวเวอร ์
ประเทศ สปป. 

ลาว 
พลงังานน้ํา 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 ไอน้ํา 8 TPH 2 TPH 

น้ําเยน็ 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 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท

ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ

ลงทุน 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วน

การถือหุ้น 

COD 

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  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 1  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์บางนา

ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์บางนา

ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์บางนา

ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 17  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์วงัน้อย 

61 อยุธยา 

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

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์

(ดบับลวิเอชเอ) 1 
WHA CIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 

 

ไอน้ํา 

130 

 

30 

MW 

 

TPH 

33 

 

8 

MW 

 

TPH 

พ.ย. 2559 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 137 MW 34 MW 

พ.ค. 2560 
ไอน้ํา 20 TPH 5 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ค. 2560 
ไอน้ํา 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ย. 2560 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 25 TPH 6 TPH 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท

ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ

ลงทุน 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วน

การถือหุ้น 

COD 

กลัฟ์ ทเีอส 4 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 

 

ไอน้ํา 

130 

 

25 

MW 

 

TPH 

32 

 

6 

MW 

 

TPH 

ม.ค. 2561 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 

2 
WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 

 

ไอน้ํา 

127 

 

10 

MW 

 

TPH 

32 

 

3 

MW 

 

TPH 

ม.ค. 2562 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลวแ์ละสเุอซ 

ชลบุร ีคลนีเอน็

เนอรย์ี ่
WHA CIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.6 MW 2.9 MW พ.ย. 2562 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการเองท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์
- พลงังานแสงอาทติย ์

Private 

PPA 
100% ไฟฟ้า 36.9 MW 36.9 MW 

พ.ค. 2561 – ธ.ค. 

2563 

รวม 1) และ 2) 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนและ 

ดาํเนินการเองท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

ไฟฟ้า 2,619 MW 590 MW   

ไอน้ํา 148 TPH 38 TPH  

น้ําเยน็ 4,600  RT 1,150  RT  

3) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการเองท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง    

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์
- พลงังานแสงอาทติย ์

Private 

PPA 
100% ไฟฟ้า 11.4 MW 11.4 MW 

ไตรมาส 1/2564 – 

ไตรมาส 3/2564 

รวม ไฟฟ้า 11.4 MW 11.4 MW   

 

1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย  

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูนํ้าในเอเชยี ดา้นธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อย่างครบวงจร ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

พนัธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร ดว้ยมาตรฐานระดบัโลก ทีเ่หมาะสมกบั

ความตอ้งการของลกูคา้ 

2. การขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถงึการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่น 

ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง  

4. การสรา้งและสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรม (Innovative Culture) ในองคก์ร 

5. การสรา้งคุณค่าใหก้บัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล รวมทัง้กลยุทธ์

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทักาํหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิไว ้โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผูนํ้าในธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิ

พลงังานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและด้วยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ

สภาพแวดลอ้ม โดยบรษิทัมแีผนทีก่ารขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศ
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ไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม 

(CLMV) รวมถงึการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ เพื่อเพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหค้รบ

วงจรมากขึน้ 
 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 

เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

มถุินายน 

2551 

- บรษิทัจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2551 ภายใตช้ื่อบรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จํากดั 

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 645 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) (“WHAID”)  

กรกฏาคม 

2551 

- บริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม กับ  

WHAID และบรษิทัย่อยของ WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จาํนวน 4 โครงการ 

คอื WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึง่มกีําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม

รวมทัง้สิน้ 121,200 ลบ.ม./วนั 

- บรษิทัไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จํากดั (“WHAWT”) ซึง่

มทีุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกจิผลติ และจําหน่ายน้ําเพื่อกระบวนการ

ผลิตปราศจากคลอรีน ใน WHA EIE ซึ่งมีกําลังผลิตน้ําเพื่อกระบวนการผลิตปราศจาก

คลอรนี 43,200 ลบ.ม./วนั และระบบบรหิารจดัการน้ําเสยี 30,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 

2554 

- บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (“WHAEG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จด

ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2554 ภายใต้ชื่อบรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไฟฟ้า 

โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

มนีาคม 

2555 

- WHAWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มกําลังการผลิตน้ําเพื่อกระบวนการผลิต

ปราศจากคลอรนีใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วนั เป็น 86,400 ลบ.ม./วนั 

พฤศจกิายน 

2555 

- บรษิทัได้เพิม่กําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วนั 

เป็น 30,000 ลบ.ม./วนั 

เมษายน 

2556 

- บริษัทได้เพิ่มกําลังการผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วัน เป็น 

48,000 ลบ.ม./วนั 

พฤษภาคม 

2556 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf JP NLL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด 

(“Gulf MP”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิต

ตดิตัง้ 123 เมกกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีนิ่คม WHA RIL ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์

เมื่อเดอืน พฤษภาคม 2556 

สงิหาคม 

2557 

- บรษิทัไดร้บัมอบหมายจาก WHAID ใหผ้ลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA CIE 

2 โดยมกีาํลงัการผลติ 6,000 ลบ.ม./วนั 
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เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

มกราคม 

2558 

- บรษิทัได้เพิม่กําลงัการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 30,000 ลบ.ม./วนั 

เป็น 54,000 ลบ.ม./วนั 

มนีาคม 

2559 

- เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 บรษิทัได้เขา้ทําสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธิ

ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยี กบักลุ่ม WHAID 

ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบนั จาํนวน 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 

- บรษิัทได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทน

การเช่าสทิธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน้ําเสยีใน

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบนั จาํนวน 7 โครงการ 

พฤษภาคม 

2559 

- บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,645 ลา้นบาทเป็น 3,200 ลา้นบาท เพื่อรบัโอนหุน้ทัง้หมด

ใน WHAEG  

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด 

(“Gulf MP”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิต

ตดิตัง้ 137 เมกกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีนิ่คม ESIE ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อ

เดอืน พฤษภาคม 2559  

มถุินายน 

2559 

-      WHAEG ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัไดร้บัโอนหุน้ประมาณรอ้ยละ 74.99 ใน 11 บรษิทัที่

ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยห์รอืโซลารร์ฟูทอ็ป ประกอบดว้ย WHA Gunkul 

1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (“WHA”) 

กรกฎาคม 

2559 

- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2559 ของบริษัท มีมติ

อนุมตัใิหบ้รษิทัดําเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั โดยใชช้ื่อว่า บรษิทั ดบับลวิ

เอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว้

เป็นหุน้ละ 5 บาท และอนุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 3,200 ลา้นบาท เป็น 3,825 

ล้ า น บ า ท  โ ด ย อ อ ก หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จํ า น ว น ไ ม่ เ กิ น  125 ล้ า น หุ้ น  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป โดยไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพ

เป็นบรษิทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2559 

พฤศจกิายน 

2559 

- โครงการโรงไฟฟ้า บ ี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า

รายเลก็ (Small Power Producer –SPP) ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บรษิทั 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“BPWHA-1”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 และรอ้ยละ 74.99 

ตามลําดบั โดยมกีําลงัการผลติตดิตัง้ 130 เมกกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีนิ่คม WHA CIE 1 ซึง่ได้เริม่

ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน พฤศจกิายน 2559 

ธนัวาคม 

2559 

- WHAEG ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัได้ร่วมทุนกบั Gulf MP จํากดัในโครงการโรงไฟฟ้า

ขนาดเลก็ (SPP) จํานวน 1 โครงการ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 25.01 ใน กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 ซึง่

มกีาํลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 120 เมกะวตัต ์
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เมษายน 

2560 

- บรษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นสมาชกิในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการซือ้

ขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนัแรกดว้ยทุนจดทะเบยีน 3,825,000,000 บาท 

พฤษภาคม 

2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 137 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน พฤษภาคม 2560 

กรกฎาคม 

2560 

- การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2560 ได้มกีารอนุมตัิการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบรษิทัจากเดมิมูลค่าหุน้ละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เริม่มผีล

บงัคบัใชว้นัที ่13 กรกฎาคม 2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 134 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน กรกฎาคม 2560 

สงิหาคม 

2560 

- บรษิทัไดม้กีารออกหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท เพื่อชาํระคนืเงนิกูก่้อนกาํหนดจาก

สถาบนัทางการเงนิเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั 

กนัยายน 

2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 134 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม ESIE ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน กนัยายน 2560 

ตุลาคม 

2560 

- บรษิทัไดร้บัสทิธติามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิระหว่างบรษิทั และ WHAID ในการประกอบ

ธุรกจิการจดัจาํหน่ายและคา้ปลกีก๊าชธรรมชาต ิ 

พฤศจกิายน 

2560 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 130 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน พฤศจกิายน 

2560 

มกราคม 

2561 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 130 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม WHA ESIE 1 ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน มกราคม 2561 

- บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA 

ESIE 4 โดยมกีาํลงัการผลติ 3,600 ลบ.ม./วนั 

พฤษภาคม 

2561 

- WHAUP Nghe An Joint Stock Company  (“WUPNA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท ได้

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เมื่อวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 29,950,800,000 

ดองเวียดนาม เพื่อดําเนินธุรกจิสาธารณูปโภคด้านน้ํา ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

WHA Industrial Zone1, Nghe An ในประเทศเวยีดนาม 
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 - WUPNA ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัทําสญัญากบั WHA Industrial Zone Nghe An Joint 

Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAID เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็น

สญัญาเกี่ยวกบัให้สทิธิแก่ WUPNA ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ํา ในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An และให้เช่าช่วงพื้นทีใ่นเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An แก่ WUPNA เพื่อประกอบ

สาธารณูปโภคดา้นน้ําดงักล่าว 

มถุินายน 

2561 

- บรษิทัไดม้กีารออกหุน้กูจ้าํนวน 5,000 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงจาํนวน 4,000 ลา้นบาทบรษิทัจะ

นําไปชําระหน้ีเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิก่อนกําหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทาง

การเงิน และส่วนที่เหลือจํานวน 1,000 ล้านบาท ใช้สําหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงาน และเงนิทุนในการพฒันาโครงการต่างๆ ในอนาคต 

สงิหาคม 

2561 

- บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จํากดั (“WHASL”) ภายใต้บรษิทั WHAEG ซึง่

เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พื่อดําเนินธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย์ด้วย

ทุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท 

พฤศจกิายน 

2561 

- บรษิทัเขา้ทําสญัญาเช่าสทิธิก์ารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคดา้นน้ํา ในนิคมอุตสาหกรรม 

WHA Industrial Estate Rayong ตัง้อยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 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 ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ จํากดั เพื่อ

ทาํธุรกจิจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตทิางท่อใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 2 ได้

เริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน ธนัวาคม 2561  

 

มกราคม 

2562 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf NLL 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 

Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสดัส่วนร้อยละ 

25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลําดบั โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 127 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่

นิคม WHA RIL ซึง่ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน มกราคม 2562 

เมษายน 

2562 

- WUPNA เขา้ซือ้หุน้ 47.3% ใน Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cua Lo”) 

ซึ่งเป็นผู้ดําเนินธุรกจิผลติและจดัจําหน่ายน้ําประปา ในจงัหวดัเหงะอาน โดย Cua Lo มี

กาํลงัการผลติน้ําประปา 4,745,000 ลบ.ม./ปี 

มถุินายน 

2562 

- โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั กลัฟ์ 

เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ จํากดั เพื่อ

ทาํธุรกจิจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตทิางท่อใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 4 ได้

เริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน มถุินายน 2562  

สงิหาคม 

2562 

- WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทําสญัญา

ซื้อขายหุ้นใน Duong River Surface Waterplant JSC (“SDWTP”) โดย WUPSD ได้เข้า

ซื้อหุ้น 34% ของ SDWTP ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิต และจําหน่ายน้ําประปาในเมืองฮานอย 
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เดือน ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

ประเทศเวยีดนาม มกีําลงัการผลติ 109,500,000 ลบ.ม./ปี ในระยะที่ 1 และสามารถเพิม่

เป็น 328,500,000 ลบ.ม./ปี เมื่อพฒันาครบทัง้ 3 ระยะ 

ตุลาคม 

2562  

- บรษิทัไดเ้ริม่ดําเนินการผลติเชงิพาณิชยโ์ครงการผลติน้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized 

Water) จาํหน่ายให ้บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ญัญาซือ้

ขายน้ําเริม่ตน้ปรมิาณ 1.5 ลา้น ลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี  

พฤศจกิายน 

2562 

- โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม CCE ขนาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 8.63 เมกะวตัต ์ใน

นิคมอุตสาหกรรม WHA CIE 1 จงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG กบักลุ่ม 

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) บรษิทั สเุอซ (เซาท ์อสีท ์เอเชยี) จาํกดั  มปีรมิาณ

พลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) จาํนวน 6.90 เมกะ

วตัต ์ได้เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ธนัวาคม 

2562 

- บรษิัทได้ลงนามในสญัญาเช่าที่ดนิกบั บมจ. ปตท. เพื่อประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยีใหก้บั

โครงการ EECi วงัจนัทรว์ลัเลย ์มรีะยะเวลาสญัญา 30 ปี โดยในช่วงแรกมคีวามสามารถใน

การบาํบดั 400,000 ลบ.ม./ปี 

มกราคม 

2563 

- บรษิทัไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เพื่อร่วมศกึษาความเป็นไปได ้

สําหรับการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox และโครงการด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกบั

นวตักรรมดา้นพลงังานในพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมของบรษิทั WHAID 

กุมภาพนัธ ์

2563 

- บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท เพื่อเพื่อชําระคืนหน้ีเดิมและเพื่อเป็น

เงนิทุนในการดาํเนินกจิการ 

พฤษภาคม 

2563 

- บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซื้อขายน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) 

กบับรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดั และบรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดั ใน

ปรมิาณตามสญัญา 1.9 ลา้นลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี 

กรกฏาคม 

2563 

- การผลิตน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) สําหรับลูกค้ากลุ่ม

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ของ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั ทีนิ่คมอุตสาหกรรม

อสีเทริน์ซบีอรด์ (ESIE) ดว้ยกําลงัการผลติจาํนวน 5,200 ลบ.ม./วนั ไดด้ําเนินการผลติเชงิ

พาณิชยเ์ตม็กาํลงั 

พฤศจิกายน 

2563 

- WHAWT บรษิทัย่อยของ WHAUP ไดเ้ขา้ทําสญัญาซือ้ขายน้ําปราศจากแร่ธาตุสญัญาที ่2 

กบับรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ในการจาํหน่ายน้ําปราศจากแร่ธาตุ 

(Demineralized water) ปีละ 1.6 ลบ.ม. ต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี 

ธนัวาคม 

2563 

- บรษิทัไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืดา้น Smart Energy Platform กบับรษิทั ปตท. 

จํากดั (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จํากดั เพื่อร่วมพฒันาระบบการซื้อขายไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนในพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมของบรษิทั WHAID  

- โครงการ Wastewater Reclamation (การนําน้ําเสยีกลบัมาใช้ใหม่) ที่นิคมอุตสาหกรรม 

EIE ดว้ยกาํลงัการผลติรวม 25,000 ลบ.ม./วนั ไดก่้อสรา้งแลว้เสรจ็ 
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1.4 โครงสรา้งการลงทุนของบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมโีครงสรา้งการลงทุนดงัน้ี 
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หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 2/ HHTC ซึง่เป็น Holding Company มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อก
และจําหน่ายแลว้ทัง้หมด และ HHPC มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้ทีอ่อก
และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด  

 3/ GIPP มกีลุ่มโกลว ์ถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 4/ ESCE มกีลุ่มโกลว ์และ สุเอซ ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 66.67 ของหุ้นทีอ่อกและจําหน่าย
แลว้ทัง้หมด 

 5/ Gulf WHA MT มกีลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้คดิสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 และมกีลุ่มเอม็ไอทจี ีถอืหุน้คดิสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 30 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด  

 6/ Gulf JP NLL มีกลุ่มกลัฟ์ เจพี จํากดั ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและ
จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 7/ Gulf Solar มีกลุ่มกลัฟ์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมด 

 8/ Gulf TS1, Gulf TS2, Gulf TS3, Gulf TS4, Gulf VTPและ Gulf NLL2 มกีลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีถือหุ้นคดิเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 9/ WHA Gunkul 1, 3, 6 และ17 มกีลุ่มกนักุล ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออก
และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

  10/ BPWHA1 มี กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและ
จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 11/ กลุ่มกลัฟ์ หมายถงึ บรษิัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง 

 12/ กลุ่มกลัฟ์ เจพ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีจํากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดี
เวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เจ พาวเวอร ์จาํกดั 

 13/ กลุ่มกลัฟ์ เอม็พ ีหมายถงึ บรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดี
เวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มมติซุย 

 14/ กลุ่มเอม็ไอทจี ีคอื บรษิทั เอม็ไอทจี ี(ไทยแลนด)์ ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทั บรษิทั มติซุยแอนด์
โค จาํกดั และ บรษิทั โตเกยีว แก๊ส เอเชยี จาํกดั 

 15/ กลุ่มกนักุล คอื บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 16/ กลุ่มบกีรมิ คอื บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
      บรษิัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (RCE) ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวนัที่ 19 

พฤศจกิายน 2562 และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัชขีองบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

    บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด (GHW) ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 
พฤศจกิายน 2562 และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัชขีองบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2563  

 

1.5 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์

จํากดั (มหาชน) (“WHAID”) ถอืหุ้นจํานวนทัง้สิน้ 2,694,852,570 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 70.45 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ของบรษิทั โดย WHAID เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“WHA”) 

โดยทัง้ 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) บริษัทและบริษัทย่อย 2) WHAID และ 3) WHA มีขอบเขตการดําเนินธุรกิจที่

แยกกนัอย่างชดัเจน ดงัต่อไปน้ี 
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1) บรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิหลกัคอื  

1.1 ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจําหน่ายน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน้ํา

เสยี ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ

ผูใ้ชบ้รกิารสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม  

1.2 ธุรกจิพลงังานโดยเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2) WHAID ประกอบธุรกจิหลกัคอื การพฒันาและบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

3) WHA ประกอบธุรกจิหลกัคอื การพฒันาอาคารคลงัสนิค้า ศูนย์กระจายสนิค้าใหเ้ช่า และให้บรกิารระบบ

ฐานขอ้มลูดจิทิลั 

เพื่อเป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแขง่ขนัทางธุรกจิและเพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทัง้ 3 กลุ่มหลกั 

บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาต่างๆ กบั กลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA โดยไดท้าํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ เพื่อสนบัสนุนธุรกจิ

และสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั และขอ้ตกลงหา้มคา้แข่งกบักลุ่ม WHAID รวมทัง้ไดท้ําสญัญากําหนดขอบเขต

การประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHA เพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกจิระหว่างกนั ซึง่เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทางธุรกจิระหว่างทัง้ 3 กลุ่มหลกั 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1  โครงสรา้งรายได้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารและส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งกําไรฯ”) และเงินปันผลตามงบการเงินสําหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธรุกิจสาธารณูปโภค: 

รวมรายไดจ้ากธรุกจิสาธารณูปโภค  1,705.12   43.52   1,847.05   47.55   1,642.42   62.12  

-   การจาํหน่ายน้ําดบิ      268.86  6.73  264.01   6.80     250.37          9.47  

-   การผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออตุสาหกรรม    1,252.60  31.37  1,309.51   33.72  1,233.63  46.66  

-   การบรหิารจดัการน้ําเสยี      158.25  3.96  160.81   4.14  140.53  5.31  

-   รายไดอ้ื่นจากธรุกจิน้ํา       25.40  0.65  112.72   2.90  17.89  0.68  

รวมส่วนแบ่งกําไร/(ขาดทนุ)จากธรุกจิน้ํา 0.00 0.00       (13.47)     (0.35) (159.69)  (6.04) 

-   โครงการ SDWTP และ Cua Lo 0.00 0.00       (13.47)     (0.35) (159.69)  (6.04) 

รวมรายได้และส่วนแบ่งกาํไร / ขาดทนุจากธรุกิจ

สาธารณูปโภค 
1,705.12 43.52 1,833.58 47.21 1,482.73 56.08 

ธรุกิจพลงังาน: 

รวมรายไดจ้ากธรุกจิพลงังาน  3.17   0.08   10.07   0.26  53.64  2.03  

-   รายไดจ้ากโครงการพลงังานแสงอาทติย ์  3.17   0.08   10.07   0.26  53.64  2.03  

รวมส่วนแบ่งกําไรและเงนิปันผลจากธรุกจิพลงังาน  2,122.40   54.16   1,969.70   50.71   1,064.19   40.25  

-   บรษิทั เกค็โค่-วนั จาํกดั    1,360.30  34.06  976.64   25.14  274.07  10.37  

-   บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั         33.47  0.84  46.32   1.19  34.05  1.29  

-   บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั         82.06  2.05  61.16   1.57  75.93  2.87  

-   โรงไฟฟ้าขยะชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่  (3.20)  (0.08)  (9.97)  (0.26)  50.66   1.92  

-   กลุม่บรษิทัพลงังานทางเลอืก1/           4.56  0.11  6.11   0.16  5.62  0.21  

-   กลุ่ม กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั       493.06  12.35  736.80   18.97  537.76  20.34  

-   เงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี  74.98   1.91   74.98   1.93   36.49   1.38  

-   บรษิทัอื่นๆ2/  77.15   1.97   77.67   2.00   49.59   1.88  

รวมรายได้และส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลจาก

ธรุกิจพลงังาน 
 2,125.57   54.25   1,979.77   50.97  1,117.82  42.28  

รายไดอ้ื่น3/  87.71   2.24   70.69   1.82  43.46  1.64  

รวมรายได้ ส่วนแบ่งกาํไรฯ และเงินปันผล  3,918.40   100.00   3,884.04  100.00  2,644.02  100.00  

หมายเหตุ : 1/กลุ่มบรษิทัพลงังานทางเลอืกประกอบดว้ย บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั และกลุม่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักลุ 1, 3, 6 และ 17 
 2/บรษิทัอื่นๆ รวมเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
 3/รายไดอ้ื่น เชน่ ดอกเบีย้รบั จากเงนิใหกู้ย้มืแก่ บรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดแ้ละส่วนแบ่งกําไร / (ขาดทุน) จากธุรกจิสาธารณูปโภค 1,833.58 ลา้นบาท และ 

1,482.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.21 และรอ้ยละ 38.17 ของรายไดแ้ละสว่นแบ่งกาํไรฯและเงนิปันผลใน

ปี 2562 และปี 2563 และบรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได ้ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากธุรกจิพลงังาน 

1,979.77 ล้านบาท และ1,117.82 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.97 และร้อยละ 42.28 ของรายได้และส่วน

แบง่กาํไรฯและเงนิปันผลในปี 2562 และปี 2563 
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ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามชาํนาญในธุรกจิสาธารณูปโภค ประกอบกบัความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิเน่ืองจากการเป็น

พนัธมติรกบักลุ่ม WHAID ทําใหปั้จจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นหน่ึงในผูผ้ลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมราย

ใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมสี่วนแบ่งทางตลาดของการใหบ้รกิารน้ําเพื่ออุตสาหกรรมแก่ลูกคา้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ในประเทศไทยในสดัส่วนทีส่งู หากพจิารณาจากพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยใหบ้รกิารและจะเขา้

ใหบ้รกิารประมาณ 48,897 ไร่4/ โดยนิคมอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยใหบ้รกิารทีม่อีตัราการใชน้ํ้าต่อไร่ทีส่งูสดุ

ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุต) (WHA EIE) เน่ืองจากมลีูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมที่มี

การใช้น้ําในอตัราที่สูง เช่น ปิโตรเคม ีโรงไฟฟ้า และเหล็ก เป็นต้น นอกจากน้ีความได้เปรยีบทางธุรกจิของบรษิัท 

สบืเน่ืองจากการเขา้มาแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นไปไดย้าก เพราะการประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคครบ

วงจรต้องใช้เงนิลงทุนที่สูง และเป็นธุรกจิที่มกีารควบคุมดูแลและตรวจสอบค่อนขา้งมาก อกีทัง้การได้รบัสทิธใินการ

ประกอบธุรกจิจากหน่วยงานรฐัและเอกชนมขีอบเขตและขอ้จาํกดัสงู และตอ้งมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่เพยีงพอ เพื่อทีจ่ะเกดิ

การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ด้วยเหตุผลดงักล่าว ทําให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคใน

ประเทศไทยมเีพยีงน้อยราย 

สําหรบัธุรกิจพลงังานนัน้ บริษัทและบรษิัทย่อยได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศกบัผูด้ําเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าชัน้นํา เช่น กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ และกลุ่มบ.ีกรมิ เพาเวอร ์และดําเนินการเอง

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีาํลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้วรวม 590 เมกะวตัต์ ซึ่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่

ดาํเนินการเองจาํนวน 36.9 เมกะวตัต ์และมโีครงการดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งอกีประมาณ 11.4 เมกะวตัต ์

ทีม่า : 4/ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“WHAID”)  

2.2 ธรุกิจสาธารณูปโภค 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค โดยใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัหาและจาํหน่ายน้ําดิบ (Raw Water) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิารจดัหาและจําหน่ายน้ําดบิให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมของบริษัท 

ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) (“WHAID”) โดยบรษิทันําเสนอน้ําดบิเพื่อเป็นทางเลอืกใน

การใช้น้ําของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการจดัหาและจําหน่ายน้ําดิบของบริษัทได้แก่     

กลุ่มปิโตรเคม ีกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) 

เป็นตน้ 
 

2. การผลิตและจาํหน่ายน้ําเพือ่อตุสาหกรรม (Industrial Water) 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดย

น้ําเพื่ออุตสาหกรรมทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจาํหน่ายในปัจจุบนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

(1) น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) มลีกัษณะเป็นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทําให้สะอาดโดยผ่าน

กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ใน

กระบวนการผลติทัว่ไป กลุ่มลูกค้าสําหรบัน้ําประเภทน้ีได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงาน
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ประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม

อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

(2) น้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) เป็นน้ําทีผ่่านกระบวนการตกตะกอนการ

กรองและการเติมคลอรนีเพื่อฆ่าเชือ้ (ในปรมิาณและความเขม้ขน้ที่ตํ่ากว่าน้ําเพื่อกระบวนการผลติ) 

โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทําการจ่ายน้ํา Clarified Water ไปสู่ลูกค้า โดย

ผลติภณัฑน้ี์สามารถสนองตอบความต้องการของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม 

ปิโตรเคม ีเน่ืองจากสารคลอรนีอาจเขา้ไปกดักร่อนเครื่องจกัรของลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ีได ้

(3) น้ําเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสงู (Premium Clarified Water) เป็นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมทีม่คุีณลกัษณะ

สงูกว่าน้ําอุตสาหกรรมปกต ิโดยผลติผ่านเทคโนโลยเีมมเบรนคุณภาพสงู ส่งจําหน่ายแก่ลูกคา้ในกลุ่ม

โรงไฟฟ้าเป็นหลัก โดยในปี 2563 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทได้เปิดให้บริการน้ําประเภทน้ีที่นิคม

อุตสาหกรรม ESIE 

(4) น้ําเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เป็นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมที่มีความ

บรสิุทธิส์งูมาก โดยดงึแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ํา ใชใ้นกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมบางประเภท 

เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคม ีอเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

 

3. การบริหารจดัการน้ําเสีย (Wastewater Treatment) 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารบรหิารจดัการบ่อบําบดัน้ําเสยีส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมซึง่โรงงานอุตสาหกรรม

ปล่อยน้ําเสยีมารวมกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน้ําทีบ่าํบดัแลว้ดงักล่าวสู่แหล่ง

น้ําธรรมชาต ิหรอืนําไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลติต่อไป  

 

โดยในปัจจุบนั บรษิทัดําเนินธุรกจิสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID โดยมทีัง้ในรูปแบบของการเช่า

สทิธใินการดาํเนินงานสาธารณูปโภค และการใหบ้รกิารบรหิารจดัการสาธารณูปโภคในพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID โดยการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ท่ีตัง้ 

 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ1/ 

ท่ีดินให้เช่า 

ท่ีดิน

สาธารณูปโภค 

บริษทัและ

บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา

โครงการ 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ)    

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 
2/  2/  มกีรรมสทิธิ ์

 3/  3/ เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ (ระยอง)      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     รบับรหิารจดัการ 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  เขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ระยอง      
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ท่ีตัง้ 

 

ท่ีดินท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ1/ 

ท่ีดินให้เช่า 

ท่ีดิน

สาธารณูปโภค 

บริษทัและ

บริษทัย่อย 

ผู้พฒันา

โครงการ 

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 5/ 5/ 6/ 5/ 6/ เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 2      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 4      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  ดบับลิวเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 1      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     รบับรหิารจดัการ 

อุปกรณ์บําบดัน้ําเสยี 7/    รบับรหิารจดัการ 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3      

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  เขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ เหงะ

อาน 

     

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม - - -  เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EECi) 

     

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม - - - - - 

โรงบําบดัน้ําเสยี     เชา่สทิธใินการดําเนินงาน 

  1/นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการดาํเนินธุรกจิจดัหาและจาํหน่ายน้ําดบิในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID เป็นเวลา 50 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2559 

(ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์) 
2/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จํากดั (“WHAWT”) มกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม (ประเภทน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี) จํานวน 2 

โรง โดยมกีาํลงัการผลติรวมเท่ากบั 86,400 ลบ.ม./วนั 
3/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิสาธารณูปโภค มกีาํลงัการผลติเท่ากบั 12,000 ลบ.ม./วนั 
4/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ไดแ้ก่ น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process Water) และน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี 

(Clarified Water) จากบรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั 
5/บรษิทัมกีรรมสทิธิใ์นโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ที่ตัง้อยู่บนที่ดนิให้เช่า มกีําลงัการผลติเท่ากบั 24,000 ลบ.ม./วนัและที่ตัง้อยู่บนที่ดนิสาธารณูปโภค มกีาํลงั

การผลติเท่ากบั 18,000 ลบ.ม./วนั 
6/บรษิทัไดเ้ชา่สทิธใินการใชโ้รงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิสาธารณูปโภค มกีาํลงัการผลติเท่ากบั 12,000ลบ.ม./วนั 
7/อุปกรณ์บําบดัน้ําเสยีสาํหรบัดบับลวิเอชเอโลจสิตกิสพ์ารค์ 1 ตัง้อยู่บนทีด่นิใหเ้ชา่หรอืพืน้ทีข่าย (Sellable Area) ของลกูคา้แต่ละราย  
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 กลยุทธท์างการตลาด 

บรษิทัและบรษิทัย่อยดาํเนินธุรกจิสาธารณูปโภค โดยมกีลยุทธท์างการตลาดทีส่าํคญัดงัน้ี 

1. การขยายธรุกิจน้ําอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการพฒันานิคมอตุสาหกรรมใหม่ของกลุ่ม WHAID 

บรษิัทจะดําเนินการขยายระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกลุ่ม WHAID ทัง้ใน

ประเทศและในต่างประเทศ เพื่อใหบ้รกิารจดัจําหน่ายน้ําอุตสาหกรรมและบรหิารจดัการบ่อบําบดัน้ําเสยีของ

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID นอกจากน้ี บริษัทยังให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงานโดย

สามารถนําเสนอบรกิารน้ําแบบครบวงจรอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ทัง้ในดา้นการบรหิาร

จดัการและดา้นการเงนิ 

2. กลยุทธเ์ชิงรกุในการขยายธรุกิจน้ําในพืน้ท่ีนอกเขตนิคมอตุสาหกรรมของกลุ่ม WHAID  

 บริษัทมุ่งมัน่ที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตของความต้องการใช้น้ําทัง้น้ําดิบ น้ําเพื่อ

อุตสาหกรรม และการบรหิารจดัการน้ําเสยี ทัง้ในพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

บรเิวณระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) บรษิทัจงึอยู่ระหว่างการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิกบัผูพ้ฒันา

นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการใช้จุดเด่นในเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทําธุรกจิ

สาธารณูปโภค ความสามารถในการบริหารต้นทุน และความเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมในการขยายธุรกิจในพื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID นอกจากน้ี สําหรบั

แผนการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม บรษิทัมแีผนจะพฒันาความสมัพนัธ์

กบัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่และชุมชนในบรเิวณนัน้ๆ เพื่อพฒันาความร่วมมอืในการใหบ้รกิารจดัการ

และจดัจาํหน่ายน้ํา เพื่อรองรบัการเตบิโตของความตอ้งการใชน้ํ้า โดยบรษิทัมุ่งเน้นการลงทุนในผลติภณัฑน้ํ์า

มูลค่าเพิ่ม (Value added product) อาทิ น้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ําอุตสาหกรรม

คุณภาพสงู (Premium Clarified Water) และการนําน้ําเสยีมาบาํบดัและใชใ้หม่ (Wastewater Reclamation) 

3. การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสาํหรบัฐานลูกค้าปัจจบุนั

และสรา้งฐานลูกค้าใหม่  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นและหลากหลายมากขึน้ บรษิทั

จึงตัง้เป้าที่จะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะนําเสนอให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการนําเทคโนโลยี 

Membrane  และแนวคดิ Reclamation มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยการเพิม่ชนิดหรอืประเภทของน้ํา

สาํหรบัผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรม อาท ิการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ (Wastewater Reclamation) น้ําปราศจาก

แร่ธาตุ (Demineralized Water) ระบบผลติน้ําจากทะเล (Desalination System) การบาํบดัน้ําเสยีขัน้ตน้ใหก้บั

ลกูคา้ (Wastewater Pre-treatment) เป็นตน้ ซึง่นวตักรรมหรอืผลติภณัฑใ์หม่ๆ เหล่าน้ีจะช่วยลดตน้ทุนค่าน้ํา

ดบิและนําเสนอน้ําทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ ทีไ่ม่เพยีงแค่ตอบสนองความต้องการลูกคา้ของบรษิทั ปัจจุบนัแต่ยงั

ช่วยสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ใหก้บับรษิทัอกีดว้ย 

4. การขยายธรุกิจไป CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงสุด   

บริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคไปยงัตลาดต่างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะใน

ประเทศที่มีความต้องการสาธารณูปโภคจํานวนมาก โดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ

ประเทศเวยีดนาม เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพในดา้นปรมิาณการใชน้ํ้าทีเ่ตบิโตจากจาํนวนประชากรที่
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เพิ่มขึ้น รวมถึงเศรษฐกจิมอีตัราการเติบโตสูง นําไปสู่การเพิม่ขึน้ของกจิกรรมการผลติต่างๆ  ซึ่งปัจจุบนั

บรษิัทได้เริ่มดําเนินธุรกิจด้านน้ําในประเทศเวยีดนาม โดยจดัตัง้บริษัทย่อยเขา้ไปดําเนินการตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคม 2561 และไดเ้ขา้ไปลงทุนในบรษิทัน้ําประปาในเวยีดนามจํานวน 2 บรษิทัในปี 2562 นอกจากน้ี 

บรษิทัยงัไดพ้นัธมติรทางธุรกจิ ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกจิน้ํา  

 

2.2.2.2 การจดัจาํหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การจดัจาํหน่าย 

บรษิทัจดัส่งน้ําดบิ และน้ําเพื่ออุตสาหกรรมทีไ่ดจ้ากการผลติจากโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย ผ่านทางท่อน้ําทีไ่ด้วางไว ้ไปยงัลูกค้าที่ต้องการใช้แต่ละราย โดยอาจมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

ควบคุมแรงดนัให้เพยีงพอต่อการส่งน้ําไปยงัสถานที่ประกอบการของลูกค้าและมกีารติดตัง้มาตรวดัเพื่อตรวจสอบ

ปรมิาณการใชน้ํ้าของลกูคา้ในแต่ละเดอืน 

สาํหรบัการบรหิารจดัการบ่อบําบดัน้ําเสยีรวมของนิคมอุตสาหกรรมนัน้ น้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมจะถูก

ลําเลยีงผ่านทางท่อลําเลยีงน้ําเสยี เพื่อนําเขา้มาในบ่อบําบดัน้ําเสยีรวมของนิคมอุตสาหกรรมนัน้ เพื่อผ่านกระบวนการ

บาํบดัจนสามารถปล่อยสูแ่หล่งน้ําตามธรรมชาตไิด ้ 

โดยปัจจุบนั บริษัทจดัส่งน้ําดิบและน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และรบับริหารจดัการน้ําเสยีให้แก่ลูกค้าของกลุ่ม 

WHAID จํานวนประมาณ 1,000 รายใน 10 พื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยและ 1 พื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศ

เวียดนาม และรบับริหารจดัการน้ําเสยีนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID 

จาํนวน 1 แห่ง 

 

ช่องทางในการใหบ้รกิาร 

1. นําเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เดมิของบรษิทั โดยบรษิทัจะสาํรวจความต้องการของลกูคา้ 

เพื่อสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลกัษณะผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอได้เป็น 2 

ลกัษณะ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.1 ผลติภณัฑ์ปัจจุบนัที่บรษิทัใหบ้รกิารในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ จากความต้องการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้ 

หรอืความตอ้งการบําบดัน้ําเสยีทีเ่พิม่ขึน้ โดยอาจเป็นผลมาจากการขยายกจิการ หรอืการปรบัเปลีย่น

รปูแบบการดาํเนินงาน 

1.2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ บริษัทมีแผนที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณูปโภคตามความ

ต้องการของลูกคา้ ไดแ้ก่ น้ําทีม่คุีณภาพสงู โดยเฉพาะ น้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)

น้ําจากกระบวนการ Reverse Osmosis และการให้บริการบําบัดน้ําเสียขัน้ต้น (Wastewater 

pretreatment) เพื่อทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคทีค่รบวงจร (Total Solution) 

2. นําเสนอบรกิารสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHAID ซึ่งเป็นพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัจะเขา้เสนอผลติภณัฑ์ ทัง้ผลติภณัฑ์ปัจจุบนั และ

ผลติภณัฑร์ูปแบบอืน่ๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ และกลุ่มผูพ้ฒันานิคมฯ และผูป้ระกอบการทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในพืน้ทีข่อง

กลุ่ม WHAID  

ลกูคา้หลกั 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรก คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 รอ้ยละ และรอ้ยละ 43.4 

ของรายไดจ้ากธุรกจิน้ําของบรษิทัฯ ในปี 2562 และปี 2563   
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บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากธุรกิจ

สาธารณูปโภคในปี 2562 และ 2563 อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยมลีูกคา้ทีม่สีดัส่วนรายไดส้งูเกนิกว่ารอ้ยละ 5 

ของรายได้จากธุรกจิสาธารณูปโภคจํานวน 4 รายในปี 2562 และ 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมแีละโรงไฟฟ้า 

ทัง้น้ี ลูกค้าแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้น้ําที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมแต่ละประเภท มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั โดยธุรกจิโรงไฟฟ้า และธุรกจิปิโตร

เคม ีจะมปีรมิาณการใชน้ํ้าเฉลีย่ทีส่งูกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ  

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น้ําเฉล่ีย  

(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวนั) 

ธุรกจิโรงไฟฟ้า 80-120 

ธุรกจิปิโตรเคม ี 40-60 

อื่นๆ1/ 4-7 

หมายเหตุ : 1/อื่นๆ ประกอบดว้ย ธรุกจิยานยนต ์ธรุกจิอปุโภคบรโิภค ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

ทีม่า  :  บรษิทั 

ปัจจุบนับรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากธุรกจิสาธารณูปโภคทัง้หมดมาจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน

พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID โดยโครงสร้างรายได้ธุรกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัและบรษิทัย่อย จําแนกตาม

กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2561 2562 และ 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

อุตสาหกรรม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกจิปิโตรเคม ี 631.12 37.57 639.96 37.57 651.97 40.13 

ธุรกจิพลงังาน 405.63 24.15 452.06 24.15 374.48 23.05 

ธุรกจิยานยนต ์ 181.77 10.82 184.21 10.82 189.99 11.70 

ธุรกจิเหลก็ 151.32 9.01 154.29 9.01 132.98 8.19 

ธุรกจิอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 71.15 4.24 78.19 4.24 71.66 4.41 

ธุรกจิอุปโภคบรโิภค 73.31 4.36 83.30 4.36 87.68 5.40 

ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง 48.55 2.89 52.24 2.89 47.65 2.93 

อื่นๆ1/ 116.86 6.96 90.08 6.96 68.13 4.19 

รวม 1,679.71 100.00 1,734.33 100.00 1,624.53 100.00 

หมายเหตุ: รายไดท้ีแ่สดงในตารางไม่รวมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ํ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 
1/อื่นๆ ประกอบดว้ย กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่ม Industrial Service เป็นตน้ 

  

นอกจากน้ี โครงสรา้งรายไดธุ้รกจิสาธารณูปโภคของบรษิทัและบรษิทัย่อย สามารถจาํแนกไดต้ามเขตนิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงนิรวมปี 2561 2562 และ 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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หมายเหตุ: รายไดท้ีแ่สดงในตารางคอื รายไดธุ้รกจิน้ําในประเทศไทยไม่รวมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ํ้าเพิม่ และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 

 

ทัง้น้ี บริษัทยงัได้รบัรายได้จากการบริหารจดัการธุรกิจบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) และการบรหิารจดัการธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในดบับลวิเอชเอ  

โลจสิตกิส ์พารค์ 1 อกีดว้ย  

2.2.2.3 การกาํหนดราคา 

บรษิทัมนีโยบายในการกําหนดราคาในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคจากต้นทุนการใหบ้รกิาร บวกอตัรากําไร

ส่วนเพิ่ม (profit margin) สําหรับธุรกิจสาธารณูปโภค โดยบริษัทจะพิจารณาถึงราคาในการให้บริการที่สามารถ

เปรยีบเทยีบไดก้บัผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น อย่างไรกด็ ีบรษิทัอาจมกีารพจิารณาราคาให้

เหมาะสมแก่ลกูคา้เป็นรายกรณีไป ในกรณีทีม่ปีรมิาณการใชส้าธารณูปโภคในอตัราทีส่งู ซึง่บรษิทัจะตอ้งจดัหาน้ําดบิให้

เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายนัน้ นอกจากน้ี บรษิัทมกีารทบทวนการปรบัราคาในการใหบ้รกิารทุกปี โดย

ราคาดงักล่าวจะเป็นราคาทีเ่ทยีบได้กบัราคาตลาด ณ เวลาดงักล่าว และสําหรบัพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม บรษิัท

จะต้องขอความเหน็ชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ในการปรบัราคา โดยผ่านทางผูพ้ฒันา

นิคมอุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นผูข้อความเหน็ชอบกบั กนอ. ใหแ้ก่บรษิทั 

 

2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําในประเทศไทย 

ประเทศไทยถอืว่าเป็นหน่ึงในประเทศผูบ้รโิภคทีใ่ชน้ํ้ามากที่สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยแบ่ง

วตัถุประสงค์การใช้น้ําออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ (1) การบรโิภคภาคครวัเรอืน ได้แก่ การใช้น้ําเพื่อการอุปโภค

บรโิภคและการท่องเทีย่ว และ (2) การบรโิภคภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้น้ี อา้งองิจากแผน

แม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา ซึง่จดัทําโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา 

กรมทรพัยากรน้ํา โดยรายงานการใชน้ํ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคและการท่องเทีย่วปี พ.ศ. 2558 มคีวามต้องการน้ําอุปโภค

บรโิภค 4,783 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซึง่ในอนาคต ปี พ.ศ. 2580 คาดการณ์ความตอ้งการน้ําจาํนวน 5,991 ลา้นลูกบาศก์

เมตร และการใช้น้ําเพื่ออุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ 1,913 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ทีต่ ัง้ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 88.03 5.24 90.33 5.21 90.03 5.54 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก  

(มาบตาพุด) 
919.86 54.76 913.79 52.69 883.07 54.36 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 268.65 15.99 256.95 14.82 216.80 13.35 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี 147.09 8.76 167.70 9.67 150.08 9.24 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 79.71 4.75 108.20 6.24 98.42 6.06 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 160.72 9.57 169.28 9.76 155.55 9.58 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 3.09 0.18 3.10 0.18 2.36 0.15 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 9.34 0.56 16.32 0.94 15.15 0.93 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 0.41 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 3.22 0.19 8.59 0.50 6.41 0.39 

รวม 1,679.71 100.00 1,734.27 100.00 1,624.53 100.00 
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คาดการณ์ความตอ้งการน้ําในอนาคต ปี พ.ศ. 2580 จาํนวน 3,488 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ในพืน้ทีห่ลกัทีม่โีรงงานและกลุ่ม

อุตสาหกรรม คอื กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถึงพื้นที่ในภาคตะวนัออกซึ่งเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลกั

ของประเทศ สาํหรบัในภาคอื่น ๆ อุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากภาคเกษตรและการผลติเพื่อใชใ้น

ทอ้งถิน่ 

ทีม่า : แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

ภาวะอตุสาหกรรมการใช้น้ําภาคอตุสาหกรรม  

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโน้มชะลอตวั มาจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัลดลง ประกอบ

กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดําเนินธุรกิจและความต้องการผลิตในทุก

อุตสาหกรรม อย่างไรกต็ามหลงัสถานการณ์โรคระบาดไดทุ้เลาลง ประกอบกบัมปัีจจยัสนับสนุนจากความคบืหน้าใน

การพฒันาวคัซนีโควดิ-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรมทยอยฟ้ืนตวัและปรบัตวัดขีึน้ในครึ่งปีหลงัโดยเฉพาะเศรษฐกจิใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและจนี ซึง่เป็นคู่คา้ทีส่าํคญัของประเทศไทย ทําใหภ้าคการส่งออกของประเทศไทยมแีนวโน้มดี

ขึน้ นอกจากน้ี การทีร่ฐับาลมนีโยบายทีจ่ะพฒันา Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อส่งเสรมิการลงทุนในพื้นที่

ชายฝัง่ภาคตะวนัออก ซึ่งมรีายไดค้ดิเป็นประมาณร้อยละ 20.0 ของผลติภณัฑม์วลรวมทัง้หมดของประเทศ และเพื่อ

พฒันาระบบโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงั, ท่าเรอืมาบตาพุด หรอืการพฒันาพืน้ที่สนามบนิอู่ตะเภา โดยมี

เป้าหมายทีจ่ะเป็นจุดศูนยก์ลางสําหรบัการขนส่ง เพื่อเชื่อมต่อไปยงัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน ถงึแมภ้าพรวม

เศรษฐกิจและธุรกิจภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปี 2563 จะเผชญิผลกระทบรุนแรงจากโรค

ระบาดและภยัแลง้ บรษิทัยงัคงมองเหน็โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิบรหิารและจดัการน้ํา โดยเฉพาะในผลติภณัฑน้ํ์า

มลูค่าเพิม่และการนําน้ําเสยีมาใชใ้หม่ เพื่อเป็นทางเลอืกและตอบสนองความตอ้งการใชน้ํ้าของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 
  

ทัง้น้ี กระทรวงการคลงั คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทย จะเติบโตประมาณร้อยละ2.5-3.5 ในปี  2564 

(ขอ้มลู ณ เดอืนมนีาคม 2564)  

ในระยะเวลา5 ปีทีผ่่านมา เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่เป็นพืน้ทีห่ลกัทีบ่รษิทัดาํเนินธุรกจิอยู่ เป็นเขตทีม่คีวาม

เตบิโตของเศรษฐกจิสงูกว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จงึมกีารเตบิโตของตวัเลข

ทัง้สําหรบัการอุปโภคบรโิภคในประเทศ และสําหรบัการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมอีตัราการ

เตบิโตในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (2557-2561) เฉลีย่รอ้ยละ 5.7 ต่อปี เมื่อเทยีบกบัอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของทัง้ประเทศใน

ช่วงเวลาเดยีวกนัที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี ทัง้น้ี ในปี 2561-2562 รฐับาลได้เร่งรดัใหเ้กดิการลงทุนและดําเนินการในพื้นที่ 

EEC อย่างเป็นรูปธรรม โดยเหน็ไดจ้ากโครงการฯทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิละไดม้กีารเปิดใหเ้อกชนได้เขา้มามสี่วนร่วมใน

การลงทุน ทาํใหน้กัลงทุนมคีวามเชื่อมัน่ต่อประเทศไทยและโดยเฉพาะพืน้ที ่EEC เพิม่มากขึน้ 

 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

 
ทีม่า : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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สถติกิารยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนของต่างชาตใินปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มโีครงการยื่นขอรบัการส่งเสรมิ

จํานวน 907 โครงการ มูลค่าเงนิ ลงทุน 213,162 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) จํานวนโครงการ

ลดลงรอ้ยละ 3 สว่นมลูค่าลดลงรอ้ยละ 54  

 

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

หมายเหตุ: ปี 2562 คอื ตวัเลขประมาณการตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ พฤศจกิายน 

สาํหรบัสถติกิารยื่นแบบคําขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

ในปี 2563 มีมูลค่าทัง้หมดประมาณ 481.1 พนัล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.4 ทัง้น้ี คําขอรบัการ

ส่งเสรมิการลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดัระยองและชลบุร ีโดยคดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ 27.8 ของจํานวนคําขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนทัง้หมด และประมาณรอ้ยละ 73.2 ของมูลค่าโครงการ

ทัง้หมดในปี 2563 เน่ืองจากเขตพืน้ทีด่งักล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละยานยนต์ ซึง่เป็นอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ในประเทศไทย อย่างไรกต็าม จํานวนโครงการที่ได้รบัอนุมตัิคําขอส่งเสรมิการลงทุนในปี 2563 เท่ากบั 1,501 

โครงการ มมีลูค่าทัง้หมดประมาณ 361.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 75.1 ของโครงการทีย่ื่นขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

 

การอนุมติัคาํขอการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย 

คาํขอท่ีได้รบัการอนุมติั 2559 2560 2561 2562 2563 

จาํนวนโครงการ 1,732 1,330 1,469 1,500 1,501 

มลูค่าคาํขอ (พนัลา้นบาท) 867.5 631.1 549.5 447.4 361.4 

ทีม่า : สํานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
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แหล่งท่ีตัง้ของโครงการท่ีได้รบัอนุมติัการส่งเสริมการลงทนุ 

 จาํนวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ(โครงการ) มลูค่าโครงการ (พนัลา้นบาท) 
 

 
ทีม่า : สํานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

 

2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.1.3.1 โรงงานผลิตน้ําเพื่ออตุสาหกรรม และโรงงานบาํบดัน้ําเสีย 

ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมโีรงงานผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรมจํานวน 17 โรง และโรงงานบําบดัน้ําเสยี

จํานวน 12 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จํานวน 11 แห่ง แบ่งเป็นใน

ประเทศไทยจาํนวน 10 แห่ง และประเทศเวยีดนามอกี 1 แห่ง และนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHAID จํานวน 1 แห่ง โดยมีกําลงัการผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรมสูงสุดรวม 366,776 ลบ.ม. ต่อวนั และมี

ความสามารถในการบาํบดัน้ําเสยีสงูสดุรวม 132,456 ลบ.ม. ต่อวนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ตารางสรปุกาํลงัการผลิตน้ําเพื่ออตุสาหกรรมและความสามารถในการบาํบดัน้ําเสีย 

นิคมอตุสาหกรรม  

และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ท่ีตัง้ 

กาํลงัการผลิตน้ํา

เพ่ืออตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ

บาํบดัน้ําเสีย/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุต) 

(“WHA EIE”) 

อ. มาบตาพุด  

จ.ระยอง 

159,4002/ 60,000 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

(“ESIE”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

53,2003/ -4/ 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 

(“WHA ESIE 1”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

54,000 18,200 

 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

(“WHA CIE 1”) 

อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

18,000 

 

8,400 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 

(“WHA CIE 2”) 

อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

6,000 

 

1,600 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี อ.หนองแค  30,576 14,976 
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นิคมอตุสาหกรรม  

และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ท่ีตัง้ 

กาํลงัการผลิตน้ํา

เพ่ืออตุสาหกรรม/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

ความสามารถในการ

บาํบดัน้ําเสีย/1 

(ลบ.ม./ วนั) 

(“WHA SIL”) จ.สระบุร ี  

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 

(“WHA RIL”) 

อ.บา้นค่าย  

จ.ระยอง 

14,400 

 

12,480 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 

(“WHA ESIE 2”) 

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

12,000 10,000 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 

(“WHA ESIE 4”) 

อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 

3,600 1,500  

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 

(“WHA ESIE 3”) 

อ.บา้นบงึ / อ.หนองใหญ่ 

จ.ระยอง 

3,600 1,500 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ เหงะอาน 

(“WHA Industrial Zone 1 Nghe An”) 

เหงะอาน  

เวยีดนาม 

12,000 3,200 

เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 

วงัจนัทร ์

ระยอง 

- 600 

รวม  366,776 132,456 

หมายเหตุ 1/ โรงงานผลติน้ําและโรงงานบาํบดัน้ําเสยีในตารางขา้งตน้ส่วนมากเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่ม WHAID โดยเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 

2559 บรษิัทไดเ้ขา้ทําสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิกบักลุ่ม WHAID ทําให้บรษิัทได้รบัสทิธใินการใช้ทรพัย์สิน

ดงักล่าวในการดาํเนินธุรกจิไดเ้ป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 

 2/ รวมโรงงานผลิตน้ําโรงผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) จํานวน 1 โรง รวมกําลังการผลิต 12,000 

ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และ โรงผลติ Wastewater Reclamation (การนําน้ําทีใ่ชแ้ลว้มาบาํบดัแลว้นํากลบัมาใชใ้หม)่ 25,000 

ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  

 3/ สําหรบันิคมอุตสหากรรม ESIE เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 บรษิัทเขา้ทําสญัญาเช่าสทิธใินการประกอบธุรกจิเฉพาะ

ธุรกจิน้ําเพือ่อุตสาหกรรม กบับรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์อนิดสัเตรยีลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี 

ซึง่จะสิน้สุดลงในปี 30 มถุินายน 2576 

 4/ บรษิัทไม่ได้เช่าสทิธใินการดําเนินธุรกจิบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรม ESIE อย่างไรก็ด ีบรษิัทรบับรหิารจดัการ

ธุรกจิบาํบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งมคีวามสามารถในการบาํบดัน้ําเสยีเท่ากบั 32,000 ลบ.ม./วนั 

สาํหรบัการดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นัน้ เน่ืองจาก ESIE 

เป็นโครงการทีก่ลุ่ม WHAID ร่วมทุนกบับรษิทั อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2537 และเน่ืองจากเป็นขอ้ตกลง

ทางธุรกจิ ทีไ่ดม้กีารเจรจาและตกลงกนัระหว่างกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้สองแลว้ จงึไม่มกีารแกไ้ขขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ทีม่ี

อยู่แต่แรก 
 

นอกจากการจดัหาน้ําดิบ ผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และให้บริการบําบดัน้ําเสยีแล้ว ปัจจุบนั 

บรษิทัยงัรบับรหิารจดัการธุรกจิสาธารณูปโภคอกีดว้ย โดยบรษิทัรบับรหิารจดัการการบาํบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรม 

ESIE ซึ่งมคีวามสามารถในการบําบดัน้ําเสยีทัง้หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวนั นอกจากน้ี บรษิัทรบับรหิารจดัการธุรกจิ

สาธารณูปโภคใน WHA LP1 ไดแ้ก่ การรบับรหิารการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมซึง่มคีวามสามารถในการ

ผลติทัง้หมด 120 ลบ.ม. ต่อวนั และการรบับรหิารจดัการการบําบดัน้ําเสยี โดยการบรหิารจดัการใน 2 พืน้ทีน่ัน้ บรษิทั

จะไดร้บัค่าบรหิารจดัการโดยคดิจากหลกัค่าใชจ้่ายทางตรงบวกอตัรากาํไร (cost-plus) 
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ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคภายในประเทศของกลุ่มบริษทัฯ 

(หน่วย : ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

  

สาํหรบัธุรกจิจาํหน่ายและบรหิารจดัการน้ําภายในประเทศ ในปี 2563 บรษิทัมปีรมิาณน้ําเพื่ออุตสาหกรรมรวม

ทุกพื้นที่อุตสาหกรรมทีบ่รษิทัได้เช่าสทิธใินการดําเนินการจากกลุ่ม WHAID เป็น 50 ล้านลูกบาศกเ์มตร ลดลงจากปี 

2562 ร้อยละ 9 นอกจากน้ี ปรมิาณการบําบดัน้ําเสยีของบรษิัทรวมทุกพื้นที่อุตสาหกรรมที่บรษิัทได้เช่าสทิธใินการ

ดาํเนินการจากกลุ่ม WHAID เป็น 31 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 11 และ บรษิทัมปีรมิาณการจดัหา

และจาํหน่ายน้ําดบิในพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID เท่ากบั 15 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 12   

นอกจากน้ี ในปี 2562 บรษิัทเริม่ขยายการดําเนินธุรกจิไปยงัประเทศเวยีดนามทัง้ในส่วนของการใหบ้รกิาร

น้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ WHA และการลงทุนซือ้หุน้บางสว่นในกจิการน้ําประปาจาํนวน 2 แห่ง 

สาํหรบัธุรกจิจาํหน่ายและบรหิารจดัการน้ําในต่างประเทศ ทีนิ่คมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล โซน 

1–  เหงะอาน (WHA Industrial Zone 1 Nghe An) ประเทศเวยีดนาม กลุ่มบรษิทั WHAUP มกีําลงัการผลติน้ําประปา

สงูสุด จํานวน 12,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการน้ําเสยีรวม 3,200 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อวนั  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดล้งทุนซือ้หุน้กจิการน้ําประปาในประเทศเวยีดนามจํานวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั เก๋อ 

หล่อ วอเตอร์ ซพัพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลติและจําหน่ายน้ําประปาในเมอืงเหงะ อาน และ บรษิทั 

ดวง รเิวอร ์เซอรเ์ฟส วอเตอรแ์พลนท ์(SDWTP) หน่ึงในผูใ้หบ้รกิารน้ําประปาชัน้นําของเมอืงฮานอย ตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้ 47% และ 34% ตามลําดบั ทัง้สองโครงการมกีาํลงัการผลติน้ําจาํนวนรวม 13,000 และ 300,000 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อวนั ตามลําดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มปีรมิาณการจําหน่ายน้ําประปารวมทุกโครงการทีป่ระเทศเวยีดนาม

จาํนวน 50,739 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั หรอื คดิเป็นจาํนวน 19 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคภายในประเทศเวียดนามของกลุ่มบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(หน่วย : ลา้น ลบ.ม. /ต่อปี)  

 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และ

การขยายตวัของพืน้ที่อุตสาหกรรมที่บรษิทัให้บรกิารอยู่ปัจจุบนั โดยหากความต้องการของลูกค้าเพิม่ขึน้ หรอืพื้นที่

อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนถึงระดับที่บริษัทได้กําหนดไว้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของขนาดกําลังการผลิตหรือ

ความสามารถในการใหบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง กนอ. บรษิทัจะพจิารณาเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร 

โดยอาจเป็นการเพิม่กําลงัการผลิตในโรงงานเดิม หรือการตัง้โรงงานใหม่ตามการขยายตวัของพื้นที่อุตสาหกรรม 

เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพยีงพอ 

2.1.3.2 การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

(1) น้ําดิบ 

น้ําดบิถอืเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยบรษิทัและบรษิทั

ย่อยสามารถจดัหาน้ําดบิไดจ้าก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“อสีต์วอเตอร”์) ซึง่บรษิทัที่

ไดร้บัสมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ซึง่ใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง 

และฉะเชงิเทรา 

(2) กรมชลประทาน โดยปัจจุบนั บริษัทรบัซื้อน้ําดิบจากกรมชลประทานผ่าน บริษัท ดบับลิวเอชเอ

สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่ม WHAID อย่างไรกด็ ีบรษิทัอยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการจดัซือ้น้ําดบิกบักรมชลประทานโดยตรง 

(3) กลุ่ม WHAID ไดแ้ก่ น้ําจากบ่อน้ําธรรมชาตใินพืน้ทีข่องกลุ่ม WHAID ซึง่จดัทําขึน้เพื่อวตัถุประสงค์

ในการป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน้ําของผูป้ระกอบการภายในเขตพืน้ที ่และมวีตัถุประสงคเ์พื่อการ

ระบายน้ําและป้องกนัปัญหาน้ําท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรม 
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โดยการใชน้ํ้าดบิของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มแีหล่งน้ําดบิดงัต่อไปน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม  

และเขตประกอบอตุสาหกรรม 

แหล่งน้ําดิบ 

อีสตว์อเตอร ์ กรมชลประทาน กลุ่ม WHAID 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุต)    

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3    

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4    

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ เหงะอาน ใชน้ํ้าประปาจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม กลุ่ม WHAID ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็นตวักลางในการจดัซือ้น้ําดบิในกรณีที่

การจดัซือ้ดงักล่าวมผีลประโยชน์ร่วมกนั 

ทัง้น้ี บรษิัทและบรษิัทย่อยมค่ีาใช้จ่ายการจดัซื้อน้ําดิบคดิเป็นร้อยละ 61.48 และร้อยละ 69.27 ของต้นทุน

ทัง้หมดสาํหรบัปี 2562 และปี 2563 

สดัสว่นปรมิาณน้ําดบิทีบ่รษิทัไดจ้ากแหล่งต่างๆ ในช่วงปี 2561 – 2563 ดงัต่อไปน้ี 

แหล่งน้ําดิบ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ล้าน ลบ.ม. รอ้ยละ ล้าน ลบ.ม. รอ้ยละ ล้าน ลบ.ม. รอ้ยละ 

อสีตว์อเตอร ์ 53.10 79.78 58.33  84.04 49.11 78.81 

กรมชลประทาน  6.86 10.31 7.88  11.36 7.22 11.59 

แหล่งน้ําธรรมชาตขิองกลุ่ม 

WHAID 
6.61 9.93 3.19  4.60 5.99 9.61 

รวม 66.56 100.00 69.40  100.00 62.31 100.00 

 

(2) ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าถอืเป็นต้นทุนหลกัในการจําหน่ายน้ําดบิ ผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการบําบดัน้ําเสยีของบรษิัท

และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยซือ้ไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และโรงไฟฟ้าเอกชน  

ทัง้น้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 8.76 และ ร้อยละ 9.13 ของต้นทุนทัง้หมด

สาํหรบัปี 2562 และปี 2563 

 

(3) สารเคมี 

สารเคมหีลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และการบาํบดัน้ําเสยี ประกอบดว้ย 

Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร ์ปนูขาว และคลอรนี โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจดัซือ้จากผูจ้ดัจําหน่ายใน
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ประเทศหลายรายบรษิทัมนีโยบายการจดัซือ้ โดยจะพจิารณาจากผูจ้ดัจาํหน่ายทีม่คีวามเหมาะสมในดา้นราคา 

คุณภาพ ความสามารถในการจดัสง่ และบรกิาร 

ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาใชจ้่ายการจดัซือ้สารเคมคีดิเป็นรอ้ยละ 3.68 และรอ้ยละ 4.55 ของตน้ทุน

ทัง้หมดสาํหรบัปี 2562 และปี 2563 

 

(4) การซ่อมบาํรงุ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการซ่อมบํารุงระบบผลติ ระบบส่งน้ํา และอุปกรณ์

การผลติหรอืการบําบดัน้ําเสยีต่างๆ อย่างไรกต็ามหากระบบผลติและส่งน้ําต่างๆ เกดิความเสยีหายทีต่้องมี

การซ่อมแซมอย่างมนีัยสําคญั บรษิทัอาจว่าจ้างผู้ซ่อมแซมภายนอกตามลกัษณะของงานที่ซ่อมแซม โดย

คาํนึงถงึค่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมดว้ย 

ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาใชจ้่ายในการซ่อมบํารุงคดิเป็นรอ้ยละ 2.85 และรอ้ยละ 2.58 ของต้นทุน

สาํหรบัปี 2562 และปี 2563 

 

2.1.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายน้ํา และการบริหารจดัการน้ําเสีย 

1. กระบวนการผลิตน้ําเพือ่อตุสาหกรรม (Industrial Water) อนัไดแ้ก่ น้ําเพื่อกระบวนการผลติ (Process 

Water) และน้ําเพื่อกระบวนการผลติปราศจากคลอรนี (Clarified Water) 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิจดัส่งน้ําดบิมายงัจุดรบัน้ําดบิ และบรษิทัส่งน้ําดบิผ่านท่อส่งน้ํามายงัโรง

ผลติน้ําของบรษิทัโดยน้ําดบิทีบ่รษิทัใชใ้นการผลติ มาจาก (1) ผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิ ซึง่ปัจจบุนั 

ไดแ้ก่ อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทาน (2) แหล่งน้ําในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเองโดยบรษิทัจะมี

ระบบมเิตอรใ์นการวดัปรมิาณน้ําจากแต่ละแหล่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใส่น้ําดบิพร้อมเติมสารเคมเีช่น Poly Aluminum Chloride โพลเีมอร์ ปูนขาว และคลอรนีที่

ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถังตกตะกอน หลงัจากที่น้ําตกตะกอนแล้ว น้ําที่ปราศจาก

ตะกอนจะไดร้บัการลาํเลยีงไปสูถ่งักรองทราย 

 สําหรบัตะกอน จะมกีระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดงักล่าวจะลําเลียงไปยงัโรงรีด

ตะกอน เพื่อใหผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดาํเนินการฝังกลบต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทําการกรองน้ําดว้ยทราย เพื่อเป็นการกรองตะกอนทีล่ะเอยีดออกอกีครัง้หน่ึง โดยน้ําทีผ่่าน

การกรองทรายจะมคีวามขุน่ตํ่า ทัง้น้ีบรษิทัจะเปลีย่นทรายทีใ่ชเ้ป็นตวักรองทุกๆ 3-4 ปี 

ขัน้ตอนท่ี 4 เตมิสารคลอรนีไปในน้ํา เพื่อเป็นการฆา่เชือ้โรค เน่ืองจากสารคลอรนีควบคุมง่าย สามารถฆา่

เชือ้โรคไดเ้กอืบทุกชนิด และช่วยกาํจดักลิน่ สอีย่างไรกด็ ีลกูคา้ของบรษิทับางรายไม่ตอ้งการ

น้ําที่มีสารคลอรีน เน่ืองจากจะกดักร่อนเครื่องจกัรในโรงงานของลูกค้า บริษัทจึงนําเสนอ

ผลติภณัฑน้ํ์าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรนี (Clarified Water) ใหก้บัลกูคา้รายดงักล่าว 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเกบ็น้ําทีผ่่านกระบวนการแลว้ในบ่อหรอืถงัปนู เพื่อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการสง่ใหล้กูคา้ ซึง่

เมื่อลกูคา้มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า ระบบจะลาํเลยีงน้ําผ่านท่อไปยงัลกูคา้รายต่างๆ 

เตมิสารเคมใีหน้ํ้า

ตกตะกอน 

กรองน้ําดว้ย

ทราย 

เตมิสารคลอรนี

เพื่อฆา่เชือ้โรค 

ลาํเลยีงสูบ่่อพกั 

เตรยีมจดัสง่ 
รบัน้ําดบิจากท่อ

สง่น้ําดบิ 
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 นอกจากน้ี บรษิทัมบีรกิารจดัหาน้ําดบิใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัวางท่อน้ําดบิและตดิตัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งจาก

แหล่งน้ําดบิหรอืจากท่อจ่ายน้ําหลกัของผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดบิ ไปยงัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการใชน้ํ้าดบิ 

 

2. กระบวนการบริหารจดัการน้ําเสีย 

 

 

กระบวนการบําบดัน้ําเสยีของบรษิัทเป็นการบําบดัน้ําเสยีทางชวีภาพ คอืการใช้สารจุลนิทรยี์ในการกําจดั

สิง่เจอืปนในน้ําเสยีทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ําเสยีทีเ่ขา้มารบัการบําบดั ซึ่งการบําบดัน้ําเสยี 

แต่ละวธิ ีจะตอ้งการน้ําทีม่ค่ีา pH ทีต่่างกนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการเติมอากาศ เพื่อช่วยใหจุ้ลนิทรยีใ์นน้ําสามารถกําจดัของเสยีในน้ําไดด้ขี ึน้ และ

เพื่อใหน้ํ้าตกตะกอน 

ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการเติมสารคลอรีน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ สําหรับตะกอนจาก

กระบวนการบาํบดัน้ําเสยี บรษิทัจะรดีตะกอนดงักล่าวในโรงรดีตะกอนของบรษิทัและใหผู้ท้ีม่ ี

ความเชีย่วชาญดาํเนินการฝังกลบต่อไป 

ทัง้น้ี บรษิทัมวีธิใีนการดาํเนินการบาํบดัน้ําเสยีทัง้หมด 4 วธิ ีซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการทีค่ลา้ยกบักระบวนการ

ทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ แต่อาจมกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขตพืน้ที ่และกลุ่มลกูคา้

ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ บรษิทัมเีทคโนโลยใีนการบาํบดัน้ําเสยีทางชวีภาพ 4 วธิ ี ไดแ้ก่ (1) Rotation Biological Contractor  

(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่แต่ละวธิจีะใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื การเตมิอากาศ

และใชจุ้ลนิทรยีก์าํจดัของเสยีในน้ํา ยกเวน้การบาํบดัน้ําเสยีแบบ Wet Land โดยบรษิทัจะออกแบบระบบใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง 

3. กระบวนการนําน้ําเสียท่ีบาํบดัแล้วกลบัมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 Ultra filtration เพื่อการกรองสารเจอืปนออกจากน้ําเสยีทีบ่าํบดัแลว้ โดยสามารถกรองสารเจอื

ปนไดเ้กอืบทุกชนิดยกเวน้ TDS (Total Dissolved Solids) ซึง่จะตอ้งผ่าน RO membrane ใน

ขัน้ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 Reverse Osmosis membrane filtration เพื่อกรองสารตกคา้งทกุชนิดออกจากน้ํา โดยเฉพาะ 

TDS ซึง่จะทาํใหน้ํ้าทีผ่า่นกระบวนน้ีมคีวามบรสิทุธิส์งูมาก 

ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการเตมิฆา่เชือ้โรคขัน้สดุทา้ย Ozonization แมว้่าน้ําทีผ่่าน RO จะมคีวามสะอาดสงู

มากแลว้โดยเชือ้โรคทุกชนิดไมส่ามารถผ่าน RO membrane ได ้ แต่การใช ้ Ozone ในขัน้

สดุทา้ยก่อนจะจดัสง่จะสามารถเพิม่ความมัน่ใจและสามารถลดกลิน่ ส ีทีอ่าจตกคา้งสดุทา้ยได ้

  

ปรบัค่า pH เตมิอากาศ 
จุลนิทรยี์

กาํจดัของเสยี 
เตมิสารเคม ี

ปล่อยสูแ่หล่ง

น้ําธรรมชาต ิ

UF Filtration RO Filtration Ozonization 
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4.  กระบวนการทาํน้ําปราศจากแรธ่าต ุ(Demineralized Water)  

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 ปัจจบุนับรษิทัใชน้ํ้า RO ทีไ่ดจ้ากกระบวนการ Wastewater reclamation เป็นน้ําตัง้ตน้ใน

กระบวนการทาํ demineralized water ซึง่ข ัน้ตอนแรกคอืการปรบัสภาพความเป็นกรด ด่างให้

เหมาะสมกบัการแยก ion ทีเ่จอืปนอยู่ในน้ําใหเ้ป็นน้ําทีม่คีวามบรสิทุธิส์งูสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 2 Mixed bed resin คอืกระบวนการทีใ่หน้ํ้าผ่าน resin ทีม่ปีระจุเพือ่แยก ion ทีเ่จอืปนในน้ําออก

ใหม้ากทีส่ดุ 

ขัน้ตอนท่ี 3 Polisher คอืการแยก ion ขัน้สดุทา้ยก่อนจดัสง่ใหก้บัลกูคา้ เพื่อมัน่ใจว่าคุณภาพน้ําเป็นไป

ตามคุณภาพทีต่กลง   

 

2.1.3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในการผลิตและจัดจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ําเสียนัน้ บริษัทให้ความสําคญักบั

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน้ําที่ผ่านกระบวนการบําบดั โดยบรษิัทได้

ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบ และขัน้ตอนการปฎิบตังิานอย่างเคร่งครดั โดยบรษิัทมกีารดําเนินการเพื่อควบคุมและจดัการ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) ตะกอน บรษิทัมกีารจดัการตะกอน โดยว่าจา้งผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการกําจดั และไดร้บั

อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่เป็นผูนํ้าตะกอนไปฝังกลบต่อไป 

2) น้ําทีผ่่านกระบวนการบําบดั บรษิทัมกีารตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน้ําธรรมชาต ิซึง่น้ํา

จะต้องมคุีณภาพเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีกลุ่ม WHAID ยงัมกีารลงทุน

ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ระบบ Online Monitoring (ระบบ 

EMC2) เพื่อให้วศิวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการน้ําเสยีได้ 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดม้กีารบรหิารจดัการน้ําแบบครบวงจร โดยการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ปีระโยชน์

สงูสดุ 

นอกจากน้ี เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก ISO 14000:2015 ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

โดยบริษัทก็ปฎิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้าง

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืปรบัจากหน่วยงานของรฐัตามกฎหมายทีบ่รษิทัต้องปฎบิตัิ

แต่อย่างใด 

2.2.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี– 

 

 

 

 

PH adjustment 
Mixed Bed 

Resin 
Polisher 
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2.3  ธรุกิจพลงังาน 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

กลุ่มบรษิทัดําเนินธุรกจิในลกัษณะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าทัง้ทีต่ ัง้อยู่ใน

ประเทศและต่างประเทศ และดําเนินการเอง โดยมโีรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย์แล้วจํานวน 51 

โครงการ ซึง่มกีําลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวมประมาณ 2,619 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นกําลงัการผลติตามสดัส่วนการถือ

หุ้นรวมประมาณ 590 เมกะวตัต์ ซึ่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีบ่รษิทัดําเนินการเองจํานวน 36.9 เมกะ

วตัต์ และมโีครงการดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งอกีประมาณ 11.4 เมกะวตัต ์สาํหรบัธุรกจิจดัจาํหน่ายและคา้ปลกี

ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural Gas Distribution) กลุ่มบรษิทัเขา้ลงทุนเปิดดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้ 2 โครงการ 

มคีวามสามารถในการจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิรวมประมาณ 3,000,000 ลา้นบทียีูต่อปี หรอืคดิเป็นสดัส่วนการถือหุ้น 

1,050,000 ลา้นบทียีตู่อปี  
 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท

ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ

ลงทุน 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น 

COD 

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทุนท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลว ์

เกค็โค-่วนั 

นิคม

อตุสาหกรรม 

มาบตาพดุ 

พลงังานความรอ้น

ใชถ่้านหนิเป็น

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 
พลงังานน้ํา 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 ไอน้ํา 8 TPH 2 TPH 

น้ําเยน็ 4,600  RT 1,150  RT 

กลัฟ์ โซลา่ร ์ 

เคเคเอส 
WHA LP1 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  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 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 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น 

COD 

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 3  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์บางนา

ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 6  

ดบับลวิเอชเอ 

เมกกะ โลจสิตกิส ์

เซน็เตอร ์บางนา

ตราด กม.18 

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

ดบับลวิเอชเอ  

กนักลุ กรนี 

โซล่ารร์ฟู 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 

 

ไอน้ํา 

130 

 

30 

MW 

 

TPH 

33 

 

8 

MW 

 

TPH 

พ.ย. 2559 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบับรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั 

กลัฟ์ วทีพี ี ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 137 MW 34 MW 

พ.ค. 2560 
ไอน้ํา 20 TPH 5 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 1 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ค. 2560 
ไอน้ํา 30 TPH 8 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 2 ESIE 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW 

ก.ย. 2560 
ไอน้ํา 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 
ไอน้ํา 25 TPH 6 TPH 

กลัฟ์ ทเีอส 4 WHA ESIE 1 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 

 

ไอน้ํา 

130 

 

25 

MW 

 

TPH 

32 

 

6 

MW 

 

TPH 

ม.ค. 2561 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2 WHA RIL 

พลงัความรอ้นรว่ม

โคเจนเนอเรชัน่ทีใ่ช ้

ก๊าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิ 

SPP 25.01% 

ไฟฟ้า 

 

ไอน้ํา 

127 

 

10 

MW 

 

TPH 

32 

 

3 

MW 

 

TPH 

ม.ค. 2562 

โครงการโรงไฟฟ้ารว่มทนุกบักลุ่มโกลวแ์ละสเุอซ       

ชลบุร ีคลนี 

เอน็เนอรย์ี ่
WHA CIE พลงังานขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.6 MW 2.9 MW พ.ย. 2562 
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โครงการโรงไฟฟ้า สถานท่ีตัง้ ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท

ผู้ผลิต 

สดัส่วนการ

ลงทุน 
กาํลงัการผลิตติดตัง้ 

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น 

COD 

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการเองท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์
- พลงังานแสงอาทติย ์

Private 

PPA 
100% ไฟฟ้า 36.9 MW 36.9 MW 

พ.ค. 2561 – 

ธ.ค. 2563 

รวม 1) และ 2) 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัเข้าร่วมลงทนุและ 

ดาํเนินการเองท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว  

ไฟฟ้า 2,619 MW 590 MW  

ไอน้ํา 148 TPH 38 TPH  

น้ําเยน็ 4,600  RT 1,150  RT  

3) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการเองท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง    

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์
- พลงังานแสงอาทติย ์

Private 

PPA 
100% ไฟฟ้า 11.4 MW 11.4 MW 

ไตรมาส 1/2564 

– 

ไตรมาส 3/2564 

 ไฟฟ้า 11.4 MW 11.4 MW  

 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษทัเข้ารว่มลงทุนท่ีเปิดดาํเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

1. บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหนิเป็นเชื้อเพลงิ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง มขีนาดกําลงัการผลติ 660 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้รูปแบบของโครงการ

ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้า

เชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2555 

ทัง้น้ี บรษิัทถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า เกค็โค่-วนั ผ่านบรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จํากดั (ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยที่บรษิัทถอืหุน้ร้อยละ 99.99) ในสดัส่วนร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด ในขณะที่

บรษิทัในกลุ่มโกลว ์เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

2. บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั 

โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

(WHA CIE 1) จงัหวดัชลบุรีมขีนาดกําลงัการผลิต 713 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั กฟผ. ภายใต้

รูปแบบของโครงการผู้ผลติไฟฟ้าอสิระ โดยจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่

ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2546  

ทัง้น้ี บรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลว ์ถอื

หุน้ในบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

3. บริษทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จาํกดั 

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน้ํามี

กําลงัการผลติ 152 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในแขวงอตัตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยได้รบัสมัปทานจากรฐับาล 

สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer ซึง่ไดเ้ริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ป

เมื่อเดือนกนัยายน 2542 โดยมีความสามารถในการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จํานวน 126 เมกะวตัต์ โดย
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ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟผ. ในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําทีม่ใีนแต่ละปี โดยบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จํากดั 

จะจดัทําประมาณการไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปีเป็นรายเดอืนให้กฟผ. และ Electricite du Laos (EDL) จํานวน 2 

เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ทัง้น้ี บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จํากดั ทางออ้มโดยถอืหุน้ผ่าน บรษิทั หว้ยเหาะไทย จํากดั (ซึง่

ถอืหุน้ใน บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จํากดัในสดัส่วนรอ้ยละ 25) ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มโกลวถ์อืหุน้ในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จํากดัในส่วนทีเ่หลอื ดงันัน้จงึทําใหก้ารถอืหุน้โดยรวม

ของบรษิทัในบรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั จงึคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

สําหรบักลุ่มโกลว์มีการถือหุ้นผ่าน บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากดั ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้หมดคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 67.25 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด และ EDL-Generation Public Company Limited 

(EDL-Gen) ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

4. บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จาํกดั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล จาํกดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ซึง่ตัง้อยู่

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิในรูปแบบโครงการ

ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ปัจจุบนัมกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้

ทัง้หมด 123 เมกะวตัต์ จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มอีายุ 25 

ปี จากวนัเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2556  นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็

แอลแอล ยงัได้ทําสญัญาเพื่อจําหน่ายไฟฟ้า ไอน้ําและน้ําเยน็ให้กบัลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในเขตประกอบ

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง (WHA RIL) 

ทัง้น้ี บรษิทัถอืหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 

(ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้ทัง้หมด 

ในขณะทีบ่รษิทัในกลุ่มกลัฟ์ เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ลัฟ์ โซลา่ร ์

บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

(Solar Rooftop) ภายใต้รูปแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จํานวน 4 โครงการ มกีําลงัการผลติ

ไฟฟ้ารวม 0.6 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหแ้ก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบ่งเป็นรายบรษิทัดงัน้ี 

1. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จํากดั มกีําลงัผลติ 0.25 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 

1 (WHA LP 1) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนธนัวาคม 2557 

2. บริษัท กลัฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากดั มีกําลงัผลิต 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถุินายน 2557 

3. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 จํากดั มกีําลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนสงิหาคม 2557 

4. บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร์ ทเีอส 2 จํากดั มกีําลงัผลติ 0.09 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อสีเทริ์นซี

บอรด์ (ESIE) เริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2558 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในบรษิทั 

กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกลัฟ์ ถอืหุน้

ในบรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์บับลิวเอชเอ กนักลุ 

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล เป็นเจา้ของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทีต่ดิตัง้บน

หลงัคา (Solar Rooftop) ภายใตร้ปูแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จาํนวน 4 โครงการ มกีาํลงั

การผลติไฟฟ้ารวม 3.3 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. จาํนวน 2.3 เมกะวตัต ์และ กฟน. จาํนวน 1.0 

เมกะวตัต ์โดยแบง่เป็นรายบรษิทัดงัน้ี 

1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ูฟ 1 จํากดั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.64 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ

เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้า

เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ูฟ 3 จํากดั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ

เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้า

เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ูฟ 6 จํากดั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 0.83 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ

เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์บางนาตราด กม.18 จงัหวดัสมุทรปราการ เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้า

เชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2557 

4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล กรนีโซล่ารร์ูฟ 17 จํากดั มกีําลงัผลติตดิตัง้ 1.0 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีด่บับลวิ

เอชเอ เมกกะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร์ วงัน้อย 61 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิ

พาณิชยใ์นเดอืนกรกฎาคม 2557 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในกลุ่ม

บรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่มกนั

กุล ถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ กนักุล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.01 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

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

บรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จํากดั เป็นเจ้าของและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

(ดบับลวิเอชเอ) 1 ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ

ธรรมชาต ิในรูปแบบโครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) ประเภทสญัญา Firm ซึง่

กาํลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ทัง้หมด 130 เมกะวตัต์ จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ภายใต้สญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าซึง่มอีายุ 25 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนพฤศจกิายน 2559 นอกจากนัน้ 

โรงไฟฟ้าบ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 ยงัไดท้าํสญัญาเพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมทีต่ัง้อยู่ใน 

WHA CIE 1 

ทัง้น้ี บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ถอืหุน้ในบรษิทั 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จํากดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

ในขณะทีก่ลุ่มบ ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้ในบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จํากดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

8. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานกา๊ซธรรมชาติท่ีรว่มลงทุนกบับริษทั กลัฟ์ เอม็พี จาํกดั 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดัร่วมเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาตติามรปูแบบโครงการ

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ประเภทสญัญา Firm จาํนวน 6 โครงการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซบีอร์ด 

(ระยอง) (ESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ทัง้หมด 137.0 เมกะวตัต์ และ

กําลงัการผลติไอน้ําตามสญัญา 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืน

พฤษภาคม 2560 

2. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 1 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 

(ระยอง) (ESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าติดตัง้ทัง้หมด 134 เมกะวตัต์ และ

กําลงัการผลิตไอน้ําตามสญัญา 30 ตันต่อชัว่โมง โดยเริ่มดําเนินการผลิตไฟฟ้าเชงิพาณิชย์เมื่อเดอืน

กรกฎาคม 2560 

3. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 2 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด 

(ระยอง) (ESIE) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 134 เมกะวตัต์ และกําลงัการ

ผลิตไอน้ําตามสญัญา 30 ตันต่อชัว่โมง โดยเริ่มดําเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกนัยายน 

2560 

4. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จาํกดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 3 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี

เทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 130 เมกะวตัต ์

และกาํลงัการผลติไอน้ําตามสญัญา  25 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน

พฤศจกิายน 2560 

5. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ ทเีอส 4 ตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี

เทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 130 เมกะวตัต ์

และกําลงัการผลติไอน้ําตามสญัญา 25 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน

มกราคม 2561 

6. บรษิัท กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากดั โครงการโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เอ็นแอลแอล ตัง้อยู่ที่เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง (WHA RIL) อําเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มกีําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 

127 เมกะวตัต์และกําลงัการผลติไอน้ําตามสญัญา 10 ตนัต่อชัว่โมง โดยเริม่ดําเนินการผลติไฟฟ้าเชิง

พาณิชยเ์มื่อเดอืนมกราคม 2562 
 

ทัง้น้ีบรษิัท ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของทีบ่รษิทัถือหุน้ร้อยละ 99.99) ถือหุน้ใน 

โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

ในขณะทีบ่รษิทั กลัฟ์ เอม็พ ีจาํกดั ไดล้งทุนในสดัสว่นคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด 

 

9. โครงการโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมท่ีร่วมลงทนกบับริษทั โกลว ์พลงังาน (จาํกดั) มหาชน และบริษทั 

สุเอซ เอเชีย จาํกดั 

บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุร ีคลนีเอนเนอรย์ี ่ตัง้อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) จงัหวดัชลบุร ีมกีําลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 8.6 เมกะวตัต์ เริม่

ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ปเมื่อเดอืน พฤศจกิายน 2562 

บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ซึง่

เป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่าง บมจ. โกลว์ พลงังาน (บรษิัทย่อยของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย)ี ร่วมกบั 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (บรษิทัย่อยของ บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร)์ และบรษิทั 

สเุอซ เอเชยี จาํกดั เพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะอุตสาหกรรม โดยทัง้สามบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่น

ทีเ่ท่ากนั 
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10. โครงการระบบท่อจดัจาํหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติท่ีร่วมลงทุนกับบริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์  

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอม็ไอทีจี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 เป็นโครงการระบบท่อจดัจาํหน่ายและคา้ปลกีก๊าซธรรมชาติ

ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซบีอร์ด 2 และโครงการดบับลวิเอชเอ อสี

เทริน์ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 ทีนิ่คมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 (WHA ESIE 4) ซึง่ไดเ้ปิดดาํเนินการ

เชงิพาณิชยเ์มื่อเดอืน มถุินายน 2562  

  

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษทัดาํเนินการเองท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

1.    โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์บริษทัดาํเนินการเอง 

บรษิทัไดเ้ขา้ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมและ

อาคารคลงัสนิคา้ทัง้ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่ม WHA และภายนอก ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้

เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 36.9 เมกะวตัต ์

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีกลุม่บริษทัเขา้รว่มลงทุนท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา 

บรษิทัไดเ้ขา้ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อจําหน่ายไฟฟ้าใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม

และอาคารคลงัสนิค้าทัง้ในพืน้ที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA และภายนอก ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมขีนาดกําลงัผลติ

รวม 11.4 เมกะวตัต ์ 

 

2.3.2 นโยบายประกอบธรุกิจพลงังาน 

1. การลงทุนร่วมกบับริษทัชัน้นําในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์(Conventional 

Power Plant) 

ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมบีทบาทเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท

เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Power Plant) โดยเป็นการลงทุนในลกัษณะ Strategic Partnership ทัง้

โครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID และทัง้ทีต่ ัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม

ของ WHAID ซึง่ทีผ่่านมาการลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัการลงทุน ทัง้ในเรื่องของอตัราผลตอบแทนการ

ลงทุน และความต่อเน่ืองของกระแสเงนิสด ซึง่ทางบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในส่วนน้ีต่อไปในอนาคต โดยอาจ

เป็นการเขา้ร่วมลงทุนตัง้แต่เริม่ต้นโครงการ หรอืการเขา้ซื้อกจิการของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงที่

ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID และทีต่ัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID 

 

2. เข้าเป็นผู้ประกอบการในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทพลงังานทางเลือก (Renewable 

Power Plant) 

นอกจากน้ี บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก โดยไดด้าํเนินการพฒันาโครงการผลติ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จํานวนหลายโครงการ ทัง้แบบที่ติดตัง้บนหลงัคา บนพื้นดนิ และบนผวิน้ํา รวมถงึ

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และกําลงัศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื่นๆ ทัง้น้ี 

บรษิทัจะเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอเพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. กฟภ. หรอื กฟน. เมื่อมกีารเปิดกระบวนการประมลู

คดัเลอืก 
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2.3.3 กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1. กลยุทธก์ารจดัจาํหน่ายพลงังานสะอาดในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ 

บริษัทคํานึงถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม มุ่งเน้นการขยายและพฒันาโครงการพลงังานสะอาด  ด้วย

ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงาน ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ ทัง้ทางดา้นการดาํเนินการและดา้นตน้ทุนทางการเงนิ ซึง่นําไปสูก่ารเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

ตอบโจทยต่์อความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้และในราคาทีถู่กกว่าคู่แขง่ ซึง่ช่วยลดตน้ทุน

การผลติใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรม 

2. กลยุทธใ์นการนํานวตักรรมและ Smart Solutions ต่างๆ มาใช้ในการจดัการพลงังานในพืน้ท่ี

อตุสาหกรรมให้ดีย่ิงขึน้  

บรษิัทอยู่ระหว่างการศกึษาและพฒันานวตักรรมด้านพลงังานด้านต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างตลาดไฟฟ้า

รูปแบบใหม่ เช่น Peer-to-Peer Energy Trading ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net 

Metering, Net Billing ศกึษาเทคโนโลยใีหม ่เช่น ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage) ศกึษาการจดัการและ

การปฏบิตักิารระบบไฟฟ้ารปูแบบใหม่ เช่น ระบบไมโครกรดิ (Microgrid) ฯลฯ ในบรเิวณพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHA โดยมเีป้าหมายเพื่อรองรบักระแสความเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมพลงังานสู่การผลติไฟฟ้า

แบบกระจายตวัและการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิม่เสถียรภาพด้านพลงังาน

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และเพิม่โอกาสการลงทุนใหก้บับรษิทั ในปี 2563 บรษิทัไดร่้วมมอืกบั

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและพนัธมติรดา้นเทคโนโลยใีนการศกึษาและพฒันาระบบ Peer-to-Peer Energy Trading 

โดยใชเ้ทคโนโลย ีBlockchain ซึง่ในปัจจุบนัโครงการดงักล่าวไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม ERC Sandbox 

ทีด่าํเนินการโดยคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

3. กลยุทธใ์นการเป็นผูนํ้าในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าสาํหรบัใช้ในเฉพาะพืน้ท่ี (Captive Energy) 

และระบบไมโครกริด (Microgrid) สาํหรบัพืน้ท่ีอตุสาหกรรม  

บรษิทัอยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าสาํหรบัใชใ้นพืน้ทีเ่ฉพาะ และการ

พฒันาระบบไมโครกรดิ เพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําใหก้บัผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมต่างๆ โดยเริม่จาก

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดบับลิวเอชเอ ซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าที่จดัจําหน่ายให้กบัลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ มคีวามมัน่คงขึน้กว่าในปัจจุบนั เพราะจะสามารถบรหิารจดัการผลติไฟฟ้าจากหน่วยผลติ

ประเภทต่างๆ ใหคุ้ม้ค่าและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชพ้ลงังานของผูใ้ชพ้ลงังานในพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึมตี้นทุน

การผลติไอน้ําทีต่ํ่า นอกจากนัน้ยงัช่วยสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอืก และช่วยลดการสญูเสยีพลงังานจากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายสง่ในระยะทางไกล ช่วยลดตน้ทุนการผลติใหผู้ป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอกี

ทัง้ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย    

4. กลยุทธใ์นการมุ่งเน้นการขยายธรุกิจทัง้ภายในประเทศ และประเทศในกลุม่ CLMV โดยเฉพาะ

ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงสุด  

บรษิทัมแีผนในการขยายธุรกจิพลงังานดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไปยงัตลาดทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตของจาํนวนประชากรและทางเศรษฐกจิสงู และมคีวามตอ้งการพลงังาน

จาํนวนมาก เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะประเทศเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ และน่าลงทนุ 

ทัง้น้ี บรษิัทอยู่ระหว่างการศกึษาเพื่อเขา้ลงทุนโครงการพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนพื้นดนิ (Solar Farm) 

และพลงังานลม (Wind Farm) มสีญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าระยะยาวใหก้บัการไฟฟ้าเวยีดนามหรอื EVN 
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2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีถู่กกาํกบัดแูลการดาํเนินงานโดย กระทรวง

พลงังาน (พน.) คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) เพื่อ

พฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื แต่เดมิการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยมกีาร

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลติไฟฟ้าแต่เพยีงผู้เดยีว ต่อมาเน่ืองจากแนวโน้มความต้องการใช้

ไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชน รฐับาลจึงได้มีการส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการผลติไฟฟ้ามากขึน้เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเพื่อรองรบั

ความต้องการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รฐับาลได้มนีโยบายเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการผลติ

ไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลการสร้างโรงไฟฟ้าได้ ทําให้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) เขา้มามบีทบาทใน

การผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบนัเน่ืองจากมกีารสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการ

ผลิตไฟฟ้า จึงได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้ามามีบทบาทเพิ่มใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ และในช่วงทีผ่่านมาตน้ทุนอุปกรณ์ผลติพลงังานแสงอาทติยไ์ดต้กลงอย่างรวดเรว็ ทาํให้

มผีูป้ระกอบการจาํนวนมากลงทุนตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยเ์พื่อใชเ้องหรอืจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการขนาดใหญ่อื่นๆ เน่ืองจากสามารถผลติพลงังานไดใ้นราคาต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยที่

ตํ่ากว่าการซือ้ไฟจาก การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) หรอื การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

อ้างอิงจากแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 (PDP 2018 

revision 1) กระทรวงพลงังาน ได้คงไว้ซึง่กําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา ณ ปลายแผนที ่77,211 MW เท่าเดมิตามแผน 

PDP 2018 เพื่อรกัษาความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของประเทศ  กําลงัการผลติโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนคงเดมิที ่

18,696 MW แต่ไดม้กีารปรบัเป้าหมายและแผนการจ่ายไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายโรงไฟฟ้า

ชุมชนเพื่อเศรษฐกจิฐานราก  ตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครฐั 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศนัน้ผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยคิดเป็น

ประมาณ 0.9-1.1 เท่าของอตัราการเตบิโตของ GDP  สาํหรบัแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2564-2565 นัน้ ธุรกจิไฟฟ้า

เอกชนมแีนวโน้มเตบิโตดขีึน้ตามลําดบัจากปัจจยัหนุนทัง้ด้านอุปสงค์ที่มตีลาดรองรบัแน่นอน และด้านอุปทานจาก

นโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาครฐัตามตามแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก ทัง้น้ี กลุ่มโรงไฟฟ้าทีก่ารลงทุนมแีนวโน้มเร่งตวัขึน้ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย โครงการ

พลงังานแสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลงัคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ตามลําดบั 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายทีภ่าครฐัจะทยอยรบัซือ้ไฟฟ้า อกีทัง้เป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพการแขง่ขนัดา้นตน้ทุนและแหล่ง

วตัถุดบิ* 

*ทีม่า: แนวโน้มอตุสาหกรรมธรุกจิผลติไฟฟ้า, Krungsri Reserch วนัที ่30 กรกฎาคม 2563 

 

2.2.5 ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั 

บรษิทัเชื่อวา่ บรษิทัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดงัน้ี 

1. บริษทัเป็นหน่ึงในผูนํ้าในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอตุสาหกรรม 

บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภครายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพืน้ทีนิ่คม

อุตสาหกรรมกว่ารอ้ยละ 30 ของพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ ปัจจุบนั บรษิทัใหบ้รกิารสาธารณูปโภคดว้ย

โรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบําบดัน้ําเสยีซึง่กําลงัผลติภายในประเทศรวม 354,776 ลบ.ม.ต่อวนั และ 

161,256 ลบ.ม.ต่อวัน* ตามลําดับ โดยให้บริการแก่พื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จํานวน 11 แห่ง 
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แบ่งเป็นในประเทศจาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) (2) นิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (3) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (4) นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (5) นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (6) นิคมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 (7) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 (8) เขตประกอบการอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ สระบุร ี(9) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง (10) นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิ

เอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 และอกี 1 แห่ง ทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดแ้ก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

เหงะอาน ซึง่มกีําลงัการผลติน้ําประปา และโรงบาํบดัน้ําเสยี จํานวน 12,000 ลบ.ม.ต่อวนั และ 3,200 ลบ.ม.ต่อ

วนั โดยในปี 2563 มปีรมิาณการใชน้ํ้าดบิและน้ําเพื่ออุตสาหกรรมรวม 177,706 ลบ.ม. ต่อวนั และบําบดัน้ําเสยี

รวม 85,814 ลบ.ม. ต่อวนั  

                    *รวม ความสามารถในการบําบดัน้ําเสยีทีนิ่คมอตุสาหกรรม ESIE เทา่กบั 32,200 ลบ.ม./วนั 

2. บริษทัดาํเนินธรุกิจอยู่ในธรุกิจและทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัโดยใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงูอย่าง

ต่อเน่ือง ปัจจุบนั การดําเนินธุรกจิของบรษิัท ส่วนใหญ่ทัง้ธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานตัง้อยู่ในภาค

ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมสงูทีส่ดุในประเทศไทย  

3. บริษทัได้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกรง่กบักลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA 

บรษิัทได้รบัการสนับสนุนทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองจากกลุ่ม WHAID และกลุ่ม WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บรษิทัโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม WHAID ซึง่เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มพีืน้ทีอุ่ตสาหกรรมจํานวน 

11 แหง่ ซึง่บรษิทัไดใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด และเป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ทีบ่รษิทัเขา้ร่วมทุน 

ปัจจบุนั บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่ม WHAID เพื่อสนบัสนุนธุรกจิแก่บรษิทั บรษิทัยงัได้

สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศ

ไทยนอกจากน้ี บรษิทัไดท้ําขอ้ตกลงไม่คา้แข่งกบักลุ่ม WHAID และขอ้ตกลงกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิ

กบักลุ่ม WHA เพื่อกาํหนดขอบเขตการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่ม WHA อย่างชดัเจน โดยกลุ่ม WHAID และ

กลุ่ม WHA จะไม่ทาํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัในธุรกจิน้ํา และธุรกจิพลงังานในประเทศไทยและในกมัพชูา สปป.ลาว 

เมยีนมาร ์และเวยีดนาม (CLMV) โดยไม่มกีําหนดระยะเวลา (ตามขอ้ตกลงไม่คา้แข่ง) นอกจากน้ี และบรษิทัยงั

ได้รับสิทธิในการลงทุนจากกลุ่ม WHAID สําหรับธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจบริหารจัดการของเสียในพื้นที่

อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนบัจากวนัที ่30 มนีาคม 2559  

ดงันัน้ บรษิทัเชื่อว่าบรษิทัมโีอกาสไดป้ระโยชน์จากการเป็นพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งกบักลุ่ม WHAID และกลุ่ม 

WHA โดยหากกลุ่ม WHAID มีการขยายการลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หรือมีการเข้าซื้อพื้นที่

อุตสาหกรรมอื่นๆ ย่อมส่งผลใหบ้รษิทั มโีอกาสไดส้ทิธใินการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเพิม่มากขึน้ และมโีอกาส

ในการเข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ นอกจากน้ี บริษัทยงัมโีอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของกลุ่ม WHA และกลุ่ม WHAID อกีดว้ย 

4. บริษทัมีโครงสรา้งธรุกิจและกลุ่มลูกค้าท่ีมีความมัน่คง 

บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจที่กระจายตัวโดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจ

สาธารณูปโภคคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56.08 และมรีายได ้สว่นแบ่งรายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานคดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.28 

โดยหากพจิารณาลกัษณะลูกค้าของแต่ละธุรกจินัน้พบว่า ธุรกจิสาธารณูปโภคในประเทศจะมกีลุ่มลูกค้า

ทัง้หมด เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมคีวามจําเป็นในการใช้สาธารณูปโภคเพื่อ
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ประกอบกจิการ นอกจากน้ี กลุ่มลูกค้าดงักล่าวเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ ที่มคีวามน่าเชื่อถือและมคีวามมัน่คงสงู 

โดยลกูคา้อุตสาหกรรมในธุรกจิสาธารณูปโภคในประเทศนัน้ มกีารกระจายตวัไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีอ้ยละ 40.13 กลุ่มพลงังานรอ้ยละ 23.05 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รอ้ยละ 11.70 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ ร้อยละ 8.19 กลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสร์้อยละ 4.41 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภค

บรโิภครอ้ยละ 5.40 กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งรอ้ยละ 2.93 และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นรอ้ยละ 4.19 

ในขณะที ่ธุรกจิพลงังานจะมกีลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่เป็น กฟผ. และกฟภ. คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 87 ของกาํลงั

การผลติที่ดําเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ธุรกจิพลงังานของบรษิทัจงึมกีลุ่มลูกคา้ที่

เป็นหน่วยงานภาครฐัที่มลีกัษณะการทําสญัญาเป็นสญัญาซื้อขายระยะยาว ทําให้ธุรกจิพลงังานของบรษิทัมี

ความมัน่คงสงู    

ซึง่บรษิทัเชื่อว่าการทีบ่รษิทัมโีครงสรา้งธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอืนัน้ ทําใหผ้ลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 

 

5. บริษัทมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ 

เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 

บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกจิสาธารณูปโภคไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป. ลาว เมยีนมาร ์

เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ในช่วงปี 2564F โดยคดิเป็น ร้อยละ 

5.9 รอ้ยละ 4.5 รอ้ยละ 6.0 และรอ้ยละ 6.3 ตามลาํดบั (ทีม่า: Asian Development Bank) 

นอกจากน้ี กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ยงัมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่

น่าสนใจ โดยในปี 2562 มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศของกมัพชูาอยู่ที ่3,663* ลา้นเหรยีญสหรฐั สปป. ลาว

อยู่ที่ 756* ล้านเหรยีญสหรฐั เมยีนมาร์อยู่ที่ 2,292* ล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะทีปี่ 2563 มูลค่าการลงทุนจาก

ต่างประเทศของเวยีดนามอยู่ที่ 28,530 ล้านเหรยีญสหรฐั (ที่มา : The World Bank) โดยเวยีดนามและเมยีน

มาร ์เป็นประเทศทีก่ําลงัเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษใหม่ และเวยีดนามยงัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรทัว่ไป 

(GSP) จากประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัอกีดว้ย 

ดว้ยประสบการณ์ในการบรหิารงานและความรูค้วามเชีย่วชาญดา้นธุรกจิสาธารณูปโภค และธุรกจิพลงังาน 

บรษิัทเชื่อว่าบริษัทมีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกมัพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ 

เวยีดนาม (CLMV) ซึ่งมอีตัราการเตบิโตสงู เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศทีไ่ดร้บัความน่าสนใจในการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพิม่สงูดว้ย 

*ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

6. บริษทัมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สูงในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจ

พลงังาน 

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและมคีวามรูใ้นธุรกจิ

ของบรษิทัเป็นอย่างด ีและมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คา้ โดยกรรมการทีม่สีว่นในการบรหิารของบรษิทับางท่านมี

ประสบการณ์ในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี  

บริษัทเชื่อว่าประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงความสมัพนัธ์กบัลูกค้า คู่ค้าและ

หน่วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทนัน้ จะสามารถนําพาให้บรษิัท

ประสบความสาํเรจ็ เตบิโต และขยายตวัต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็นหน่ึงในผูนํ้าในการใหบ้รกิาร

สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมไดใ้นอนาคต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตัง้เป้าหมายเป็นบรษิัทชัน้นําของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน โดยบรษิัทได้

ตระหนักถึงปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อนัอาจเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ บรษิัทจงึได้ประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยสาํคญัต่างๆ 

ตลอดจนผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ ดงักล่าวต่อธุรกจิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลกั กล่าวคือ ด้าน 

กลยุทธ ์(Strategy) ดา้นการดําเนินงาน (Operation) ดา้นการเงนิ (Financial) และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ

อื่นๆ (Compliance) และแบ่งแยกตามประเภทของธุรกจิหลกั (ธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังาน) ของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี   

3.1 ปัจจยัเส่ียงด้านกลยุทธ ์

3.1.1 ธรุกิจน้ํา 

(1) รายได้หลกัของธรุกิจน้ํามาจากลูกค้าในนิคมอตุสาหกรรม และเขตประกอบกาอตุสาหกรรม

ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ ปัจจุบนั บรษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานในจาํนวนทีม่นีัยสาํคญัมาจากการประกอบธุรกจิน้ําใน

เขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาและบรหิารจดัการโดยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ  

อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม WHAID”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บรษิทั โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 44.7 และรอ้ยละ 61.4 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ในปี 2562 และ 2563 

ตามลาํดบั 

  แมว้่าบรษิทัจะไดล้งนามในสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าสทิธกิบักลุ่ม WHAID เพื่อใหม้ี

สทิธิในการประกอบธุรกิจน้ําในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ทัง้สําหรบั

โครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคตเป็นระยะเวลา 50 ปี แต่หากกลุ่ม WHAID ไม่ขยายธุรกจิเกีย่วกบัการพฒันา

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ และบรษิทัไม่มลีกูคา้ภายนอกนิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID เพิ่มเติม รายได้ของบริษัทอาจไม่เติบโตอย่างมี

สาระสาํคญัในอนาคต หรอืหากสญัญาเช่าสทิธสิิน้สดุลงเมื่อครบกาํหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกีารต่ออายุ และบรษิทั

ไม่มลีูกคา้ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID มาชดเชย รายไดข้องบรษิทั

อาจลดลงอย่างมนีัยสําคญั ซึ่งเหตุดงักล่าวอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงนิของ

บรษิทัอย่างมนีัยสาํคญัได ้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 และประวตัผิลการดําเนินงานทีผ่่านมาในอดตี

ของผูร่้วมลงทุนอกีดว้ย  

(2) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย 

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าหลกัของธุรกจิน้ําของบรษิทัซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุ่มพลงังาน และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

เป็นหลกั ซึ่งมกีารใช้น้ําคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 40.1 ร้อยละ 23.1 และร้อยละ 11.7 ของรายได้จากธุรกจิน้ํา

ทัง้หมดของบรษิทั ในปี 2563 ตามลําดบั นอกจากน้ี ลูกค้ารายใหญ่ของบรษิัท 10 รายแรก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่ม
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อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้า โดยรายไดข้องบรษิทัจากลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 58.2 และรอ้ยละ 

43.4 ของรายได้จากธุรกิจน้ําของบริษัท ในปี 2562 และปี 2563 ดังนัน้ หากธุรกิจหรือสภาวะการลงทุนของกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรอืลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวลดลงหรอืชะลอตวัลง อาจทําใหค้วามต้องการใชน้ํ้าและระบบสาธารณูปโภค

อื่นๆ ของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวลดลง ซึง่เหตุดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถ

ในการทาํกาํไร และผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

บรษิัทได้ตระหนักถงึความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว เพื่อลดความเสีย่ง 1) บรษิัทไดม้กีาร

เฝ้าติดตามการใชน้ํ้าของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ 2) สอบถามและทบทวนแผนการใชน้ํ้ากบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็นระยะๆ 

และ 3) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวในระยะยาว บรษิทัจงึมนีโยบายและแผนงานในการเพิม่ผลติภณัฑ์

ทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูคา้ อาท ิเช่น การใหบ้รกิารน้ําอุตสาหกรรมประเภทพเิศษ (Specific 

Industrial Water) หรอืระบบน้ําอารโ์อ (Reverse Osmosis) เพื่อสามารถเจาะกลุ่มลกูคา้หลากหลายมากขึน้ รวมถงึการ

วางแผนการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้านอกนิคม เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล ฯลฯ ในพื้นที่ที่เป็น

ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่าํคญัอกีดว้ย 
 

 (3) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายน้ําดิบรายใหญ่  

บรษิัทดําเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค โดยผลิตและจดัจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ต้องใชน้ํ้าดบิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่าํคญั โดยค่าใชจ้่ายน้ําดบิเฉลีย่คดิ

เป็นประมาณรอ้ยละ 69.3 ของต้นทุนรวม ในปัจจุบนั บรษิทัจดัหาน้ําดบิจากผูจ้ดัจําหน่ายน้ําดบิรายใหญ่ 3 ราย เป็น

หลกั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“อีสตว์อเตอร”์) ซึง่เป็นผูไ้ดร้บั

สมัปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม 

WHAID ได้แก่ น้ําจากบ่อน้ําธรรมชาติพื้นที่ของกลุ่ม WHAID ในสดัส่วนร้อยละ 78.8 ร้อยละ 11.6 และร้อยละ 9.6 

ตามลาํดบั โดยกลุ่ม WHAID เป็นตวักลางในการจดัซือ้น้ําดบิจากสองแหล่งแรก อย่างไรกด็ ีบรษิทัสามารถจดัซือ้น้ําดบิ

โดยตรงจาก อสีตว์อเตอร ์และกรมชลประทานได ้

ดงันัน้ หากอสีต์วอเตอร ์กรมชลประทาน หรอืกลุ่ม WHAID ไม่สามารถจดัหาน้ําดบิใหแ้ก่บรษิัทได้

ตามปรมิาณและในเวลาทีต่กลงกนั หรอืเกดิภาวะขาดแคลนน้ําดบิ หรอืหากราคาน้ําดบิสงูขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมแีผนงานเพื่อลดความเสีย่งจากการมแีหล่งน้ําดบิจากผูบ้รกิารน้อยราย

และหรอืจดัหาคุณภาพของน้ําดบิ 1) บรษิทัมกีารตดิตามสถานการณ์เกีย่วกบัแหล่งน้ําดบิตามธรรมชาต ิและมแีผนใน

การสรา้งอ่างกกัเกบ็น้ํา (Reservoirs) ในบางนิคมอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 2) มแีผนการจดัหาแหล่งน้ําดบิตาม

ธรรมชาตเิพิม่เตมินอกเหนือจากแหล่งทีใ่ชเ้ป็นประจํา 3) รวมถงึมแีผนในการนําเทคโนโลยใีนการบําบดัน้ําเสยีใหเ้ป็น

น้ําดเีพื่อนํากลบัมาใชใ้หม่ (Wastewater Reclamation) อกีดว้ย ซึง่ในปี 2563 บรษิทัไดข้ยายกาํลงัการผลติ Reclaimed 

Water เพิ่มขึ้นเป็น 30,200 ลบ.ม. ต่อวัน ในนิคมฯ ของกลุ่ม WHA 4) นอกจากนัน้บริษัทได้มีการติดตามและ

ประสานงานกบัลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อวางแผนการใช้น้ําและการส่งน้ําได้อย่างเพยีงพอ และประสานงานกบัผู้

จาํหน่ายน้ําดบิและเพื่อหาทางป้องกนัและแกไ้ขอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยมาตรการป้องกนัทีด่าํเนินการมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทั

มัน่ใจไดว้่าจะมแีหล่งน้ําดบิทีม่คุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอในการผลติและจาํหน่ายไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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3.1.2 ธรุกิจน้ําและธรุกิจพลงังาน 

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัไม่มีอาํนาจควบคมุกิจการ 

 ในปัจจุบนั บรษิัทได้ลงทุนในธุรกจิน้ําและธุรกจิพลงังานผ่านการเขา้ซื้อหุน้ รายได้จากธุรกจิน้ําใน

ต่างประเทศและธุรกจิพลงังานไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) และโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

(VSPP) ของบรษิัทเกดิจากการลงทุนในบรษิัทต่างๆ และมฐีานะเป็นบรษิัทร่วมของบรษิัท ดงันัน้บรษิัทจงึมอีํานาจ

ควบคุมกจิการและการบรหิารงานของธุรกจิดงักล่าวผ่านคณะกรรมการของบรษิัท แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิัท

ดงักล่าวเป็นบรษิทัที่มคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิน้ําหรอืธุรกจิพลงังาน บรษิัทกอ็าจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิ

ดงักล่าว บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการลงทุนในธุรกจิดงักล่าวในรูปแบบของส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ

กจิการร่วมคา้ และเงนิปันผล ทัง้น้ีบรษิทับรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าวดว้ยการคดัเลอืกผูร่้วมทุนทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และประสบการณ์สงูเมื่อลงทุนในบรษิทัร่วมต่างๆ  

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม โครงสรา้งทางกฎหมายทีเ่กดิจากประเทศทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุน รวมถงึ

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ตลอดจนมคีวามเสีย่งดา้นการจดัหาทรพัยากรบุคคลต่างประเทศ ซึง่อาจส่งผลเชงิ

ลบต่อรายไดข้องบรษิทั 

เพื่อลดความเสีย่งขา้งต้น บรษิทัไดพ้จิารณาและตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของผูร่้วมทุนรวมถงึประเทศทีม่แีผนจะเขา้

ลงทุน ทบทวนปัจจยัความเสีย่งจากการโครงการลงทุนต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอและรอบคอบ มกีารตดิตามผลการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ทางดา้นทรพัยากรบุคคล บรษิทัไดเ้ตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มกบั

การพฒันาธุรกจิในต่างประเทศ และมองหาทรพัยาการบุคคลเพิม่เติมเพื่อควบคุมการดําเนินงานของบรษิทัที่เขา้ไป

ลงทุน 

3.2 ปัจจยัเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 

3.2.1 ธรุกิจน้ํา 

(1) ความเส่ียงจากความสามารถในการปรบัขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคม

อตุสาหกรรม  

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามทีไ่ดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) กําหนดว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มอีํานาจกําหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่า

เช่าซื้ออสงัหาริมทรพัย์ หรอืสงัหาริมทรพัย์ และค่าบํารุงรกัษาสิง่อํานวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคม

อุตสาหกรรมนัน้ ทัง้น้ี ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ” ดังนัน้ อํานาจในการประกาศและปรับเพิ่มค่าบริการ

สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบรหิารบ่อบําบดัน้ําเสยีรวมของนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จงึอยู่ที่ กนอ. โดยบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสาธารณูปโภคเกนิกว่าอตัราที่ กนอ. 

กาํหนด ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งในกรณีที ่กนอ. ไม่อนุมตัใิหบ้รษิทัปรบัเพิม่ค่าบรกิารสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่

เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด อน่ึง ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องขออนุมตัิอตัราค่าบรกิาร

สาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
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(2) ความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่อ

อตุสาหกรรมและระบบบาํบดัน้ําเสีย 

ระบบผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบาํบดัน้ําเสยีของบรษิทั อาจมกีารเสือ่มสภาพไป

ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือได้รับความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงทําให้

กระบวนการผลติและจดัส่งน้ําเพื่ออุตสาหกรรม หรอืระบบบรหิารจดัการน้ําเสยีต้องหยุดชะงกัลง หากบรษิทัไม่สามารถ

ซ่อมแซมใหเ้สรจ็สมบรูณ์ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้งรายได ้และ

กระแสเงนิสดของบรษิัทแล้ว ยงัอาจส่งผลให้บรษิัทไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าสทิธทิี่ทํากบักลุ่ม 

WHAID และกบัลกูคา้ของบรษิทัอกีดว้ย และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญัได ้

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีการตรวจสอบระบบน้ําอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการจดั

แผนการซ่อมบํารุงระบบการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยวตัถุประสงคข์องแผนการซ่อม

บาํรุงจะมุ่งเน้นการซ่อมแซมระบบน้ําสว่นทีช่าํรุดหรอืเสยีหาย รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบผลติ

และจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในกรณีทีม่กีารซ่อมแซมระบบน้ํา หากมี

ความจําเป็นต้องหยุดกระบวนการผลติและจดัส่งน้ําเป็นการชัว่คราว ทางบรษิัทจะแจ้งใหลู้กค้าในนิคมอุตสาหกรรม

ทราบเป็นการล่วงหน้า และมกีารจดัเตรยีมแหล่งน้ําสาํรองเพื่อทดแทนระบบน้ําหลกัเป็นการชัว่คราว จนกว่าระบบการ

ผลติและจําหน่ายน้ําหลกัจะซ่อมแซมเสรจ็สมบูรณ์ นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดจ้ดัทาํประกนัทรพัย์สนิกบับรษิทัประกนัภยั 

เพื่อรบัผดิชอบความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากเหตุการณ์ต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกเสน้ท่ออกีดว้ย 
 

(3) ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง ภยัแล้ง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และโรคระบาด  

เน่ืองจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติ เช่น ภยัแล้ง อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั แผ่นดนิไหว ภยัจากโรค

ระบาด และอุบตัิเหตุร้ายแรง เป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยในกรณีที่เกิดภัยแล้ง ภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิหรอือุบตัเิหตุรา้ยแรงดงักล่าว อาจสง่กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั และอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

อย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกจิการ นอกจากน้ี บรรดาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเขต

นิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิอยู่ กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุดงักล่าว

ดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

ทีผ่่านมาบรษิทัไดต้ระหนักถงึความเป็นไปไดข้องความเสีย่งเหล่าน้ี บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญัอย่างยิง่

ในการเลอืกทาํเลทีต่ัง้ของโครงการฯ การจดัใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม ตลอดจนไดม้กีารออกแบบใหถ้นน

ในโครงการสงูกว่าระดบัถนนสาธารณะหลกัหน้าโครงการหรอืระดบัน้ําท่วมสงูสุดในรอบระยะเวลา 30 ปี ในทอ้งทีน่ัน้ๆ 

นอกจากน้ีบริษัทเองก็ได้ทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตัิภัยไว้สําหรบัทุก

โครงการของบรษิทั โดยดําเนินการทําประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิด (All Risk Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสีย่งทุก

ประเภท บรษิทัยงัเชื่อมัน่ว่าบรษิัทไดม้กีารวางแผนและกําหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายจากอุทกภยัเป็นอย่างด ี

ดงันัน้โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุอุทกภยัรา้ยแรงกบัโครงการฯ ของบรษิทั จนเกนิวงเงนิชดเชยความเสยีหายจงึมค่ีอนขา้งจาํกดั 

ในช่วงทีม่ภีาวะเสีย่งต่อการเกดิภยัแล้ง นอกเหนือจากมาตรการของภาครฐัฯ และภาคเอกชนผ่าน

หน่วยงานที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดูแลเรื่องน้ําอย่าง Water War Room ที่บรษิัทเป็นส่วนหน่ึงในทมีงานนัน้ มาตรการ

ภายในของบรษิทัในการตอบโตภ้าวะภยัแลง้ มดีว้ยกนัหลายมาตรการประกอบดว้ย 

1. Wastewater Reclamation เพื่อการนําน้ําทิง้กลบัมาใชป้ระโยชน์เป็นน้ําอุตสาหกรรม 
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2. Alternative Raw water resources โดยบรษิทัไดม้กีารพจิารณาแหล่งน้ําจากหน่วยงานทอ้งถิน่

หรอืเอกชนทีม่ศีกัยภาพ เพื่อเสรมิปรมิาณน้ําตน้ทุนในการใหบ้รกิารลกูคา้อุตสาหกรรม 

3. Wastewater Reuse โดยการใชน้ํ้าเสยีทีบ่ําบดัแลว้ในกจิกรรมต่างๆ เช่น การรดน้ําต้นไม ้การ

ก่อสรา้ง เป็นตน้ 

ซึง่จากมาตรการและความร่วมมอืดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัสามารถลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อลูกคา้จากภาวะภยั

แลง้ไดอ้ย่างมนียัสาํคญั  

นอกจากนัน้ ในปี 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักและ

ตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ รวมถงึประเมนิสถานการณ์ต่างๆ ทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานตัง้แต่การ

ระบาดในช่วงต้นในประเทศจนี ซึง่บรษิทัไดนํ้าแผน Business Continuity Plan (BCP) ทีไ่ดว้างแผนตัง้แต่ปี 2562 มา

พฒันาและปรบัปรุงเพื่อรบัมอืการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  เริม่ตัง้แต่เริม่เฝ้าระวงัตัง้แต่

การติดต่อประสานงานกบัลูกค้าต่างประเทศ โดยพยายามใชก้ารติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศพัท์และการประชุมผ่าน

ระบบออนไลน์ หลงัจากสถานการณ์เริม่มคีวามเสีย่งสงูขึน้ภายหลงัจากมผีูต้ดิเชือ้ไวรสั COVID-19 รายแรกในประเทศ

ไทย บรษิัทได้เริม่การดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ตามขัน้ตอนเพื่อให้ลดความเสีย่งทางด้านความปลอดภยัของ

บุคลากรของบรษิทัพรอ้มกบัจาํกดัผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหน้้อยทีส่ดุ เช่น การกาํหนดความหนาแน่น

ของจํานวนพนักงานในแต่ละสาํนกังาน โดยใหพ้นักงานทีส่ามารถ Work from Home สามารถทํางานไดจ้ากบา้น โดย

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์เครื่องมอืเช่นคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน และไดก้ําหนดคู่มอืการทํางาน 

Work from Home ของแต่ละหน่วยงานไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุควบคู่ไป

กบัความปลอดภยัของพนักงาน ทัง้น้ี ในกรณีที่พนักงานที่ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่สํานักงานหรอืสถานประกอบการของ

บรษิทัในแต่ละพืน้ที ่บรษิทักไ็ดก้ําหนดใหม้สีถานทีป่ฏบิตังิานสาํรองกระจายไปยงัสถานทีต่่างๆ ของกลุ่มบรษิทัอกีทัง้

กาํหนดใหแ้บ่งพนักงานในแต่ละแผนกออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม เพื่อปฏบิตังิานในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนัตามทีก่าํหนด 

และจํากดัการเดนิทางใหน้้อยทีสุ่ดเพื่อจํากดัความเสีย่งของการติดหรอืการแพร่กระจายเชื่อระหว่างพนักงาน อกีทัง้

บรษิทัไดก้ําหนดคู่มอืการทํางานและวธิปีฏบิตัเิพื่อรกัษาความปลอดภยัจากเชื่อไวรสั COVID-19 ตามหลกัปฏบิตัขิอง

องค์การอนามยัโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรฐัอเมรกิา (CDC) กรมควบคุมโรคแห่งประเทศไทย

และองคก์รอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การตรวจวดัอุณหภูมขิองพนกังานและผูม้าตดิต่อทีส่าํนักงาน การฉีดพ่นน้ํายาฆา่เชือ้

ภายในสาํนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น นอกจากน้ีบรษิทัไดป้ระเมนิสถานะทางการเงนิอย่างรดักุมและรอบคอบ โดย

ไดป้ระเมนิผลกระทบทางการเงนิตามความรุนแรงของเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ (Financial Sensitivity Analysis) เพื่อให้

มัน่ใจว่าฐานะทางเงนิและสภาพคล่องของบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัจากเหตุการณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้

ในอนาคต  อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาจนถงึในปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 มไิดส้่งผล

กระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิโดยรวมของบรษิทั 

3.2.2 ธรุกิจพลงังาน  

 บรษิทัไดล้งทุนในธุรกจิพลงังานโดยการเขา้ซือ้หุน้ในธุรกจิพลงังาน โดยสว่นแบ่งกาํไรและเงนิปันผลจากธุรกจิ

พลงังานของบรษิทั ในปี 2563 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 42.3 ของรายไดร้วมสว่นแบ่งกาํไรและเงนิปันผลทัง้หมด

ของบรษิทั สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสี่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั (ซึง่

เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั และบรษิทัไม่มอีาํนาจควบคุม) มากทีส่ดุ ทัง้น้ีการลงทุนในธุรกจิพลงังาน บรษิทัรบัรูร้ายไดใ้น

รปูแบบของสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้และเงนิปันผล 

การลงทุนในธุรกจิพลงังานนัน้มคีวามเสีย่งต่าง ๆ ซึง่สามารถสรุปไดโ้ดยย่อดงัน้ี  
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(1) ความเส่ียงจากการขาดแคลนเช้ือเพลิง  

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติและถ่านหนินัน้ เชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซ

ธรรมชาตแิละถ่านหนิ ถอืเป็นต้นทุนหลกัของการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า หากเกดิการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตหิรอื

ถ่านหนิ หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิใหแ้ก่โรงไฟฟ้าซึง่เป็น

บรษิทัร่วมของบรษิทั ซึง่ใชก๊้าซธรรมชาตหิรอืถ่านหนิไดใ้นปรมิาณทีต่้องการ ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดงักล่าวกอ็าจปฏบิตัผิดิขอ้กําหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีท่ําไวก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย หรือสญัญาจําหน่ายไฟฟ้า หรือไอน้ํา ที่ทําไว้กบัลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดงันัน้ หาก

เชือ้เพลงิขาดแคลนกอ็าจสง่ผลกระทบต่อการรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไร ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

อย่างไรกต็าม ในส่วนของบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั ซึ่งเป็นธุรกจิพลงังานทีม่สีดัส่วนการลงทุนมาก

ทีส่ดุนัน้ ไดม้กีารทาํสญัญาซือ้ขายถ่านหนิล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิบางสว่นแลว้ 

3.2.3 ธรุกิจน้ําและธรุกิจพลงังาน 

(1) ความเส่ียงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธรุกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษัทดําเนินธุรกิจน้ําและธุรกจิพลงังาน ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัขึน้อยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และโครงสรา้งทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสภาวะทาง

เศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอย่างมนียัสาํคญั อนัประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิเฟ้อ และการ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการผดินัดชําระหน้ีของบรษิทัอื่นๆ ในอนาคต ซึง่อาจ

ส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ยโดยรวม หรือการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการ

ประกอบธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกจิของบรษิทัได ้

(2) ปัจจยัการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐั และปัจจยั 

มหภาคอ่ืนๆ  

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลก การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง

และปัจจยัมหภาคอื่นๆ อาจสง่ผลต่อการลงทุนและการลดการขยายกาํลงัการผลติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ 

ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของบรษิทั นอกจากน้ี ปัญหาความไม่สงบทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้อาจทําใหป้ระเทศ

ไทยขาดความสามารถในการแขง่ขนัและความน่าสนใจในการดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกจิอาจ

พจิารณายา้ย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศเพื่อนบา้นเพื่อลดความเสีย่งน้ี ผลของความตงึเครยีดทางการเมอืง

ประกอบกบัหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีม่ใีนระดบัสงูจาํกดัการบรโิภคของภาคเอกชน ประกอบกบัการบรโิภคในประเทศ การ

ผลติ รวมถงึการส่งออกทีล่ดลงส่งผลเสยีต่อกจิกรรมการลงทุน ซึง่ทําใหม้กีารลดการขยายการผลติของผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัของบรษิทั หรอืการเลื่อนการตดัสนิใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่อาจส่งผล

กระทบเชงิลบต่อธุรกจิของบรษิทั 

แต่อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งลงทุนทีน่่าสนใจของต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาทําธุรกจิใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากประเทศไทยมแีรงงานทีม่คุีณภาพมากกว่าและอตัราค่าจา้งไมส่งูมากนกัเมื่อ
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เปรยีบเทยีบกบัยโุรปและสหรฐัอเมรกิารวมถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึยงัมโีครงสรา้งพืน้ฐาน นัน่คอืระบบ

สาธารณูปโภคทีพ่รอ้ม และมนีโยบายสง่เสรมิการลงทุนทีน่่าสนใจ  

3.3 ปัจจยัเส่ียงด้านการเงิน 

 ความสามารถในการบรหิารการเงนิของบรษิัทขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ทัง้จากผลประกอบการ ฐานะ

ทางการเงนิของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถงึการระดมเงนิทัง้จากตลาดเงนิ/ตลาด

ทุน ทัง้ในและต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย เพื่อให้บรษิัทมศีกัยภาพในการดําเนินงานทางธุรกจิที่ดขี ึน้ บรษิัทจงึมี

ความจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมและพอเพยีงโดยมตีน้ทุนทางการเงนิอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.15 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหน้ีสนิที่มีภาระ

ดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.06 เท่า ทัง้น้ีเพื่อใหบ้รษิทัสามารถรกัษาสภาพคล่องในการดาํเนินการขยายธุรกจิ

และลดความเสีย่งดา้นการเงนิ บรษิทัจงึดาํเนินการโดยใหม้งีบดุลทีม่สีภาพแขง็แกร่ง มหีน้ีสนิในระดบัตํ่า รกัษาเงนิสด

ในมอืใหม้สีภาพคล่อง ไม่มเีงนิกูย้มืจากเงนิตราต่างประเทศ และพยายามจดัแหล่งเงนิกูท้ีห่ลากหลาย ปัจจยัต่างๆ ที่

กล่าวมาน้ีจะช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นใหบ้รษิทัในการขยายธุรกจิและลดความเสีย่งทางดา้นการเงนิ   

 

ทัง้น้ี ในธุรกจิพลงังาน รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม โดยบรษิทัร่วมมกีารลงทุน

ในโรงไฟฟ้าซึง่มแีหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกูย้มืทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการดาํเนินงานบางสว่น 

อยู่ ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั ้น หากค่าเงินของสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยมีความ 

ผนัผวนอย่างมนีัยสําคญั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการรบัรู้ส่วนแบ่งกําไร ฐานะการเงิน และ 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัได ้
 

อย่างไรกด็ ีบรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั ไดม้กีารทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (F/X Swap) 

และจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสีย่งดา้นการเงนิบางสว่นแลว้ 

3.4 ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(1) ความเส่ียงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ

ธรุกิจของบริษทั 

  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 กําหนดให้กิจการการประปาถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็น

สาธารณูปโภค ซึ่งต้องได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรก่ีอนการประกอบกจิการดงักล่าว และประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการเกีย่วกนัสมัปทานประกอบกจิการประปา

เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ”) ซึ่งออกตามความใน

ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 กําหนดให ้“การประกอบกจิการประปา” ต้องไดร้บัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยได้หารอืกบักรมทรพัยากรน้ํา ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากบัดูแลตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรฯ ไดใ้หค้วามเหน็ว่าการประกอบกจิการผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบรษิทั และบรษิทั

ย่อยนัน้ เขา้ขา่ยกจิการประปาทีต่อ้งไดร้บัสมัปทานตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 

หรือไม่ ซึ่งสรุปใจความได้ว่ากิจการผลิตและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเป็นการ

จําหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไม่ไดผ้ลติและ

จําหน่ายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ๆ ไปแต่อย่างใด ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบงัคบัทีต่อ้งไดร้บั

สมัปทานตามนยัของประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ 
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อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายในอนาคต หรอืการตคีวามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่

58 และประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ เปลีย่นแปลงไปในอนาคตบรษิทั และบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งอาจต้องดําเนินการ

ขอรบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน และหากบรษิทั และบรษิัทย่อยไม่ได้รบัใบอนุญาตหรอืสมัปทาน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกจิ รายได้และฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและ

โอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

(2) การเปล่ียนแปลงข้อกาํหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ประกอบธรุกิจของบริษทั 
 

การประกอบธุรกจิของบรษิทัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกจิไฟฟ้านัน้

ตกอยู่ภายใตข้อ้กาํหนด กฎระเบยีบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแนวทางการตคีวามต่างๆ 

ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป  

ธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ี นโยบายทางดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและพลงังานของประเทศ มกีารเปลีย่นแปลงไปตามนโยบายและการ

บรหิารงานของรฐับาลในแต่ละยุค โดยการเปลีย่นแปลงนโยบายดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและพลงังาน รวมถงึการออก

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อาทเิช่น นโยบายดา้นพลงังานทดแทน อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกจิการลงทุน 

และการขยายกจิการของบรษิทั การประกอบธุรกจิ รายไดแ้ละฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของ

บรษิทั 

3.5 ปัจจยัความเส่ียงด้านอ่ืนๆ  

 

(1) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่เป็นไปตามนโยบาย 

เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของกาํไรสทุธติามงบ

การเงนิรวมของบรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคํานึงถึงสถานะ

ทางการเงนิ กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั

และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืคาํวนิิจฉัยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอ

เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิห้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะดาํเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป ความสามารถ

ของบรษิทั ในการประกาศจา่ยเงนิปันผลของหุน้ของบรษิทัจงึขึน้อยู่กบังบการเงนิ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชใีนแต่ละปี อกีทัง้

อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะกระทาํไดใ้นจาํนวนทีไ่ม่เกนิกาํไรสะสมตามทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิทั และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
 

นอกจากน้ี ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัขึน้อยู่กบัเงนิปันผลจ่ายจากบรษิัทร่วมทุนที่

บริษัทเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมเหล่านัน้ จึงมิได้มีบทบาทในการบริหารจัดการ และ

ความสามารถในการกําหนดการจ่ายเงนิปันผลอย่างเตม็ที ่ดงันัน้ บรษิทัไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทัจะสามารถจ่ายเงนิปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนโยบาย  
 

นอกจากน้ี พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนไดก้ําหนดว่าบรษิทัไมอ่าจจ่ายเงนิปันผลไดห้ากบรษิทัมผีลขาดทุน

สะสม แมว้่าบรษิทัจะมกีาํไรสทุธใินปีนัน้ๆ กต็าม อกีทัง้ในกรณีทีบ่รษิทั มกีาํไรสทุธใินปีใดๆ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนและ
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ขอ้บงัคบัของบรษิัทกําหนดว่าในกรณีที่บรษิัทมกีําไรสุทธใินปีใดๆ บรษิัทต้องจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 5.0 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดรวมขาดทุนสะสมทีย่กมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองทัง้หมดจะมจีาํนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10.0  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถทํากําไรได้เพียงพอ หรือหากบรษิัท

เหน็สมควรเป็นประการอื่น บรษิทัอาจไม่จ่ายเงนิปันผลในอนาคตได ้
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อมราคา

สะสมตามทีป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้หมดเท่ากบั 5,039.00 ล้านบาท ซึ่ง

สนิทรพัยถ์าวรเหล่าน้ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 
          

รายการ มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 

บริษทั WHAWT รบัโอนสิทธ์ิจาก

สญัญา 

WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

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

สทิธกิารใชท้ีด่นิ 209.57  148.89  60.68  -    -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

อาคารและสิง่ปลกู

สรา้ง 
242.64 47.58 0.94 184.27 3.69 2.06 4.10 

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

เครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์ 
87.28  66.17  2.96  10.29  -    -    7.86  

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

ทอ่น้ํา 1,861.21  859.74  195.41  805.53  -    -    0.53  

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

ระบบผลติ

น้ําประปา 
939.00  339.14  356.77  237.75  -    -    5.34  

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

ระบบผลติน้ําเสยี 303.37  99.32  30.83  173.22  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์

เป็นเจา้ของ

สทิธ ิ

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

ยานพาหนะ 7.98  7.98  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

แผงเซลลพ์ลงังาน

แสงอาทติย ์
897.07  -    11.26  -    109.79  776.02  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

งานระหวา่ง

กอ่สรา้ง 
490.88  13.60  235.86  -    -    160.91  80.51  มกีรรมสทิธิ ์

ปลอด

ภาระ

ผกูพนั 

รวม 5,039.00 1,582.42 894.71 1,411.06 113.48 938.99 98.34   

 

รายละเอยีดทีต่ัง้พืน้ทีใ่ชง้านและวตัถุประสงคก์ารถอืครองสนิทรพัยท์ีส่าํคญัในการดําเนินกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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4.1.1 สิทธิการใช้ท่ีดิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
 มูลค่า บริษทั WHAWT 

รบัโอน

สิทธิ 
WHAEG WHASL WUPNA 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

  

ภาระผกูพนั 

  

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

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 60.68 - 60.68 - - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 52.80 52.80 - - - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 55.77 55.77 - - - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
 37.72 37.72 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Out of IE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
 2.60 2.60 - - - - - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

รวม   209.57 148.89 60.68 - - - -              

 

 

4.1.2 อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
 มูลค่า บริษทั WHAWT 

รบัโอน

สิทธิ 
WHAEG WHASL WUPNA 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

  

ภาระผกูพนั 

  

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

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 10.61  5.45  -    5.16  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 2.85  0.19  -    2.66  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 101.51  26.20  0.94  74.37  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
 3.73  3.73  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 1  
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี  
 105.81  9.55  -    96.26  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 0.72  0.72  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 0.10  0.10  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 3.94  0.05  -    3.89  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 3.52 1.59 - 1.93 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Out of IE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 5.75 - - - 3.69 2.06 - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Vietnam 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
 4.10  -    -    -    -    -    4.10  

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม   242.64  47.58  0.94  184.27  3.69  2.06  4.10               
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4.1.3 เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 

มูลค่า บริษทั WHAWT 
รบัโอน

สิทธิ 
WHAEG WHASL WUPNA 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

  

ภาระผกูพนั 

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

สาํนกังานใหญ่ เพือ่ปรบัปรงุสาํนกังาน  4.48  4.48  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี  
10.36  9.56  -    0.80  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
1.18  1.18  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
24.57  12.69  2.60  9.28  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
10.29  9.93  0.36  -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
2.80  2.80  -    -    -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
1.87  1.87  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
1.24  1.24  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
4.31  4.31  -    -    -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
18.32 18.11 - 0.21 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Vietnam 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
7.86  -    -    -    -    -    7.86  

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม  87.28  66.17  2.96  10.29  -    -    7.86    

 

4.1.4 ท่อน้ํา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองท่อน้ําของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT 

รบัโอน

สิทธิ 
WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

  

ภาระผกูพนั 

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

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
76.99  38.35  -    38.64  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
43.83  25.69  -    18.14  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
462.74  184.97  36.79  240.98  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
280.05  121.43  158.62  -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
498.61  185.99  -    312.62  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
163.05  163.05  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
106.10  106.10  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
137.08  26.87  -    110.21  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
92.23 7.29 - 84.94 - - - 

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Vietnam 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําดบิและน้ํา

เพือ่อุตสาหกรรม  
0.53  -    -    -    -    -    0.53  

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

รวม 1,861.21  859.74  195.41  805.53  -    -    0.53      
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4.1.5 ระบบผลิตน้ําเพื่ออตุสาหกรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองระบบผลติน้ําเพือ่อุตสาหกรรมของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT 

รบัโอน

สิทธิ 
WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ  
ภาระผกูพนั 

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

WHA CIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
0.24  0.24  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
23.08  23.08  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
429.41  1.03  320.29  108.09  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
131.37  94.89  36.48  -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 1 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
149.98  138.49  -    11.49  -    -    -    

มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
51.84  51.84  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
29.57  29.57  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
50.92  -    -    50.92  -    -    -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
67.25 - - 67.25 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

Vietnam 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
5.34  -    -    -    -    -    5.34  เป็นเจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

รวม 939.00  339.14  356.77  237.75  -    -    5.34     

 

4.1.6 ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองระบบบาํบดัน้ําเสยีของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

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

WHA CIE 1  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  4.67  -    -    4.67  -    -    -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA CIE 2  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  20.06  -    -    20.06  -    -    -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA EIE  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  85.22  2.85  -    82.37  -    -    -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี 30.83 - 30.83 - - - - 
มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 1  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  81.50  23.28  -    58.22  -    -    -    
มกีรรมสทิธิ/์เป็น

เจา้ของสทิธ ิ

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  44.54  44.54  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  28.65  28.65  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  2.30  -    -    2.30  -    -    -    เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  5.60 - - 5.60 - - - เป็นเจา้ของสทิธ ิ
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม  303.37  99.32  30.83  173.22  -    -    -        
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4.1.7 ยานพาหนะ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองยานพาหนะของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

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

สาํนกังานใหญ่ 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
7.87 7.87 -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA RIL 
 เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม และบําบดัน้ําเสยี 
0.11  0.11  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม  7.98 7.98 -    -    -    -    -        

          

4.1.8 แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองแผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

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

WHA EIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า  
11.26  -    11.26  -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า  
111.21  -    -    -    19.87  91.34  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE1 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
27.78 - - - - 27.78 - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE2 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
173.22 - - - - 173.22 - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE4 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
2.74 - - - - 2.74 - มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHARIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า  
24.16  -    -    -    14.22  9.94  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

นอกนคิม 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า  
546.70  -    -    -    75.70  471.00  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม  897.07  -    11.26  -    109.79  776.02  -        

 

4.1.9 งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองงานระหว่างก่อสรา้งบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สถานท่ีตัง้ วตัถปุระสงคก์ารถอืครอง 
มูลค่า บริษทั WHAWT รบัโอนสิทธิ WHAEG WHASL WUPNA ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

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

WHA EIE  เพือ่ปรบัปรงุสาํนกังาน  235.86  -    235.86  -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

ESIE  เพือ่ประกอบธุรกจิบําบดัน้ําเสยี  32.34  -    -    -    -    32.34  -    มกีรรมสทิธิ ์
ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 2 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
1.67  1.67  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA ESIE 4 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
76.04  -    -    -    -    76.04  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

WHA SIL 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
1.78  1.78  -    -    -    -    -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

นอกนคิม 
เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 
62.68  10.15  -    -    -    52.53  -    มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

เวยีดนาม 
เพือ่ประกอบธุรกจิน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม  
80.51  -    -    -    -    -    80.51  มกีรรมสทิธิ ์

ปลอดภาระ

ผกูพนั 

 รวม  490.88  13.60  235.86  -    -    160.91  80.51     

 



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

 

หน้า 57 

4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เกดิจากการทีก่ลุ่มดบับลวิเอชเอ เขา้ซือ้กลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบรษิทัไดม้กีารทําสญัญา

พนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยการให้สทิธใินการประกอบธุรกจิน้ําในนิคมอุตสาหกรรม

ของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยทัง้ปัจจุบนัและในอนาคตตลอดอายุสญัญาพนัธมติรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทั เท่ากบั 2,274.51 ลา้นบาท หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 286.60 ลา้น

บาท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธ ิเท่ากบั 1,987.91 ลา้นบาท 

 

4.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากดั WHAUP (SG) 1 PTE LTD.  WHAUP (SG) 2 PTE LTD.  WHAUP (SG) 2DR PTE LTD. และ WHAUP Nghe An 

Joint Stock Company โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

WHAWT 301.50 99.99 300.00 พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน้ํา 

WHAEG 9,178.00 99.99 9,178.00 Holding Companyและธุรกจิพลงังาน 

WHAET 7,269.75 99.99 4,250.00 Holding Company 

WHASL 200.00 99.99 200.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

WUPIN 45.00 99.99 45.00 Holding Company 

WUPS1 43.09 100.00 42.98 Holding Company 

WUPS2 39.95 100.00 42.73 Holding Company 

WUPSD 3.00 100.00 3.03 Holding Company 

WUPNA 39.65 99.99 42.40 ใหบ้รกิารน้ําเพือ่การอุตสาหกรรมและ 

    การบาํบดัน้ําเสยี 
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4.4 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่ถอืหุน้ผ่าน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากดั WHAUP Nghe An Joint Stock Companyและ WHAUP (SG) 2DR PTE LTD. ซึ่ง

เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

Gulf JP NLL 357.56 25.01 1,384.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf Solar 10.46 25.01 35.44 Holding Company 

- Gulf Solar KKS*  25.01 14.67 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar BV*  25.01 7.66 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 1*  25.01 7.38 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- Gulf Solar TS 2*  25.01 5.55 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf VTP 391.77 25.01 1,610.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf TS1 423.03 25.01 1,685.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf TS2 393.70 25.01 1,690.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf TS3 369.68 25.01 1,520.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf TS4 405.30 25.01 1,470.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gulf NLL2 374.65 25.01 1,440.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

BPWHA-1 351.39 25.01 1,533.56 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Gheco-I 7,324.57 35.00 11,624.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

Cua Lo 32.62 47.31 66.18 ผลติและจาํหน่ายน้ําประปา 

SDWTP 2,272.09 34.00 1,292.50 ผลติและจาํหน่ายน้ําประปา 

รวม 12,706.82    

  หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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4.5 ส่วนได้เสียในการรว่มค้า  

บรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ ซึง่ถอืหุน้ผ่านบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ 

จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่

จํากดั (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบรษิัท ชลบุร ีคลนี เอน็เนอร์ยี่ จํากดั) บรษิัท ห้วยเหาะไทย จํากดั (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25 ใน

บรษิทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั) กลุ่มบรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล โซล่ารร์ฟู และบรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอม็ท ีจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาต ิจาํกดั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มโกลว ์     

ESCE 365.97 33.33 1,017.81 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– CCE*  33.33 989.00 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– HHTC 203.01 51.00 422.15 Holding Company 

– HHPC*  12.75 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่มกนักุล   63.26 74.99 56.50 ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

– เงนิลงทุนในการร่วมคา้กบักลุ่ม

กลัฟ์   
149.74 35.00 

454.00 
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

รวม 781.98    

หมายเหตุ *บรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืหุน้โดยทางออ้ม 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมผีลกระทบ

ต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

หรอืมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย อย่างมนียัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสาํคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 บริษทั 

ช่ือบริษทั  : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ : WHAUP 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ : เลขที ่777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ ชัน้ 22 หอ้งเลขที ่2203-2205 หมู่ที ่13 ถนน

เทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 

โทรศพัท ์  :  0-2719-9559 

โทรสาร   :  0-2719-9558 

เวบ็ไซต ์  :  www.wha-up.com  

ประเภทธรุกิจ : (1) ธุรกจิสาธารณูปโภค โดยจําหน่ายน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ

บรหิารจดัการน้ําเสยี ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ 

(2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ    

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107559000401 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 3,825,000,000 บาท 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายแล้ว :  3,825,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wha-up.com/
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6.1.2 บริษทัย่อย (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)   

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้

ในประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 

ทุนชาํระแล้ว  

(ล้าน) 

มลูค่าท่ี 

ตราไว้  

(ต่อหุ้น) 

%การถือ

หุ้น  

บริษทัย่อย         

1. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั WHAWT พฒันาบรหิารและจดัการทรพัยากรน้ํา ไทย WHAUP THB 300.00 THB 300.00 THB 10.00 99.99 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่

จาํกดั  

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

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั  

WUPIN ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย WHAUP THB 45.00  THB 45.00  THB  5.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WHAEG         

4. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 

จาํกดั  

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

5. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั WHASL ลงทุนและพฒันาธุรกจิพลงังาน

ทดแทน 

ไทย WHAEG THB 350.00 THB 350.00 THB 10.00 99.99 

บริษทัย่อยของ WUPIN         

6. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited WUPS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPIN USD 1.34 USD 1.34 USD 1.00 100.00 

บริษทัย่อยของ WUPS1         

7. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited WUPS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPS1 USD 1.33 USD 1.33 USD 1.00 100.00 

8. WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited WUPSD ลงทุนในบรษิทัอื่น สงิคโปร ์ WUPS1 USD 0.10 USD 0.10 USD 1.00 100.00 

บริษทัย่อยของ WUPS2         

9. WHAUP Nghe An Joint Stock 

Company 

WUPNA ผลติและจาํหน่ายน้ําเพื่อการ

อุตสาหกรรม และใหบ้รกิารบรหิาร

จดัการน้ําเสยี 

เวยีดนาม WUPS2 VND 29,950.78 VND 29,950.78 VND 

10,000.00 

99.99 
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6.1.3 บริษทัรว่มทุน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)  

ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้าน) 

มลูค่าท่ี 

ตราไว้ 

(ต่อหุ้น) 

%การถือ

หุ้น 

 

บริษทัร่วมทุนของ WHAUP         

1. บรษิทั กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ 

เอม็ท ีจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

จาํกดั 

Gulf WHA 

MT 

ขนสง่ จาํหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ

ก๊าซทุกชนิดทางทอ่ 

ไทย WHAUP THB 454.00 THB 454.00 THB 10.00 35.00 

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  

     ซบีอรด์ เอน็จดี ี2 จาํกดั 

WHA 

NGD2 

ขนสง่ จาํหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ

ก๊าซทุกชนิดทางทอ่ 

ไทย Gulf WHA MT THB 216.00 THB 216.00 THB 10.00 99.99 

3. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  

     ซบีอรด์ เอน็จดี ี4 จาํกดั 

WHA 

NGD4 

ขนสง่ จาํหน่ายและการใช้เชือ้เพลงิ

ก๊าซทุกชนิดทางทอ่ 

ไทย Gulf WHA MT THB 234.00 THB 234.00 THB 10.00 99.99 

บริษทัร่วมทุนของ WHAEG         

4. บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ คลนี  

เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

ESCE ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,039.00 THB 1,017.81 THB 10.00 33.33 

5. บรษิทั ชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่

จาํกดั 

CCE ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB 989.00 THB 989.00 THB 10.00 99.99 

6. บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิ

เอชเอ) 1 จํากดั 

BPWHA-

1 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,533.56 THB 1,533.56 THB 100.00 25.01 

7. บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็แอลแอล 

จาํกดั 

Gulf JP 

NLL 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,384.00 THB 1,384.00 THB 10.00 25.01 

8. บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจาํกดั Gulf VTP ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,610.00 THB 1,610.00 THB 10.00 25.01 

9. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 1 จาํกดั Gulf TS1 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,685.00 THB 1,685.00 THB 10.00 25.01 

10. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 2 จาํกดั Gulf TS2 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,690.00 THB 1,690.00 THB 10.00 25.01 

11. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 3 จาํกดั Gulf TS3 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,520.00 THB 1,520.00 THB 10.00 25.01 

12. บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส 4 จาํกดั Gulf TS4 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,470.00 THB 1,470.00 THB 10.00 25.01 
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ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้าน) 

มลูค่าท่ี 

ตราไว้ 

(ต่อหุ้น) 

%การถือ

หุ้น 

 

13. บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล 2  

จาํกดั 

Gulf NLL 

2 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB 1,440.00 THB 1,440.00 THB 10.00 25.01 

บริษทัร่วมทุนของ WHAET         

14. บรษิทั เกค็โค-่วนั จํากดั Gheco-I ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 11,624.00 THB11,624.00 THB 10.00 35.00 

15. บรษิทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั HHTC ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 422.15 THB 422.15 THB 10.00 51.00 

16. บรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จาํกดั/1 HHPC ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า สปป.ลาว HHTC USD 40.00 USD 40.00 USD 80.00 25.00 

17. บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจาํกดั GIPP ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB 2,850.00 THB 2,850.00 THB 10.00 5.00 

บริษทัร่วมทุนของ WHASL         

18. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 

กรนีโซล่ารร์ฟู 1 จาํกดั 

WHA 

Gunkul 1 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHASL THB 11.50 THB 11.50 THB 10.00 74.99 

19. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 

กรนีโซล่ารร์ฟู 3 จาํกดั 

WHA 

Gunkul 3 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHASL THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99 

20. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 

กรนีโซล่ารร์ฟู 6 จาํกดั 

WHA 

Gunkul 6 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHASL THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99 

21. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กนักุล 

กรนีโซล่ารร์ฟู 17 จํากดั 

WHA 

Gunkul 

17 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHASL THB 16.00 THB 16.00 THB 10.00 74.99 

22. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั Gulf Solar ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย WHASL THB 35.44 THB 35.44 THB 10.00 25.01 
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ช่ือบริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะและประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้าน) 

มลูค่าท่ี 

ตราไว้ 

(ต่อหุ้น) 

%การถือ

หุ้น 

 

23. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 1 

จาํกดั 

Gulf Solar 

TS 1 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 7.38 THB 7.38 THB 10.00 99.99 

24. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์ทเีอส 2 

จาํกดั 

Gulf Solar 

TS 2 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 5.55 THB 5.55 THB 10.00 99.99 

25. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์บวี ีจาํกดั Gulf Solar 

BV 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 7.66 THB 7.66 THB 10.00 99.99 

26. บรษิทั กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส 

จาํกดั 

Gulf Solar 

KKS 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลงัคา 

ไทย Gulf Solar THB 14.67 THB 14.67 THB 10.00 99.99 

บริษทัร่วมทุนของ WUPSD         

27.  Duong River Surface Water  

Plant Joint Stock Company 

SDWTP ผลติและจดัจาํหน่ายน้ําประปา เวยีดนาม WUPSD VND 999,611.00 VND 999,611.00 VND 

10,000 

34.00 

บริษทัร่วมทุนของ WUPNA        

28. Cua Lo Water Supply Joint 

Stock Company 

CUA LO ผลติและจดัจาํหน่ายน้ําประปา เวยีดนาม WUPNA  VND 48,269.59 VND 48,269.59 VND 

10,000 

47.31 

 

หมายเหตุ:  - /1บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากดั ลงทุนในบรษิัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากดั ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 25 โดยบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากดั  

  ใชส้กุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัเป็นสกุลเงนิหลกัในการดาํเนินธุรกจิ และไมไ่ดม้กีารจดัทาํงบการเงนิรวม เนื่องจากบรษิทัเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตร ์และผูล้งทุนอื่นมคีวามเชีย่วชาญในการดาํเนินธุรกจิทัง้หมด 

  - บรษิทั ระยอง คลนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัแลว้ เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัชแีลว้ เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

  - บรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัแลว้ เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัชแีลว้ เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2563 
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6.1.4  บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีอ่ยู ่ :  93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศพัท ์ :  02-009-9999 

โทรสาร : 02-009-9991 

นายทะเบียนหุ้นกู ้

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาํนักพระรามท่ี 3 (สาํนักงานใหญ่) ชัน้ AA 

ทีอ่ยู ่ :  สาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ :  02-296 5695 

โทรสาร : 02-683-1389 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ทีอ่ยู่  :  179/74-80 ชัน้ 15 ตกึบางกอก ซติี ้ถนน สาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ :  02-344-1000 

โทรสาร :  02-286-5050 

ท่ีปรกึษากฎหมาย 

บริษทั บริษทั อารแ์อล เคาน์เซิล จาํกดั     

ทีอ่ยู่  : 62/15 ธนิยะ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ :  0-2235-3339 

โทรสาร :   0-2235-3076 

 

6.2  ข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

ไม่มขีอ้มลูอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมนียัสาํคญั 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น  

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว 

3,825,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุม

วสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบรษิัท 

ทีต่ราไวจ้ากเดมิมลูค่าหุน้ละ 5 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผูถื้อหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลาํดบั ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น สดัส่วนการถือ

 1 กลุ่มดบับลวิเอชเอ     

 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน)1/ 2,694,852,570                70.45  

 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล (เอสจ)ี จาํกดั2/         43,500,010                 1.14  

 รวม 2,738,352,580                71.59  

2 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 91,020,800                2.38  

3 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 73,836,600                 1.93  

4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 68,433,393                 1.79  

5 STATE STREET EUROPE LIMITED   39,647,078                 1.04  

6 นางสาวชชัชมนต ์อนนัตประยรู   33,363,478                 0.87  

7 นายชยัวฒัน์ พู่พสิทุธิ ์ 26,684,956                 0.70  

8 นางสาวสพุชิญา พู่พสิทุธิ ์ 26,536,506                 0.69  

9 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 15,961,200                 0.42  

10 กองทุนเปิดอเบอรด์นี สแตนดารด์ หุน้ระยะยาว  14,393,400                 0.38  

 รวมผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   3,128,229,991                 81.78  

  ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน 696,770,009     18.22  

  รวมทัง้หมด 

 

 

      3,825,000,000                    100.00  
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หมายเหตุ:  1/บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิพฒันาบรหิารจดัการนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง

ไดข้อเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2559 

เป็นตน้มา โดยปัจจุบนั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 98.54 

  ทัง้นี้  บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากดั เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)  ซึ่งปัจจุบนัถือหุ้นโดย  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 

 2/บรษิัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เอสจ)ี จํากดั เป็นบรษิัทเพื่อการลงทุนโดยจดัตัง้ตาม

กฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ถอืหุน้ทางออ้มโดยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 

7.2.2 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไม่มขีอ้ตกลงของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีบรษิัทหรอืบรษิทัย่อย 

(แลว้แต่กรณี) มกีารเขา้ทาํขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัร่วมของบรษิทั 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีุน้กู ้โดยรายละเอยีดสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หุ้นกู้ จาํนวน 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ครบกาํหนดไถ่ถอน อนัดบัความ

น่าเช่ือถือโดย TRIS 

Rating 

WHAUP216A 2,390 รอ้ยละ 2.65% 

จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 3 ปี 

กาํหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2564 

A- 

 

WHAUP236A 1,290 รอ้ยละ 3.17% 

จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 5 ปี 

กาํหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2566 

A- 

 

WHAUP256A 1,320 รอ้ยละ 3.66% 

จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 7 ปี 

กาํหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2568 

A- 

 

WHAUP22DA 1,500 รอ้ยละ 2.28% 

จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 2 ปี 4 เดอืน 

กาํหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2565 

A- 

 

WHAUP302A 1,500 รอ้ยละ 3.25% 

จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 

อายุ 10 ปี  4 เดอืน  

กาํหนดไถ่ถอน 26 มถุินายน 2573 

A- 

 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บรษิทั จะพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บรษิทั

มหาชนจาํกดั ทีก่ําหนดว่าบรษิทัมหาชนจาํกดัจะสามารถจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ในกรณีทีไ่ม่มกีาร

ขาดทุนสะสม 

โดยบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของ

บรษิทั หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคาํนึงถงึสถานะทางการเงนิ กระแส

เงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายปันผล
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นัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

กฎระเบยีบ หรอืคําวนิิจฉัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยมติคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจะต้องนําเสนอเพื่อขอ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมตัใิห้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และจะดาํเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท และต้อง

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50.0 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิัทย่อย หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี บรษิัทย่อยจะ

พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคํานึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น สถานะทางการเงนิ 

กระแสเงนิสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหน็สมควรของคณะกรรมการบรษิทัย่อย และการ

จ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษิัทย่อย อย่างมีนัยสําคญั โดยมติคณะกรรมการ

บรษิทัย่อยทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะ

ดาํเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยรบัทราบในการประชุมต่อไป 

 

7.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า 

บรษิทัมบีรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้อื่น ซึง่การจ่ายเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจะเป็นไปตามสญัญาระหว่างผูถ้อื

หุน้ และแตกต่างไปตามขอ้กําหนดของแต่ละสญัญา ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนทีแ่ต่ละฝ่ายถอื

หุน้อยู่ ทัง้น้ี รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้  
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

           ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงัน้ี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานภายใตฝ่้ายบรกิารองคก์ร ไดแ้ก่ กฎหมาย จดัหา ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และทรพัยากรบุคคล บรษิทัใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มกีรรมการจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบรษิทั  

ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ  

กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการ  

กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรรษทัภบิาล 

4. ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายเวทย ์นุชเจรญิ กรรมการอสิระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษทัภบิาล  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

8. นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์ กรรมการอสิระ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั  
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน หรอืนายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล หรอื

นายนิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ คนใดคนหน่ึง รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
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2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิาร และกรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมใน

การบรหิาร ซึง่ในกรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิารน้ีจะมคีณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ดว้ย 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น “ประธานคณะกรรมการบริษัท” และในกรณีที่

คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็น “รองประธาน

คณะกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้

4. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยตอ้ง

มจีาํนวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

1. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ด

กบัสว่น 1 ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการ

ทีอ่อกจากตําแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

2. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเขา้เป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 

เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่

ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน ทัง้น้ี มติของคณะกรรมการตามความขา้งต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

3. ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทีพ่น้จากตําแหน่งยงัคงต้องอยู่

รกัษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าทีจ่ําเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ

เขา้รบัหน้าที ่

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าที ่และกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั

และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสร้างการ

บรหิารจดัการ และอํานาจอนุมตัขิองบรษิทั และบรษิัทย่อยตามทีฝ่่ายจดัการนําเสนอ และกํากบัดูแลการ

บรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บั

มอบหมายใหท้าํหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

3. กํากบัดูแลการบรหิารงานและผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ฝ่าย

จดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ําหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทักาํหนด 

4. ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

ของบรษิทั 
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5. ดําเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน

ทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่

เพยีงพอและเหมาะสม 

6. จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

7. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ 

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง เขา้ดาํรงตําแหน่งในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

8. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอื

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและ

สนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

9. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว 

10. พจิารณาอนุมตักิารใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืบรษิทัทีม่ี

การประกอบธรุกจิทางการคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 

11. อนุมตัิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือหลกัทรพัย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ

กรรมการบรหิาร 

12. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. กําหนดนโยบายและกํากบัดูแลใหบ้รษิทัมรีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจน

เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงคณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

และมบีทลงโทษเมื่อไม่ปฏบิตัติาม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่นฐานะเป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการ

ลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

 รายละเอยีดการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในช่วงวนัที่ 1 

มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
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รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

คณะกรรมการ 

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ 

ปี 2562 

 จํานวน 8 ทา่น จํานวน 3 ทา่น จํานวน 6 ทา่น จํานวน 3 ทา่น จํานวน 3 ทา่น จํานวน 3 ทา่น จํานวน 8 ทา่น 

 ประชมุ 8 ครัง้ ประชมุ 5 ครัง้ ประชมุ 9 ครัง้ ประชมุ 3 ครัง้ ประชมุ 6 ครัง้ ประชมุ 3 ครัง้ ประชมุ 2 ครัง้ 

1. นางสาวจรพีร  

    จารุกรสกุล 

- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

8/8 

(100%) 

  

 

9/9 

  

 

6/6 

 

 

3/3 

 

 

2/2 

2. นายเดวดิ  

    รชิารด์ นารโ์ดน 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8/8 

(100%) 

  

9/9 

  

6/6 

  

2/2 

3. นายววิฒัน์  

    จริฐัตกิาลสกุล 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรรษทัภบิาล 

8/8 

(100%) 

  

9/9 

 

3/3 

   

2/2 

4. นายวเิศษ  

จงูวฒันา (1) 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรหิาร 

 

1/1 

(100%) 

  

2/2 

    

 

5. ดร. นิพนธ์ 

บุญเดชานนัทน์ (2) 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรหิาร 

 

7/7 

(100%) 

  

7/7 

    

2/2 

6. นายเวทย ์ 

    นุชเจรญิ 

- กรรมการบรษิทั  

- ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

 

8/8 

(100%) 

 

5/5 

    

3/3 

 

2/2 

7. นายเอกชยั  

ตวิตุานนท ์ 

- กรรมการบรษิทั  

- กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

- กรรมการบรรษทัภบิาล 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

8/8 

(100%) 

 

5/5 

  

3/3 

  

3/3 

 

2/2 

8. นางพรรณี  

วรวฒุจิงสถติ 

- กรรมการบรษิทั  

- กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

- ประธานคณะกรรมการ 

บรรษทัภบิาล 

 

8/8 

(100%) 

 

 

5/5 

  

 

3/3 

   

 

2/2 

9. นายสุรเธยีร  

    จกัรธรานนท์ 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8/8 

(100%) 

    

6/6 

  

2/2 

10. นายณฐัพรรษ 

ตนับุญเอก  

- กรรมการบรหิาร    

9/9 

    

11. ประพนธ์ 

ชนิอุดมทรพัย ์(3) 

- กรรมการบรหิาร    

3/3 

    

หมายเหตุ :  (1) ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร โดยมผีลเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2563  
 (2) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่

28 กุมภาพนัธ ์2563 
  (3) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2563 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในปี 2563 

(รวมคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  จาํนวนหุน้ทีถ่อื/เปลีย่นแปลง จาํนวนหุน้ 

  

รายช่ือคณะกรรมการ 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 

เพิม่ (ลด) 

ระหว่างปี 

1 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

นิตบิุคคลทีถ่อืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 

34,499,800 

17,081,813 

72,581,665 

73,836,600 

33,363,478 

 - 

39,336,800 

16,281,665 

(72,581,665) 

2 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 นายเวทย ์นุชเจรญิ 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
รายช่ือผูบ้ริหาร 

   

1 ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 นายประพนธ ์ชนิอุดมทรพัย ์

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

3 นายคาํฮอง รศัมานี 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

4 นายวรานล เหล่าสวุรรณ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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  จาํนวนหุน้ทีถ่อื/เปลีย่นแปลง จาํนวนหุน้ 

  

รายช่ือผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 

เพิม่ (ลด) 

ระหว่างปี 

5 นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6 นายมาฆะ กรกุม 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการและวศิวกรรม 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

7 นางรตันา ชนิวตัร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

8 นางสาวณชัชา รตันจติบรรจง 

เลขานุการบรษิทั 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
 

8.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั จาํนวน 7 ท่าน มดีงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายประพนธ ์ชนิอุดมทรพัย ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารการเงนิ 

3. นายคาํฮอง รศัมานี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร 

4. นายวรานล เหล่าสวุรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิสาธารณูปโภค 

5. นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิพลงังาน 

6. นายมาฆะ กรกุม ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการและวศิวกรรม 

7. นางรตันา ชนิวตัร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

 

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้ง และอาํนาจบรหิารงาน รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัทาํแผนกลยุทธ ์และ

แผนงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่่ายบรหิารนําเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ติดตาม ควบคุม กํากบัดูแล และดําเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. เป็นผู้ร ับมอบอํานาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 

นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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4. มอีํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทั ต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั 

5. พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏบิตัิการของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัท และพจิารณาอนุมตัิคําขอจากฝ่ายงาน

ต่างๆ ของบรษิทั ตามทีก่ําหนดในตารางมอบหมายอํานาจอนุมตัใินการดําเนินงานและการเขา้ทาํธุรกรรม

ต่างๆ ของบรษิทั 

6. อาํนาจออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ

บรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7. มอบอํานาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง 

และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสอืมอบอาํนาจ และ/หรอื 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 

8. อนุมตักิารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ เช่น ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การคดิ

ค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกต ิและการใหเ้ครดติเทอมเหมอืนลูกค้าทัว่ไป เป็นต้น ทัง้น้ี

ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9. มอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบรษิทั 

10. กาํหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

11. กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และสื่อสารไปยงั

พนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

12. นํานโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อนําไปถอืปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองทัว่ทัง้องคก์ร 

13. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตราการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

14. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวณัชชา  

รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อทําหน้าทีใ่นนามบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอาํนาจ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงัน้ี 

1. ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 

2. ใหค้าํปรกึษาในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึปฏบิตัต่ิาง ๆ รวมทัง้

เป็นผูจ้ดัทาํหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ติดตามให้ปฏิบตัิตามมติการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ 

4. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั  

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจํา ปี  2563 โดยกําหนดจ่ายเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่   

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสั มรีายละเอยีดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดงัน้ี 

  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 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล - 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 

  

 ในส่วนของโบนัส กําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิโบนัสคณะกรรมการ ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบ

การเงนิรวมและสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ ในปีดงักล่าว 
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        รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 2563 มดีงัน้ี                     (หน่วย:บาท) 

 

(2)      ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี

 

ลาํดบั  
ช่ือ 

 

ค่าตอบแทน

รายปี  

 

ค่าเบี้ยประชมุ   
 

รวม 
คณะกรรมการ

บรษิทั 

 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

 

 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

 

 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

โบนัส 

1 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล    200,000.00  240,000.00    225,000.00      150,000.00    45,000.00  1,038,979.88  1,898,979.88 

2 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   150,000.00  200,000.00    135,000.00    90,000.00    961,299.14  1,536,299.14 

3 นายววิฒัน์ จริฐักาลสกุล    150,000.00  200,000.00    135,000.00    45,000.00      961,299.14  1,491,299.14 

4 นายวเิศษ จงูวฒันา    25,000.00 25,000.00    30,000.00        961,299.14  1,041,299.14 

5 ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ 150,000.00 175,000.00  105,000.00     405,000.00 

6 นายเวทย ์นุชเจรญิ 150,000.00 200,000.00  125,000.00        75,000.00  961,299.14  1,511,299.14 

7 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์    150,000.00 200,000.00  75,000.00      45,000.00      45,000.00  961,299.14 1,461,299.14 

8 นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ 150,000.00 200,000.00  75,000.00     75,000.00      961,299.14 1,476,299.14 

9 นายสรุเธยีร จกัรธรานนท ์    150,000.00 200,000.00          90,000.00    961,299.14 1,401,299.14 

10 นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก    135,000.00     135,000.00 

11 นายประพนธ ์ชนิอุดมทรพัย ์    45,000.00     45,000.00 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สาํหรบังวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 และงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน (คน) 8 7 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 34.72 28.61 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ในปี 2563 บรษิัทได้จ่ายเงนิสมทบกองทุนสํารองรองเลี้ยงชพีทีส่มทบใหผู้บ้รหิารในฐานะพนักงานของ

บรษิทัจาํนวน 1.50 ลา้นบาท 

 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากรของบรษิทั และบรษิัทย่อย (ไม่รวมผูบ้รหิาร) แบ่งตามสายงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

และ 31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 73 83 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจสาธารณปูโภค 3 4 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจพลงังาน 5 7 

ฝ่ายโครงการและวศิวกรรม 0 11 

ฝ่ายบญัชี 3 3 

ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 5 5 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท 3 3 

ฝ่ายกาํกบัดแูล 2 3 

ฝ่ายบรหิาร 6 3 

รวม 100 122 
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8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2562 และในปี 2563 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จํานวน 60.33 ลา้นบาท 

และ 61.15 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 (ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนพนกังาน/1 58.04 58.37 

ค่าตอบแทนอื่นๆ/2 2.29 2.78 

รวม 60.33 61.15 

  หมายเหตุ  /1รวมโบนสัพนกังาน 
                        /2รวมกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาที่

ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ ส่วนของผู้ถือหุน้ และ/หรอื การดําเนินธุรกจิของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

อย่างมนียัสาํคญั 

 

8.5.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

1. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1.1 ส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ

ปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบรษิทั หรอืใช้

บรกิารของสถาบนัภายนอก 

1.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ใหแ้ก่

กรรมการใหม่ 

2. การพฒันาพนักงาน 

บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัในการดูแลและพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง จงึไดมุ้่งเน้นใหบ้รษิัท

เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยมนีโยบายสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูเ้ป็นประจาํ 

ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง และเหมาะสมกบัความตอ้งการของบคุลากรในแต่ละฝ่าย  
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิัทได้ตระหนักถงึความสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการที่ดวี่าเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการดําเนินงาน

ของบรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะนําไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจดัทํา

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการสาํคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ

ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการดาํเนินงานใดๆ ของบรษิทั เป็นไปดว้ยความเป็น

ธรรม และคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัการ

สาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัใหค้วามสําคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่อาจไม่จํากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายกําหนดไว ้ไม่กระทําการใดๆ อนั

เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

ได้แก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุ้น การมสี่วนแบ่งกําไรของบรษิทั การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้

ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มี

ผลกระทบบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั การ

ลดทุนหรอืเพิม่ทนุ และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและ

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บรษิัทจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

โดยมกีารใหข้อ้มูลวนั เวลา สถานที ่หลกัเกณฑใ์นการเขา้ร่วมการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั

และวาระการประชุม และมคีําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิี่ขอตามทีร่ะบุไวใ้น

หนังสอืเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัสง่เอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั ยกเวน้กรณี

มคีวามจําเป็นเร่งด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกําหนด และจะไม่กระทํา

การใดๆ ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

3)  อาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และละเวน้การกระทาํ

ใดๆ ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เชน่ การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมตไิม่ควรมวีธิี

ทียุ่่งยากหรอืมคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้มคีวามสะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และ

ตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าก่อน

วนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคําถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการ

นําส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคําถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบรษิทัดว้ย 
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5)  อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และสามารถมอบฉนัทะให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรอืใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทน ซึง่บรษิทัไดแ้จง้

รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

6)  สง่เสรมิให้บรษิทันําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือหุน้ การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

7)  ส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผู้สอบบญัชขีองบรษิัททุกคน เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น และตอบ

ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัให้มกีารลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรบัแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ

แต่งตัง้กรรมการ 

9)  ส่งเสรมิใหม้บีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้

ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่าํคญั เช่น การทํารายการเกีย่วโยง การทาํรายการไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

11)  เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม 

12)  จดัให้รายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นมกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่

ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึคาํถาม

คําตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร รวมทัง้

บนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุมดว้ย และเปิดเผยรายงานการประชุมบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายจดัการให้ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ

ดงัต่อไปน้ี 

1)  สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้ฉบับภาษาไทยและฉบับ

ภาษาองักฤษ ยกเวน้กรณีมคีวามจําเป็นเร่งด่วน บรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมาย

กาํหนด ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้  

2)  แจง้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออก

เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  กาํหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุน้ทีผู่้ถอืหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิท่ากบัหน่ึง

เสยีง นอกจากน้ี บรษิัทยงัใหส้ทิธแิก่ผู้ถือหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากได้เริม่ประชุมแล้ว มสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนสําหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม

ตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

4)  บรษิทัไม่เพิม่วาระการประชุมเพื่อพจิารณาอื่น นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม ทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็น

การล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

และดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั 
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5)  บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นส่วนน้อยทีม่สีดัส่วนการถอืหุ้นขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่ชําระแล้ว

ทัง้หมด และถือหุ้นดงักล่าวต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน สามารถเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมหรอืส่งคําถามล่วงหน้า ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจําปี รวมทัง้เสนอชื่อผู้มคุีณสมบตัเิหมาะสมเขา้

เป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอม

ของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ และจดัสง่ผ่านจดหมายทางไปรษณียถ์งึเลขานุการบรษิทั 

6)  เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน ทัง้น้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมสีทิธิ

เลอืกกรรมการทีต่้องการไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยบรษิทัจะแนบรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการแต่ละคนทีไ่ด้รบั

การเสนอเขา้รบัการเลอืกตัง้ทีม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณา 

7)  กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

8)  กําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัถอืปฏบิตั ิและห้ามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทําการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทั ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีและเป็นเวลา 24 

ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศสาํคญัถูกเปิดเผย  

9)  กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงาน

การประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสยีอย่างมีนัยสําคญัในลกัษณะที่อาจทําให้

กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอสิระ ควรงดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุม

พจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัในการดูแลและคํานึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

ยงัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คุีณค่ายิง่ จงึ

เป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและสอดคล้องกบัผลดําเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว บรษิทักาํหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนแก่ผูบ้รหิารและพนกังานปีละ 1 ครัง้ 

โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการ

ปฏบิตังิานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลปฏบิตังิานตามกลยุทธใ์นระยะยาว การประเมนิดงักล่าวสง่ผล

ใหค่้าตอบแทนของผูบ้รหิารและพนักงานสอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว นอกจากนัน้ บรษิทัไดก้าํหนดจ่าย Variable Bonus ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัผลประกอบการใน

แต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏบิตัิงานได้ตาม

เป้าหมายของบรษิัทในปีนัน้ๆ รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนักงาน และใหค้วามสาํคญั

ในดา้นการดแูลสวสัดกิารอื่นๆ ของพนกังาน เช่น มปีระกนัสขุภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้
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เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานสาํหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติ

ของพนกังาน เป็นตน้ 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

 จาํนวนการเกดิอุบตัเิหตุเน่ืองมาจากการทาํงานของพนกังาน ปี 2563  

 
หน่วย 

จาํนวน 

 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวนการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน ครัง้ 0 0 

จาํนวนผูบ้าดเจบ็จากการทาํงาน คน 0 0 

จาํนวนการขาดงาน วนั 0 0 

จาํนวนผูเ้สยีชวีติ คน 0 0 

4)  ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ

สมํ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

ในปี 2563 พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรม ดงัน้ี 

 จาํนวนชัว่โมงการอบรมทัง้หมด 

(ชัว่โมง/ปี) 

จาํนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ 

(ชัว่โมง/คน/ปี) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

ผูบ้รหิารและพนกังาน 1,495 2,463 13 19.09 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระทาํดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชีพ 

ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2)  นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงนิ การบัญชี และ

รายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิัท ทัง้ในด้านบวกและ

ดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ จงึไดก้าํหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงัน้ี 
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1)  จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสําคัญในการ

ปรบัปรุงและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยู่เสมอ 

2)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลกูคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสมํ่าเสมอ 

3)  จดัให้มรีะบบการควบคุมดูแลรกัษาขอ้มูลความลบัของลูกค้าเสมอืนเป็นความลบัของบรษิัท และไม่

นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกคา้ รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาในทุกเรื่องทีลู่กคา้

รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะนํา โดยบรษิทัจะสํารวจความพงึพอใจของลูกคา้ในสนิคา้และบรกิารของ

บรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ต่อไป 

ผลสาํรวจความพึงพอใจของลูกค้า  

บรษิทัไดส้่งแบบสาํรวจความพงึพอใจใหลู้กคา้ โดยแบบสอบถามดงักล่าวจะชีว้ดัความพงึพอใจทีลู่กคา้มี

ต่อบรษิทั 

ในการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ บรษิทัจะมอบหมายใหท้มีบรกิารส่งแบบสาํรวจความพงึพอใจของ

ลูกคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรง แบบสอบถามนี้เป็นการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ตี่อ บรษิทัในทุกแง่มุมที่

เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารน้ํา เช่น คุณภาพน้ําทีจ่่ายให ้แรงดนัน้ํา การบรกิารทีด่ ีและอื่นๆ โดยคะแนนการ

ประเมนิและความเหน็จะไดร้บัการรวบรวมและวเิคราะหโ์ดยทมีบรกิาร ทัง้น้ี ในปี 2563 บรษิทัไดร้บัคะแนนความพงึ

พอใจของลูกคา้โดยเฉลีย่อยู่ที ่96 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

 

 

 

 

 (4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหน้ี 

บรษิัทมนีโยบายให้พนักงานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั

เอาเปรยีบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบรษิัท พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์

ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี 

2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย

รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4)  บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อเจา้หน้ีเสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียู่กบัเจา้หน้ีตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทําให้

เจ้าหน้ีเกดิความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะทําให้ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัในสญัญา บรษิัท

ปี 2562 2563 

คะแนนความพงึพอใจของลูกคา้  94 96 

จาํนวนลูกคา้ทีท่าํแบบสอบถาม 264 425 



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

 

หน้า 87 

จะแจ้งเจ้าหน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคํ้าประกนั การบรหิาร

เงนิทุน และการผดินดัชาํระหน้ีร่วมกนั 

5)  บรษิัทมีนโยบายและระเบียบปฏบิตัิงานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลือกคู่คา้หรอืผู้รบัเหมา โดยมีการ

ประเมนิแบ่งตามประเภทผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และผูร้บัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผูข้าย

โดยกําหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและนํามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืก

คู่ค้า เช่น มปีระวตัิทางการเงนิที่เชื่อถือได้ ผลติหรอืจําหน่ายสนิคา้ที่มคุีณภาพตรงกบัความต้องการ

และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการ

ขายแก่ลกูคา้ เป็นตน้ โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิทัมนีโยบายในการสนบัสนุนธุรกจิทอ้งถิน่โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจาํหน่าย จาก

บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คุีณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่ง 

บรษิัทมนีโยบายที่จะปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของ

คู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึกาํหนดหลกันโยบายดงัน้ี 

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

3) ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

(6)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรอื ชุมชน 

บรษิัทมนีโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น

พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสรมิ

และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิัทตัง้อยู่ให้มีคุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเติบโตของ

บรษิัท และมนีโยบายที่จะส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกล้เคยีงทัง้ในด้าน

การศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(7)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การให้บรกิารน้ําซึ่งเป็นธุรกจิของบรษิทั ควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการ

จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจาน้ี บรษิัทมนีโยบายที่ให้การสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่เสรมิสรา้งคุณภาพ 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ

พนกังานอยู่เสมอ 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิง่แวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจาก

พนกังานเกดิความไม่เขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ จงึมแีนวทางการจดัการปลกูฝังจติสาํนึกใหพ้นกังานทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรง

และทางออ้ม ใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมหีลกัสตูรทีไ่ดส้ง่ใหพ้นกังานผ่านการอบรมไปแลว้ ดงัน้ี 

 ชื่อหลกัสตูร จาํนวนชัว่โมง จาํนวนพนกังานทีเ่ขา้อบรม 

1 หลกัสตูรการตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบผลติไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างครบวงจร 

24 2 
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(8)   นโยบายเก่ียวกบัภาครฐั 

บรษิัทกําหนดใหก้ารทําธุรกรรมกบัรฐัจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัิที่เกีย่วขอ้งในแต่ละ

ท้องถิ่นอย่างเคร่งครดั และต้องไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดําเนินการที่ไม่

ถูกตอ้งเหมาะสม  

(9)   นโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการที่ด ีไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงานของบรษิัทปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั และได้กําหนดแนวปฏบิตัิในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีสามารถเขา้ถึงนโยบายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ผ่าน

เวบ็ไซต์ของบรษิทั การติดประกาศในบรษิัท การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น โดยนโยบายดงักล่าวจะได้รบัการ

ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 

การประเมนิความเสีย่งและการตดิตามผล 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประเมนิความเสีย่งการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมกีารประเมนิความเสีย่ง

การทุจรติแยกออกจากความเสีย่งดา้นอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ตลอดจนตดิตามผล ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายต่อต้าน

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบต่อไป 

มาตรการการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

ผู้ที่ถูกละเมิดสทิธิและได้รบัผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบรษิัท ผู้มีส่วนได้เสยี พนักงาน รวมถึง

บุคคลภายนอกทีพ่บเหน็หรอืทราบเบาะแส สามารถแจง้รายละเอยีดผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสที่

เกดิจากการกระทาํของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทั ในเรื่องต่อไปน้ี 

1) การกระทําที่ผิดกฎหมาย การทุจรติคอร์รปัชัน่ การกระทําผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทําที่ผิด

จรรยาบรรณของการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 

2) เรื่องทีส่ง่ผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบหรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

3) เรื่องของรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่องอย่างมนียัสาํคญั 

ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหแ้จง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรอืรอ้งเรยีน ผ่านช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1) จดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ auditcommittee@wha-up.com 

2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   ceo@wha-up.com 

3) เวบ็ไซตบ์รษิทั (Whistle Blowing)    www.wha-up.com 

4) โทรศพัท ์/ โทรสาร      02-719-9559 / 02-717-2128 

5) กล่องแสดงความคดิเหน็     ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แต่งตัง้มอบหมาย

คณะทาํงานใหด้าํเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  

mailto:auditcommittee@wha-up.com
mailto:ceo@wha-up.com
http://www.wha-up.com/
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2) คณะทาํงานประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มลูเพื่อพจิารณาขัน้ตอน และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมใน

แต่ละเรื่อง สาํหรบัการบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ หรอืบทลงโทษต่อผู้กระทําผดิ

ตามกฎระเบยีบของบรษิทั  

3) คณะทํางานนําเสนอมาตราการดําเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบาย

ต่างๆ ของบรษิทั ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อบรรเทาความ

เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด หรอืบทลงโทษ

ต่อผูก้ระทาํผดิตามกฎระเบยีบของบรษิทั  

4) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

ทราบและรายงานผลใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นผูร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั

หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ กรณีเปิดเผยตนเอง บรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ โดยบรษิทัจะไมเ่ปิดเผย

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ซึ่งผู้รบัข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจ่าํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่

ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ีหากเห็นว่าเป็นสิง่ที่มี

แนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั ใหก้าํหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม และผูท้ีไ่ดร้บั

ความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

บทลงโทษ 

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อย่างเหมาะสม การลงโทษน้ีรวมถงึการเลกิจา้งงาน ในกรณีทีบ่รษิทัเหน็ว่าจาํเป็น 

การกระทําใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายน้ี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทักาํหนดไวห้รอืมโีทษตามกฎหมาย 

ทัง้น้ี ในปี 2563 บรษิทัไม่พบเรื่องรอ้งเรยีนใดๆ ทีเ่ป็นนยัสาํคญั ทัง้จากบุคคลภายในและภายนอกองคก์ร 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการของบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ

และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งลว้นมี

ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงัน้ี 

1)  มกีลไกทีจ่ะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทําให้สาํคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ

ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความ

เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดย

รายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 
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4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

5)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท และหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการ

ประชุม และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการทําหน้าที ่

รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู ทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้น้ี จํานวนเงนิค่าตอบแทนที่

เปิดเผย ควรรวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีาร

เปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบรษิัท โดยจะ

กระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทุกท่านจะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของ

บุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้งซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิัท

ย่อยตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดรวมทัง้ได้ปรบัปรุงและ

รายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าว และบรษิัท

ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสยีดงักล่าวขา้งต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้

ไดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดและมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี 

คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและ

สนับสนุนธุรกจิของบรษิัท โดยบรษิัทมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

กรรมการอสิระของบรษิัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท และไม่มี

กรรมการอสิระท่านใดดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิทัเกีย่วกบัการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ซึง่กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยพจิารณาจาก

กรรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ทัง้น้ีกรรมการบรษิทัมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

และกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

นอกจากน้ีบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกําหนด

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการคน

ใดคนหน่ึงมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ

บรษิทั รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
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ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน โดยมกีรรมการอสิระจาํนวน 4 คน คดิเป็นกึง่หน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แต่เน่ืองจากประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตาม

ขอ้แนะนําในหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีี่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น

กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัเหน็ว่า โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทดงักล่าวมคีวามโปร่งใสเพยีงพอ และสามารถปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบรษิัทได้ เน่ืองจากมีจํานวนกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน 

ก.ล.ต. อกีทัง้กรรมการอสิระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์

อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและไม่มสีว่นไดเ้สยีกบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

และเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี เมื่อบรษิทัเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น เกณฑก์ารทาํ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เกณฑก์ารไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น ซึง่เกณฑด์งักล่าวไดก้าํหนดใหนํ้าเรื่องทีม่ี

นัยสําคญัเขา้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรยีบเสมอืนตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดงันัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ  

อกีทัง้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ หน้าที่ตามหลกัซื่อสตัย์และไวว้างใจ 

(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และนโยบายต่างๆ ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงนโยบาย

กาํกบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึง่กําหนดใหก้รรมการ

และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงนโยบายต่างๆ 

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัททําหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัเิรื่องทีส่ําคญัเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิัทใหส้อดคลอ้งและ

ตอบรบักบัสภาวะทางธุรกจิที่เปลีย่นไป ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ งบประมาณ 

แผนงาน โดยกําหนดให้มกีารทบทวนกลยุทธ์เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการบรษิัททบทวนและ

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ พนัธกจิและกลยุทธใ์นการดําเนินงานของบรษิทัซึง่จดัขึน้เป็นประจําทุกปี เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิารระดบัสงูได้แสดงความเหน็และทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิและแผนกลยุทธ ์ทัง้แผน

ระยะสัน้และระยะยาวใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการดําเนินกจิการ สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอกี

ดว้ย อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรื่องอื่นๆ ดงัน้ี 

1) นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิัทมเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัที่จะรกัษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการกํากบัดูแลกจิการที่ดใีน

บรษิัท โดยยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีีส่อดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 

2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไดนํ้าหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิัท และไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รให้เป็นทีเ่ขา้ใจมาใช้และถือปฏบิตัเิรื่อยมา อกีทัง้ยงัไดจ้ดัทํา

มาตรฐานการปฏบิตังิานและการดาํเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
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ดําเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้อนุมตัิและประกาศใช้กฎและระเบยีบภายในใหม่ๆ 

เป็นระยะๆ โดยมุ่งพฒันาปรบัปรุงการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่างต่อเน่ือง 

2) จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 

บรษิัทมคีวามเชื่ออย่างยิง่ว่า การดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัสําคญัในการเจรญิเติบโต

อย่างยัง่ยนืของบรษิัท เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิ

และสนับสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัไดจ้ดัทําคู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ได้

ประชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์รใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบอนิทราเน็ตของบรษิทั รวมทัง้ได้

ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ทัง้น้ี เพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

จรรยาบรรณดงักล่าวไดร่้างขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัความโปร่งใสหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การทํารายการระหว่างบรษิัทกบับุคคลใดที่เกี่ยวโยงกนัอนัอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขดัแย้งกนัได้นัน้ 

จะต้องผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัที่สาํคญัการเขา้ทํา

รายการนัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัลกัษณะและ

ขนาดของรายการตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิัท ท่านใดทีม่สี่วนได้

เสยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวต้องกระทําขึน้ภายใตเ้งื่อนไขการคา้ปกตทิัว่ไป โดยกาํหนดราคาทียุ่ตธิรรมและอยู่บน

พื้นฐานเสมือนหน่ึงกระทําโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถ

กาํหนดราคาได ้บรษิทัจะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั เพื่อกําหนดราคาที่

เป็นธรรมทัง้สาํหรบับรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผลโดยคณะกรรมการบรษิัทได้

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีส่อบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบ

การควบคุมภายใน (ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้น

การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และดา้นระบบการตดิตาม ตาม

กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission: COSO) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิัทไดจ้ดัตัง้หรอืจดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ ซึ่งในปี 2563 บรษิัทได้แต่งตัง้ให้

บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน 

และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมี

ประสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิัท ตามแบบการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรบัปรุงและเพื่อความมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้น้ี การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัรว่ม 

บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษิทั และบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในธุรกจิของ

บรษิัท เขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการในย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทั เพื่อกํากบัดูแลการ

บรหิารจดัการและรายงานผลการดาํเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี สดัส่วนตวัแทนของบรษิัทที่เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม อย่างน้อยจะ

เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัท นอกจากนัน้ การกําหนดนโยบายที่สาํคญัและการออกเสยีงในวาระที่สาํคญั

ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อย 6 ครัง้ในแต่ละปี ซึง่แต่ละครัง้จะมกีารกําหนด

ตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพื่อพจิารณาเรื่องทีม่คีวามสาํคญัเร่งด่วน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมมีตริบัทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2564 ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 แลว้  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการทราบและพจิารณา

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุมทุกครัง้ เวน้แต่เป็นการเรยีกประชุมกรณีเร่งด่วน ทัง้น้ีผูบ้รหิารระดบัสงูของ

บริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากน้ี บรษิัทยงัมี

นโยบายใหค้ณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่ กรรมการบรหิาร และกรรมการอสิระ ไดม้กีารประชมุร่วมกนัอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชุม

กนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

ในปี 2563 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัททัง้หมด 8 ครัง้ โดยกรรมการทัง้คณะเขา้ประชุมร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 9 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

3 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 6 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3 

ครัง้ และการประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มฝ่ีายจดัการ 1 ครัง้ 

ในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องทีก่ําหนดเป็นวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณา

เป็นวาระการประชุมได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และเลขานุการบรษิทัจะนําเรื่องดงักล่าวมา

กาํหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัทําหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใินทีป่ระชุม

คณะกรรมการให้ถอืมติของเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีง กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยจํานวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่

ประชุม ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ

โดยเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดในรอบปี โดยมกีารเปิดเผยจาํนวนครัง้ของ
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การประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบรษิทั ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ได้มี

การกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บรษิัทของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร

มุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ คําแนะนํา 

ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 4 

ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่ าเสมอก่อนการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย

ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี เพื่อร่วมกัน

พจิารณาและสรุปผลการประเมนิงานและนํามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกนัหาแนวทาง

ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหก้ารทํางานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัไดก้ําหนดแนวทางการประเมนิ

เป็นแบบการประเมนิการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการทัง้คณะ กรรมการรายบุคคล และกรรมการชุดย่อย และนําแนว

ทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินงานเกี่ยวกับ

คณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

โดยหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการทัง้ 3 รูปแบบในแบบประเมนิจะแบ่งหวัขอ้

เป็นดงัน้ี 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 

(1)  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 

(2)  ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

(3)  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 
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2.  ความเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบั 

(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 

(2)  ธุรกจิของบรษิทั 

(3)  กลยุทธข์องบรษิทั 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 

4.  บรษิทัย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรื่องต่างๆ เหล่าน้ีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทั 

(2)  ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

(3)  แนวทางแกไ้ขการดาํเนินงาน หากไม่เป็นไปตามทีก่าํหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 

7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 

8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นกลาง 

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 

10.  คณะกรรมการเหน็ว่าผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 

11.  การปฏบิตัเิรื่องการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมู่พนกังานบรษิทัหมู่พนกังานบรษิทั 

ทัง้น้ี กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้จดัส่ง

แบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจาํทุกปี 

สาํหรบัผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในภาพรวม ประจาํปี 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ คะแนนเฉลีย่ จดัอยู่ในเกณฑ ์

คณะกรรมการทัง้คณะ 98.73 ดเียีย่ม 

กรรมการรายบุคคล 98.96 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 95.24 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 97.86 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 100.00 ดเียีย่ม 

การประเมินผลการปฏิบติังานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บรษิัทจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่บรหิารทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ําการประเมนิ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขอความเหน็ชอบ บรษิทัได้กําหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารออกเป็นหวัข้อต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นํา การ

กําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการ 

ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบืทอดตําแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑ์

และบรกิาร และคุณลกัษณะส่วนตวั โดยในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มี

คะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 91.81 
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ผลการประเมนิดงักล่าวจะถูกนําไปพจิารณากําหนดอตัราการปรบัขึน้เงนิเดอืนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายกําหนดค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารตามผลการปฏบิตังิานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลการปฏบิตังิานตามกลยุทธร์ะยะยาว เพื่อเป็นการ

วางรากฐานการเตบิโตในอนาคตใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจและในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงกบับรษิทัที่อยู่ในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและโปร่งใส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

บรษิัทกําหนดนโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ ความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และปัจจยัแวดลอ้มอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรยีบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรือ

ใกล้เคยีง ทัง้น้ี ค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสูงจะได้รบัการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และในส่วนของค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณานําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกจิการ

ของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เลขานุการบรษิัท เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของ

สถาบนัภายนอก 

2. ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

การเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2563 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล หลกัสตูรทีอ่บรมปี 2563 

1 นางสาวจรพีร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

-  หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP46/2020) สถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)  

2 นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 

กรรมการ 

-  GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT at Mumbai India, Northeastern University 

-  EEC Roundtable Discussion with Australian Ambassador, H.E. Allan 

McKinnon, Australian Embassy 

-  How is the COVID-19 crisis playing out in the international trade arena 

by Benjamin, AMCHAM 

-  WHA Webinar: Accelerating 5G Network for Smart Manufacturing, WHA  

-  Overview of the ASEAN Automotive Industry 2020 and Beyond: Impact 

of the COVID-19 and Outlook, AMCHAM 

-  Delta Future Industry Summit 2020: Future Proofing Thailand for the 

Next Normal, Delta  

-  Indo Pacific Forum, US Embassy  
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ลาํดบั ชื่อ-สกุล หลกัสตูรทีอ่บรมปี 2562 

3 นายเอกชยั ตวิุตานนท ์

กรรมการ 

-  หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program 

(BNCP9/2020) สถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (IOD)   

4 นายประพนธ ์ชนิอุดมทรพัย ์

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร

การเงนิ 

-  หลกัสตูร Accounting and Financial Preparation (CFO’s Orientation 

Course) โดยสถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (Thailand Securities Institute - 

TSI)  

5 นายคาํฮอง รศัมานี 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

-  หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยัฯ คปอ. โดยศนูยฝึ์กอบรมท๊อปโปร

เฟสชัน่แนล 

6 นายพนัธุร์พ ีนพรมัภา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ

พลงังาน 

-  หลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร (จป.บรหิาร) 

โดยศนูยฝึ์กอบรมป่ินทองกรุ๊ป 

7 นายมาฆะ กรกุม 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ

และวศิวกรรม 

-  หลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร (จป.บรหิาร) 

โดยสมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการทาํงาน 

-  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Executive โดย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  สมัมนาเรื่อง Smart Grid โดยบรษิทั เทคโนโลย ีมเีดยี จาํกดั 

(7) แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

บรษิทัเลง็เหน็ความจาํเป็นและความสาํคญัของการจดัใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่ง จงึไดท้าํแผนสบืทอดตําแหน่งที่

ครอบคลุมตําแหน่งผูบ้รหิารทีส่ําคญั โดยทําการคดัเลอืกบุคคลที่จะปฏบิตัหิน้าที่ในตําแหน่งผู้บรหิารดงักล่าว ทําการ

พฒันาฝึกอบรม เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัตําแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมผีูบ้รหิารทีม่ี

ความรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดตําแหน่งทีส่าํคญัต่อไปในอนาคต 

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลกัษณะการดําเนินธุรกจิของ

บรษิัท ดงันัน้ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิัทจะจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ

แนะนําใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญัและ

จําเป็นต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้น้ี เลขานุการ

บรษิทัเป็นประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

(9) นโยบายการจาํกดัจาํนวนบริษทั และจาํนวนวาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละไม่

เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากน้ี หา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั 

หรอืใกล้เคยีง ยกเว้นบรษิัทร่วม และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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กรรมการอสิระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้ม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(10) การบริหารความเส่ียง 

บรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผู้รบัผดิชอบในการดําเนินการจดัตัง้คณะทํางาน ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะทาํงานดงักล่าวจะร่วมกนัประชุมและประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ที่

เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสมํ่าเสมอ และจะทําการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งต่างๆ โอกาสเกดิ

และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกันกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รบัผิดชอบ โดย

คณะทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความร่วมมอืและประสานงานจาก

หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งจะทาํหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ อย่าง

น้อยปีละครัง้ เพื่อช่วยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรุงนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล เพื่อกลัน่กรองการดําเนินงานภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ี่กําหนดไว ้อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน

การทํางานของคณะกรรมการบรษิทั โดยองคป์ระกอบ คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเวทย ์นุชเจรญิ และนางพรรณี วรวุฒจิงสถติ เป็นกรรมการที่มคีวามรู้และ

ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ของบรษิทั และมนีางรตันา ชนิวตัร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสทิธภิาพ ในกรณีที่มคีวามจําเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความเหน็

ประกอบการพิจารณาได้ โดยบรษิัทรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานใน

ภาพรวม พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน และเขา้ร่วมประชุมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น

ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตักิารตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิัท 

เสนอค่าตอบแทน และพิจารณาการเลิกจ้างของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้ตรวจสอบ

บญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและ

ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานการเงนิบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(charter)  

- รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตและความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติการหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะคณะกรรมการบรษิทัเพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจเหน็สมควร                                                                               

(ก) รายงานทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยข์อ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั     

หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสาํนักงาน 

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. รบัแจง้เบาะแสจากพนักงานเกีย่วกบัรายการในงบการเงนิทีไ่ม่เหมาะสม รวมถึงประเดน็การทุจรติอื่นๆ 

โดยมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารดาํเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม 

10. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามทีเ่หน็สมควร 
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11. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่า้งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ

คณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อดส่องดูแล ฝ่ายจดัการมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการจดัเตรยีมงบการเงนิของ

บรษิทั และผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกมหีน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกมทีรพัยากรและเวลา ตลอดจน

ขอ้มูลความรู้เรื่องบญัช ีการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิัท

มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หเ้ป็นประกนัเป็น

พเิศษในงบการเงนิและขอ้มลูการเงนิทีบ่รษิทันําเสนอใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษิัทมอีํานาจในการแกไ้ข เปลีย่นแปลง นิยามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ และคุณสมบตัิ

ขอบเขตอํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องสาํนักงาน

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ 

บทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร มจีาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิาร 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรหิาร 

4. ดร. นิพนธ ์บุญเดชานนัทน์ กรรมการบรหิาร 

5. นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก กรรมการบรหิาร 

6. นายประพนธ ์ชนิอุดมทรพัย ์ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. พจิารณาและจดัทํานโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 

และงบประมาณของบรษิทั โดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิอย่างเหมาะสม เพื่อนําเสนอและขออนุมตัต่ิอ

คณะกรรมการบรษิัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวน

การใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

2. กาํกบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ 

เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ที่ไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรกึษา 

แนะนํา การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3. กาํหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทั การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของ

แต่ละธุรกจิ พจิารณาและตดิตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นกาํลงัคนและการ

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

4. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอีํานาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุน

หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรเพื่อดําเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตัิการใช้
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จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ทํานิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

เรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นหนงัสอือํานาจอนุมตัขิองบรษิทั (IPOA) และ/หรอืที่

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทั 

5. ตดิตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้

ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6. พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้

ทาํธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมี

ความจําเป็น และเกนิกว่าวงเงนิที่ได้กําหนดไว้ในหนังสอือํานาจอนุมตัิของบรษิัท (IPOA) และ/หรอืที่

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7. พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ทําธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื่อ 

จํานํา จํานอง คํ้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ี่ดินใดๆ ตาม

วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ทาํนิตกิรรมสญัญา ยื่นคาํ

ขอ/คําเสนอ ติดต่อ ทํานิติกรรมกบัส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสทิธต่ิางๆ ของบรษิัท และ/หรอืการ

ดาํเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นหนงัสอือํานาจอนุมตัิ

ของบรษิทั (IPOA) และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบับรษิทั 

8. พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั หรอื

การดาํเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

9. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน กระทาํการใดๆ ที่

อยู่ภายในขอบอํานาจของคณะกรรรมการบรหิาร ตามที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร โดยที่คณะ

กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

10. มอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

11. พจิารณาและอนุมตัคิู่มอือํานาจดําเนินการ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอํานาจทราบ

ถงึขอบเขตความรบัผดิชอบและอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐาน

อา้งองิ และเป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิัทของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร

มุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ คําแนะนํา 

ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

2. นายเอกชยั ตวิตุานนท ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 

3. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิโดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 

2. พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบรษิัท (Code of Conduct) โดย

จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตามและ

ประเมนิผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทัง้

จดัทาํสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายสรุเธยีร จกัธรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1. อนุมตันิโยบายบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้าหมาย

ในการดาํเนินงาน นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. กาํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัมี

ระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง 

4. พจิารณารายงานความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคญัในระดบัองค์กร 

รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการ

จดัการความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งทีส่าํคญัต่อองคก์ร ในกรณี

ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้มลูความเสีย่งและการควบคุมภายในทีส่าํคญั เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบนําไปประกอบการพจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกดิความ

เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้

มกีารนําระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั 

8. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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9. ทําหน้าที่สอบทาน ให้คําปรกึษาและคําแนะนําในการดําเนินการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทแก่ฝ่าย

บรหิาร โดยมีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

รวมทัง้รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเน่ือง  

10. นํามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฎบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล และตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน 

และปรบัปรุง มาตรการต่อตา้นการทุจรติฯ อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัทราบต่อไป 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเวทย ์นุชเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวจรพีร จารุกรสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายเอกชยั ตวิุตานนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พจิารณานําเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตําแหน่งว่างลง

เน่ืองจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่นๆ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อย

เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั โดยมกีําหนดระยะเวลาอย่างเพยีงพอก่อนการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิัทที่จะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของ

บรษิทั  

4. พิจารณากลัน่กรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตําแหน่ง

ดงักล่าวว่างลง 

5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของ

บรษิทั และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

6. พจิารณากาํหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา 

7. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด

ค่าตอบแทนและนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

8. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั รวมถงึ ค่าเบีย้ประชุม โบนัสประจําปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบแทน

อื่นๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัพนกังาน ใหม้คีวามเหมาะสม  
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) กรรมการอิสระ 

สําหรบักรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบตัิซึ่งจะเข้มกว่าคุณสมบตัิที่กําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่า 2 ปี ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่

ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 

บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝ่าย

หน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีัวตนสุทธขิองบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่

จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมลูค่าของรายการ

ทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่กี่ยว

โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบ

บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่

ยื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจ
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ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ

ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

(2) การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการคดัเลือกกรรมการ โดยคํานึงและ

พจิารณาถงึความหลากหลายทางคุณสมบตัปิระสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏบิตังิานในฐานะ

กรรมการของบรษิัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามขอ้กฎหมายพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั โดยมี

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1) ผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัจะต้องบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ในการดําเนินธุรกจิ รวมทัง้กรรมการทีม่ทีกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น พืน้ฐานการศกึษา 

อายุทีเ่หมาะสม และเพศ 

2) มภีาวะความเป็นผูนํ้า มวีสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มคุีณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดต่ีอ

องคก์ร สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึน้บญัชดีํา (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ หรอืเคยถูกตดัสนิในความผดิทางอาญา 

4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบตัิเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (กลต.) และกรรมการอิสระของ

บรษิทัทุกท่านมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท และไม่มกีรรมการ

อสิระท่านใดดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

5) มคุีณสมบตัอิื่นๆ ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์

ทางธุรกจิของบรษิทั ผ่านกระบวนการทีโ่ปร่งใส  และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

หลงัจากคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมจะเป็นกรรมการบรษิทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะ

เสนอชื่อบุคคลดงัต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ตามขัน้ตอนของกฎหมาย และในกรณีทีจ่ะต้องไดร้บั

ความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าว คณะกรรมการจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
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(1)  ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เลือกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย

เพยีงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก

เสยีงชีข้าด 

 

ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทมจีาํนวนทัง้สิน้ 8 ท่าน มทีกัษะ และความเชีย่วชาญในสาขา

ต่างๆ ดงัน้ี 
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทมนีโยบายการลงทุนในบรษิัทที่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการใหบ้รกิารด้านพลงังาน 

ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

1. บรษิัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบรษิัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั โดยการสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

สาํคญั ไดแ้ก่ 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะกรรมการ

ของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty 

of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) ดาํเนินการตดิตาม รวมถงึให้คําแนะนําทีจ่ําเป็น เพื่อให้การดําเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม

เป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ตดิตามผลการดําเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถงึใหค้าํแนะนําที่

จําเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

(4) พจิารณา ตดิตาม รวมถงึใหค้ําแนะนําทีจ่ําเป็นเพื่อใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบควบคุมภายใน 

รวมถงึระบบการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการดาํเนินธุรกจิ 

(5) พจิารณา ตดิตาม และดาํเนินการทีจ่าํเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและ

เหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรือ

บุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้น้ี การมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่

รวมถึงการมอบอํานาจหรอืการมอบอํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากกรรมการ

สามารถอนุมตัิรายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอืมีผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม  

3. บริษัทจะกําหนดแผนงานและดําเนินการที่จําเป็น เพื่อทําให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมีการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่

หน่วยงานกํากบัดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมมีความจําเป็นต้องเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทจะติดตามใหบ้รษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมเขา้ทํารายการดว้ย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและ

รายการไดม้า/จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่กาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

5. บรษิทัจะดาํเนินการทีจ่าํเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบ

ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการดาํเนินธุรกจิ 
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6. บรษิัทกําหนดระเบยีบปฏบิตัใิห้การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และใชส้ทิธิ

ออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

1) วาระในการประชุมผู้ถอืหุน้ทีจ่ะต้องลงมตใิห้เป็นไปตามสญัญาร่วมทุนที่บรษิัทเป็นคู่สญัญา การออก

เสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาร่วมทุนดงักล่าว 

2) วาระประจาํดงัต่อไปน้ีในการประชุมสามญัประจาํปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาออกเสยีง

ลงคะแนนได ้

-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา 

-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนประจาํปี 

-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนสาํรองและจ่ายเงนิปันผล 

-  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ รวมตลอดจนค่าตอบแทน

กรรมการ 

-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี  

1. บรษิัทจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

หรอืเทยีบเท่า เกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัทําและส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิ

ดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2. บรษิทักําหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื

เทยีบเท่า จดัทาํและนําส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา 

และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงัเลขานุการของบรษิัท ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัทาํและนําสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 

3 สามวนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารตดิตามการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดยไดก้าํหนดนโยบายให้

กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบถงึขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถอื

ครองหลกัทรพัย์เป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าวโดยแสดงจาํนวนหุน้ทีถ่อื ณ สิน้ปีก่อนหน้า ถงึสิน้ปีปัจจุบนั และทีม่ี

การซือ้ขายระหว่างปีไวใ้นรายงานประจําปี (แสดงไว้ในหวัขอ้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์

ของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารในปี 2563 ในสว่น “โครงสรา้งการจดัการ”) 

3. บรษิทักําหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื

เทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบ

การเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทั จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อ
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สาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo 

Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดําเนินงานทางการเงนิของ

บริษัท รายไตรมาสและประจําปี โดยบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับ

บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอืเทยีบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศของบรษิทัไดถู้กเผยแพร่ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อ

บุคคลอื่น 

4. บรษิัทกําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ตัง้แต่

การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ

จะพจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในงวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีคือ 

บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั สําหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิเป็นจํานวนเงนิรวม 2,899,570 

บาท และไม่มคี่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) 

ทัง้น้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

กบับรษิทั 

9.7 การนําหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรบัใช้และการปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนตัง้แต่ปี 2559 

และมกีารปรบัปรุงครัง้ล่าสดุในปี 2561 โดยกาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกคนที่จะต้องรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายฯ โดยมกีารเผยแพร่นโยบาย หลกัการ และแนวปฏบิตัิ

ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.wha-up.com เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศกึษาและ

ดาวน์โหลดเอกสารได ้ทัง้ยงัมกีารทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาการนําหลกัปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบั

บรษิัทจดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่อกโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาปรบัใชโ้ดยไดพ้จิารณาและตระหนักถงึบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูนํ้าขององคก์ร โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทประกาศหลักเกณฑ์และขัน้ตอนที่ชัดเจนผ่านทางระบบ

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจกิายน 

2562 - 31 มกราคม 2563 

• บรษิทัไดท้าํการแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยฯ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 เพื่อเผยแพร่

มติคณะกรรมการบรษิัท เรื่องการกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัที

ภายหลงัจากการประชุมฯ และเผยแพร่ขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ซึง่จดัทาํทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเวบ็ไซต ์ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนการประชุม (วนัที ่5 มถุินายน 

http://www.wha-up.com/
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2563) และจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นสามญั ประจําปี 2563 พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม

ต่างๆ และรายงานประจําปี ในรูปแบบบาร์โค้ด ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม (วนัที่ 18 

มถุินายน 2563) พรอ้มทัง้ประกาศลงหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็น

การบอกกล่าวการเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เตรยีมตวัเขา้ร่วมการประชุม 

สาํหรบันักลงทุนสถาบนั บรษิทัไดต้ดิต่อกบันักลงทุนสถาบนัเพื่อประสานงานการจดัเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะ

ใหพ้รอ้มก่อนวนัประชุม เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 

โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ ซึง่มขีนาดใหญ่เพยีงพอสาํหรบัรองรบัผูถ้อืหุน้  

• บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงในช่วงเยน็ของวนัประชุมฯ โดยแจง้ผ่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยฯ และจดัทาํบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ โดยแจง้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

(วนัที ่22 กรกฎาคม 2563) และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

• บรษิทัเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถรอ้งเรยีนเมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่

ไม่เหมาะสมหรอืขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท โดยบรษิัทจะรบัฟังทุกขอ้ร้องเรยีนอย่างเสมอภาค 

โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม มีการรกัษา

ความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยในปี 2563 ไม่พบขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมทีม่นียัสาํคญั 

ในปี 2563 บรษิทัไดผ้ลประเมนิในเรื่องการกาํกบัดแูลกจิการ และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดงัน้ี 

• ได้รบัผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies - CGR) ประจําปี  2563 ในระดับดีเลิศ  (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ไดค้ะแนนประเมนิ 100 คะแนน จากผลประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 (AGM 

Checklist) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

• ไดผ้่านการคดัเลอืกเขา้สูร่ายชื่อหุน้ยัง่ยนื ประจาํปี 2563 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สรุปในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิัทมกีารปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามที่

กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องต่อไปน้ี อาทเิช่น การกําหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) ซึ่งบรษิัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนทลีะคน เน่ืองจากประสงคใ์ห้ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกกรรมการที่ต้องการไดอ้ย่างแท้จรงิ โดยผู้ถอืหุ้นมคีะแนน

เสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีงตามขอ้บงัคบับรษิทั และการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่ง

ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ซึง่บรษิทัยงัคงขอ้ยกเวน้ของจํานวนวาระในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 

ว่ากรรมการอสิระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกนัทุกวาระได้ไม่เกนิ 9 ปี เว้นแต่ได้รบัความเหน็ชอบจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากกรรมการอสิระทีม่คีวามรูเ้รื่องธุรกจิของบรษิทัมไีม่มากนัก อกีทัง้ ปัจุบนัคณะกรรมการอสิระ

ของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการทํางาน มี

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั และเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิัทดําเนินธุรกจิอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวาม

มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี บรษิทัตัง้มัน่ทีจ่ะดาํรงตน

ให้เป็นบรษิัทที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และสามารถ

บรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่

ด ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึผลกระทบในการดาํเนินธุรกจิทีม่ี

ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในทุกดา้น  

จากการทีบ่รษิทัไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมจงึไดก้าํหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการดูแลผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยคํานึงถึงความ

รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง ชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม และ

ภาครัฐ ทัง้ยังส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอย่างถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญั 

และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัจะคาํนึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้ม

ทัง้นําหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการดําเนินงานทัง้ทางด้าน

เศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็อย่างยัง่ยนื  

(3) นโยบายกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบ

ของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ 

ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) นโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรษิัทส่งเสรมิให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจติสํานึกแก่

พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั

ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ทําการใดที่เป็นการละเมิดสทิธเิสรีภาพของบุคคลทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ตลอดจนมนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทั

เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้น

การใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน

พื้นฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏบิตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีิว ศาสนา สภาพ

ร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในบรษิทั  

และส่งเสรมิใหผู้้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ปฏบิตัิตามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล และ

คุ้มครองสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีที่ได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการดําเนินธุรกจิของบรษิัท โดย

พจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหไ้ม่ตํ่ากว่าอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานทีม่คีวามสุขและยอมรบัซึ่ง

กนัและกนั และมกีารปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ตลอดจนในดา้น

การดูแลพนักงาน บรษิทัมกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ตัง้แต่การสรรหา

บุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารกําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัยงัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นักงานทุกคนมโีอกาสทีจ่ะกา้วหน้า 

มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์ร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการทาํงานใหม้คีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสกา้วหน้า

ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้มสีวสัดิการด้านต่างๆ สําหรบัพนักงานของบริษัท ตามที่กฎหมาย

กาํหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่

พนกังาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนกังานสาํหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดา

ทีเ่สยีชวีติของพนกังาน ทุนการศกึษาสาํหรบับุตรพนกังาน เป็นตน้ 

 (2) การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรู้ความสามารถ

ศกัยภาพ มทีศันคติที่ด ีมคุีณธรรมและจรยิธรรม และการทํางานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม 

การสมัมนาการดงูาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัได้สนับสนุนการพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานทีม่ี

ประสทิธภิาพ การกําหนดบทบาทหน้าทีข่องพนักงานใหช้ดัเจน การกําหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การ

พฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

บรษิทักาํหนดนโยบายทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีขุอนามยัในสถานทีท่าํงาน

ทีด่ ีบรษิทัมุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงาน

มจีติสํานึกด้านความปลอดภยั อกีทัง้มกีารให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงานมสีุขภาพ

อนามยัทีด่ ี(และไม่ทําการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร) รวมถงึดูแลสถานที่

ทาํงานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 
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4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัมนีโยบายมุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิต่อลูกค้า (ซึ่งมฐีานะเป็นผู้บรโิภคคนหน่ึง) ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ 

ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีไ่ดท้ําไวก้บัลูกคา้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด นอกจากน้ี บรษิทั 

ใหค้วามสาํคญัในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลติ โดยบรษิทัตระหนกัดวี่า “คุณภาพ

และความปลอดภัยทางด้านน้ํา” เป็นพื้นฐานสําคญัยิ่งของการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มี

คุณภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลติ ตัง้แต่วตัถุดบิต้นทางไปจนถงึ

ผลผลติปลายทาง 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยทีผ่่านมาบรษิทัมกีารบรหิารจดัการ โดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกจิ อาทเิช่น การสํารวจและประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมก่อนการก่อสรา้ง

อย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการดําเนินงาน ไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ 

ตลอดจนมกีารใช้ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมกีารนําผลพลอย

ไดห้รอืของเหลอืจากการผลติกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากที่สุด รวมทัง้มกีารบําบดัของเสยีจากกระบวนการผลติที่มี

คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่

ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันาสง่เสรมิและยกระดบั

คุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู่ใหม้คุีณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทั ซึ่งเป็น

หน่ึงในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัมนีโยบายการดําเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม โดยมี

ระบบการผลิตและการดําเนินงานที่ใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ มีการควบคุมป้องกนัมิให้เกิด

มลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ไดด้ําเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผล และ

ทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บรษิทัยดึถอืนโยบายทีต่้องดูแลและสานสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน

อย่างสมํ่าเสมอ โดยดาํเนินโครงการต่างๆ ทีค่าํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีช่มุชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อการ

พฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสําคญัของทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กับการดูแล

สิง่แวดลอ้มและรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัจงึกาํหนด “นโยบายใชน้ํ้าอย่างประหยดั” เพื่อแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมัน่

ในการใชท้รพัยากรในการดาํเนินธุรกจิและการผลติของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และยงัมุ่งเน้นการ

ประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติย ์รวมถงึจากพลงังานทางเลอืกอื่นๆ (Alternative Energy) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการเผยแพร่

ใหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัการประหยดัพลงังานกบักลุ่มลกูคา้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8. แนวทางปฏิบติัด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัมนีโยบายชดัเจนที่จะไม่กระทําการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการค้า ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาด้านอื่นทีก่ฎหมายกําหนด อาท ิ

การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง

โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ในรอบปีท่ีผา่นมา  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทยงัคงดําเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยได้

ร่วมมอืกบัองคก์รและหน่วยงานทอ้งถิน่มากมายเพื่อสรา้งสรรคก์จิกรรมสาํหรบัชุมชน มุ่งหวงัใหส้งัคมมคีวามเขม้แขง็

และใชช้วีติอย่างอยู่ดมีสีุข บรษิทัเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างใกลช้ดิ โดยรเิริม่โครงการ

ต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยั พร้อมร่วมสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาที่ชุมชนพบเจอ รวมถึงการเขา้ไป

เยีย่มเยยีนและพดูคุยกบัสมาชกิในชุมชนอย่างทัว่ถงึ 

 

การช่วยเหลือด้านการศึกษา 

ดว้ยตระหนกัถงึความสาํคญัของกจิกรรมเพื่อสงัคมดา้นการศกึษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาชวีติ บรษิทัเชื่อ

ว่าการสนบัสนุนเพื่อการศกึษาควรเริม่ตน้ตัง้แต่วยัเดก็ เพื่อใหเ้ยาวชนไดม้โีอกาสอย่างเท่าเทยีมในการพฒันาทกัษะและ

ความรูใ้นโรงเรยีน ร่วมดแูลใหพ้วกเขามหีน้าทีก่ารงานทีด่ใีนอนาคต 

 

ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) หรอื WHAUP พร้อมด้วยทมีงาน ผู้ประกอบการในนิคมฯ และพนัธมติรธุรกจิกว่า 70 ราย เดนิทางไปมอบ

อุปกรณ์การศกึษาประจําปี 2563 ให้แก่นักเรยีนกว่า 20,400 คน จาก 65 โรงเรยีน พร้อมทัง้ยงัเผยแพร่ความรูค้วาม

เขา้ใจดา้นการดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจากเชือ้โควดิ-19 ภายหลงัจากทีโ่รงเรยีนไดก้ลบัมาเปิดการเรยีนการสอนอย่าง

เตม็รปูแบบอกีครัง้ 
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การช่วยเหลือด้านสาธารณสขุ 

บรษิัทสานต่อกจิกรรมด้านการบรกิารสาธารณสุขอนัหลากหลายให้แต่ละชุมชน ส่งมอบยาสามญัประจําบ้าน

พรอ้มอุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหทุ้กครอบครวัในชุมชนไดเ้ขา้ถงึบรกิารทีด่ทีีส่ดุในสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
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บริษัทได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเสือช้างและ

โรงพยาบาลส่งเสรมิตําบลท่าจาม อําเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุร ีช่วยเพิม่ศกัยภาพในการรกัษาและ การให้บรกิาร

ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ 

การยกระดบัความเป็นอยู่ของชาวชุมชน 

บรษิทัร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอบา้นบงึ มอบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(โซลา เซลล)์ ใหก้บั

ประชาชนผูย้ากไร ้ที่ไม่มไีฟฟ้าใชใ้นการดํารงชวีติประจําวนั ณ ตําบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 3 อําเภอบ้านบงึ จงัหวดั

ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองในโอกาสวนัตํารวจแห่งชาติ บริษัทได้มอบขา้วสารอาหารแห้งให้แก่สถานีตํารวจภูธรบ่อวนิ ตําบลเขา

คนัทรง อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุร ีเพื่อนําไปส่งต่อให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงมอบเงิน

สนับสนุนโครงการตํารวจอาสา ทีส่ถานีตํารวจภูธรคลองกิว่ จงัหวดัชลบุร ีเสรมิสรา้ง ความเขม้แขง็พรอ้มช่วยกนัรกัษา

ความสงบสขุในชุมชน 
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นอกจากน้ี บรษิทัสนุนงานกฐนิสามคัค ีประจาํปี 2563 ใหก้บัวดัหลายแหง่ในชุมชน ตามประเพณีทางศาสนาของ

พุทธศาสนิกชน รวมทัง้ร่วมจดักจิกรรมประเพณีลอยกระทงประจาํปี ของอาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เพื่อสบืสานการ

อนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมไทยในการขอขมาพระแม่ คงคาใหอ้ยู่คู่สงัคมไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสรา้งอาชีพชาวชุมชน 

บรษิทัสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ขี ึน้ อนัจะช่วยชาวชุมชนเพิม่พนูรายไดจ้ากอาชพี ดว้ยการสง่มอบวสัดุ

อุปกรณ์สาํหรบัทําเหด็นางฟ้าทรงเครื่อง ใหแ้ก่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปขา้วเกษตรสมัพนัธ ์(ชุมชนทา้ยโขด) อําเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง รวมถงึสนับสนุนกลุ่มสมัมาชพีชุมชนบา้นชากมะหาด พรอ้มจดัทําหอ้งอบไล่ความชืน้ สาํหรบั

การผลติเครื่อง จกัสานจากผกัตบชวา อาท ิกระเป๋า ตะกรา้ เสือ่ ฯลฯ เพื่อใหแ้หง้ง่ายและเรว็ขึน้สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑไ์ด้

ตลอด โดยไม่ตอ้งกงัวลกบัสภาพอากาศ 
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อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัเดนิหน้ารณรงคใ์หช้าวชุมชนร่วมกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม ผ่านกจิกรรมปลกูตน้ไมแ้ละสนบัสนุนการขดุลอก

คลองมะเฟือง อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ร่วมกจิกรรมอาสาปลกูดอกปอเทอืงและทานตะวนั เพื่อประดบัถนนให้

สะอาดและสวยงาม ดอกไมส้เีหลอืงสวยงามเหล่าน้ียงัเป็นทีพ่กัพงิของนกและผเีสือ้ และสรา้งความมัน่ใจใหก้บัชาว

ชุมชนและผูม้าเยอืนไดส้มัผสัอากาศบรสิทุธิ ์
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการมรีะบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลกัการดูแลกํากบัดูแลกจิการที่ด ี

กล่าวคอื การมรีะบบการปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอาํนาจซึง่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะ

นําไปสู่ ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าทีส่อบ

ทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารดาํเนินธุรกจิ

ที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกท่านได้เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาและจดัทําแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิัทฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และอ้างองิรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ

ควบคุมภายในทีจ่ดัทําโดยบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มี

ระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาประเมนิความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities)  

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication)  

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

11.2 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั (“ธรรมนิติ”) ให้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ และธรรมนิตมิอบหมายให ้นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้

ตรวจสอบภายในประจาํปีของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองธรรมนิตแิละนางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีแลว้เหน็ว่า มคีวาม

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีนอกจากน้ี นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี มคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและ

การดําเนินงานของบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมที่จะปฏบิตัิหน้าทีด่งักล่าวทัง้น้ี การ

พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายมดีงัต่อไปน้ี 
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หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั 

หวัข้อ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี(ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 

บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 

คณุวฒิุ ปรญิญาตร ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เอกการบญัชี 

มหาวิทยาลยับรูพา (บญัชีบณัฑติ) 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ทาํงานมากกว่า 15 ปี 

โดยมปีระสบการณ์ทาํงานกบัธรรมนิตมิาตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจุบนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่ อ ป ระ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ต รว จ สอบ

ภายใน 

นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีจดัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ใีน

การปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบภายในใหแ้ก่บรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบกาํหนดหรอืเหน็สมควร รวมถงึร่วมเสนอแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

 

ทัง้น้ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ไดม้กีารอนุมตัแิผนการตรวจสอบ

ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 ซึง่แผนการตรวจสอบดงักล่าวประกอบดว้ย การควบคุมงานก่อสรา้ง

โครงการพลงังานแสงอาทติย ์การจดัซือ้ จดัจา้ง การบรหิารความมัน่คงและภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  การประเมนิ

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1  บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารทํารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์ไดด้งัน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  

ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

(“WHAID”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการนิคม

อุตสาหกรรม 

- เป็นผู ้ถ ือหุ ้นใหญ่ของบรษิ ัท โดยถอืหุน้

ร ้อยละ 70.45 ของทุนจดทะเบยีนที่เรยีก

ชาํระแล้ว(ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่านไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  

2) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน 

3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั อสีเทริ์น ซบีอร์ด อนิดสัเตรยีล 

เอสเตท (ระยอง ) จาํกดั (“ESIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการนิคม

อุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ (ทัง้ทางตรง

และทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่านไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  

     2) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

      3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์อนิดสั

เตรยีลเอสเตท จาํกดั (“WHA EIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการนิคม

อุตสาหกรรม 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล   

     2) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

      3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  

ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

(“WHA ESIE”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการนิคม

อุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิ

อุตสาหกรรม จาํกดั (“WHA RIL”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิ

อุตสาหกรรม จาํกดั (“WHA SIL”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์  

ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

(“WHA ESIE4”) 

- ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และบริหารจัดการโครงการนิคม

อุตสาหกรรม 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  

ดเีวลลอปเมนท ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั 

(“WHA IDE”) 

- ดําเนินธุรกิจบริการออกแบบ และ

ควบคุมงานก่อสรา้ง 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  

     2) นายเดวดิ รชิาร์ด นาร์โดน  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  

บวิดิง้ จาํกดั (“WHA IB”) 

- ดําเนินธุรกจิโลจสิตกิส์ จําหน่ายและ

ให้เช่าอาคารโรงงานอาคารและ

คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปู 

 

 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว(ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม) 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ไพพ์

ไลน์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 

(“WHA EPS”) 

- ดําเนินธุรกจิบรกิารใหเ้ช่าฐานวางท่อ 

ขนถ่ายวตัถุ 

- เป็นบรษิทัย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล   

     2) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

      3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) (“WHA “) 

- ดาํเนินธุรกจิใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้

และอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้น

ร้อยละ 98.54 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก

ชาํระแลว้(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 3 ท่านไดแ้ก่ 

1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล  

     2) นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน  

      3) นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จาํกดั 

(“WHA Infonite”) 

- ดาํเนินการธุรกจิใหบ้รกิารดา้นดจิทิลั - เป็นบริษัทย่อยของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้นร้อยละ 97.67

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม) 

- มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั 1 ท่านไดแ้ก่ 

     1) นางสาวจรพีร จารุกรสกุล 
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12.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกนัในปี 2562 และปี 2563 สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

1)     การรบับริหารจดัการธรุกิจน้ํา 

รายการ 

ขนาดของรายการ  

(ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

รายได้ค่าบริหาร

จดัการ 
  

บรษิัทไดท้ําสญัญารบับรหิารจดัการ

ธุรกจิน้ําโดยให้บรกิารบําบดัน้ําเสีย

แก่ ESIE และให้บรกิารผลติน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรมและบําบัดน้ําเสียแก่ 

WHAIB (สําหรบัการใหบ้รกิารน้ําใน 

WHALP1) โดยสัญญามีอายุ  3 ปี  

และมีผลบังคับใช้ตัง้แ ต่วันที่  30 

มีน าค ม  2559 แ ล ะ ไ ด้ ต่ อ ข ย าย

ระยะเวลาสญัญาออกไปสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากทัง้ 2 

บ ริ ษั ท ไ ม่ มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม

เชี่ยวชาญในดา้นธุรกจิน้ําซึ่งเป็นผล

จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดย

บรษิทัไดเ้รยีกเกบ็ค่าบรกิารถวัเฉลีย่

ตามอัตราค่าใช้จ่ายทางตรง บวก

อัต ร า ร้ อ ย ละ  8 ซึ่ ง เ ป็ น อัต ร าที่

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรากําไร

ของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะ

เดยีวกนัในตลาด 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวมีความจําเป็น

และสมเหตุผล โดยเป็นรายการ

ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า

ทัว่ไป และอัตราค่าบริหารงาน

ดงักล่าว สามารถเทียบเคยีงได้

กับบริษัทอื่ นที่ ใ ห้บ ริก า ร ใน

ลกัษณะเดยีวกนั 

• ESIE 3.66 3.82 

• WHA IB 0.55 0.58 

รายได้ค้างรบั   

• ESIE 0.44 0.32 

• WHA IB 0.07 0.05 

 

2)     การรบัค่าเช่า 

รายการ 

ขนาดของรายการ  

(ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

รายได้ค่าเช่าอปุกรณ์   บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าอุปกรณ์

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ตดิตัง้

บนหลงัคา และใหบ้รกิารบํารุงรกัษา 

แก่ WHA  โดยสญัญามอีายุ 15 ปี  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวมีความจําเป็น

และสมเหตุผล โดยเป็นรายการ

ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า

ทัว่ไป และอัตราค่าเช่าดงักล่าว 

สามารถเทยีบเคยีงได้กบับริษัท

อื่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ลัก ษ ณ ะ

เดยีวกนั 

• WHA 4.50 4.41 

รายได้ค้างรบั   

• WHA 0.74 0.69 
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3)     การจดัซ้ือน้ําดิบ 

3.1 การจดัซือ้น้ําดบิใน ESIE 

รายการ 

ขนาดของรายการ  

(ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ต้นทุนน้ําดิบ   • ปี 2551 บรษิทัทาํสญัญาซื้อขายน้ํา

ดบิจาก ESIE ตามสญัญาเช่าสทิธิ

ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ําเพือ่

อุตสาหกรรม ระยะเวลาสญัญา 25 

ปี บริษัทตกลงซื้อน้ําดิบจากผู้ให้

เช่าสิทธิในอัตราค่าต้นทุนน้ําดิบ

ของผู้ให้เช่าสิทธิ บวกอัตรากําไร

ร้อยละ 15 โดยค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเป็นความ

รบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า 

• อย่างไรก็ด ีบรษิทัอยู่ในระหว่าง

การเจรจาเขา้ทาํสญัญาซื้อน้ําดบิ

โดยตรงจากบริษัท จดัการและ

พฒันาน้ําภาคตะวนัออก จํากดั 

(มหาชน) (“EASTW”) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวมคีวามจําเป็น

และสมเหตุผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบรษิทัโดยเป็นรายการธุรกจิ

ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เนื่องจากน้ําดบิเป็นวตัถุดิบหลกั

ใ น ก า ร นํ า ม า ผ ลิ ต น้ํ า เ พื่ อ

อุตสาหกรรม และทัง้สองฝ่าย อนั

ได้แก่ บริษัท และกลุ่มบริษัท 

WHA ID จะได้ร ับผลประโยชน์

ร่ วมกันจากการจัดหา น้ํ าดิบ

ดงักล่าว 

• ESIE 95.76 72.57 

เจ้าหน้ีการค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  

• ESIE 10.79 9.10 

 

3.2 การจดัซือ้น้ําดบิในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอื่น 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้าน

บาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ต้นทุนน้ําดิบ   • บรษิทัไดท้ําสญัญาซื้อขายน้ําดบิ

และทําบันทึกข้อตกลงแก้ไข

สัญญาซื้อขายน้ําดิบ กับ WHA 

ID, WHA EIE WHA ESIE 

,WHA RIL, WHA SIL, WHA 

ESIE 4 ระยะเวลาสญัญา 50 ปี 

โดย เ ป็นไปตามข้อตกลง ใน

สญัญาเช่าสิทธิดําเนินการผลิต

และจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 

และบรหิารจดัการน้ําเสยี เพื่อนํา

น้ําดบิมาจาํหน่าย และมาผลติน้ํา

เพื่ออุตสาหกรรมให้กบัลูกค้าใน

นิคม อุตสาหกรรมเนื่ อ งจาก

บริษัทอยู่ในระหว่างดําเนินการ

เพื่อทําสัญญาตรงกับ EASTW 

ซึ่งอตัราน้ําดบิตามสญัญาฉบบันี้ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวมคีวามจําเป็น

และสมเหตุผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบรษิทั โดยเป็นรายการธุรกจิ

ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

เนื่องจากน้ําดบิเป็นวตัถุดิบหลกั

ใ น ก า ร นํ า ม า ผ ลิ ต น้ํ า เ พื่ อ

อุตสาหกรรม และทัง้สอ งฝ่าย 

อนัได้แก่ บรษิัท และกลุ่มบรษิทั

WHAID จะได้ร ับผลประโยชน์

ร่ วมกันจากการจัดหา น้ํ าดิบ

ดงักล่าว 

• WHA ID 46.25 47.51 

• WHA EIE 428.61 416.38 

• WHA ESIE 90.97 88.43 

• WHA RIL 47.21 42.77 

• WHA SIL 0.09 0.01 

• WHA ESIE4 3.23 2.50 

เจ้าหน้ีการค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  

• WHA ID 4.84 3.80 

• WHA EIE 38.58 44.44 

• WHA ESIE 9.38 8.88 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้าน

บาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

• WHA RIL 4.53 3.97 เท่ากบัอตัราค่าต้นทุนน้ําดบิของ

ผู้ให้เช่าสิทธิ บวกค่าเฉลี่ยของ

ส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนของ

ผู้ให้เช่าสิทธิ และราคาที่บริษัท

ต้องจ่ายหากซื้อน้ําดิบโดยตรง 

โดยบริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ

บํารุงรกัษาอุปกรณ์และทรพัยส์นิ

ต่างๆ ของระบบน้ําดบิ 

 

• WHA ESIE 4 0.25 0.24 

   

 

4)     การเช่าท่ีดินและเช่าฐานวางท่อเพื่อใช้ในการดาํเนินธรุกิจ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าเช่าท่ีดิน   บรษิัท และ บรษิัท ดบับลวิเอชเอวอ

เตอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัททําสญัญาเช่าที่ดินจาก WHA 

ID WHA ESIE WHA EIE และ WHA 

ESIE4 เพื่อใช้สถานที่ในการดําเนิน

ธุรกิจผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม โดย

กําหนดอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ใน

อัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับ

ราคาตลาด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ทุกๆ 5 ปี จ่ายชําระเป็นรายเดือน 

โ ด ย เ ป็ น อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ที่ นิ ค ม

อุตสาหกรรมอื่นเรยีกเก็บจากลูกค้า

ทัว่ไป โดยสญัญาเช่าแต่ละสัญญามี

อายุ 30 ปี โดย WHA ID WHA ESIE 

และ WHA EIE เริ่มตัง้แต่วันที่  30 

มีนาคม2559 ถึงวันที่  29 มีนาคม 

2589 และ  WHA ESIE4 เริ่มตั ้งแต่

วนัที ่1 พฤษภาคม 2560 ถงึวนัที ่30 

เมษายน 2590 และสามารถต่ออายุ

สญัญาไดอ้กี 20 ปี  

 

 

 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็น

และสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

อัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าที่

นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บ

ลกูคา้ทัว่ไป 

 

• WHA ID 3.13 2.40 

• WHA EIE 1.90 1.46 

• WHA ESIE 2.96 2.27 

• WHA ESIE4 2.08 1.64 

   

เจ้าหน้ีการค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  

• WHA ID 0.01 - 

• WHA EIE 0.01 - 

• WHA ESIE 0.01 - 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าเช่าฐานวางท่อ 

• WHA EPS 

 

 

0.65 

 

1.82 

บรษิัท ดบับลวิเอชเอวอเตอร์ จํากดั 

ซึ่ ง เ ป็นบริษัทย่อยของบริษัททํ า

สัญญาเช่าฐานวางท่อจาก WHA 

EPS เพื่อใช้สถานที่ในการดําเนิน

ธุรกิจผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม โดย

กําหนดอัตราค่าเช่าตามขนาดพื้นที่

ต่อปี ในอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้

กบัราคาตลาด ปรบัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 

ทุกๆ ปี โดยสัญญาเช่ามีอายุ 15 ปี

เริ่มตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 

30 กนัยายน 2577 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็น

และสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

อัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่า

ที่[บริษัท WHA EPSเรียกเก็บ

ลกูคา้ทัว่ไป 
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5) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจดัการ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารจดัการ 

  • บริษัทได้ทําสัญญากับ WHA ID 

เพื่อ ให้บริการในด้านการเงิน 

สารสนเทศ และด้านธุรการอื่นๆ 

และ ดูแลระบบการผลิต การ

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษา สญัญามอีายุ 

1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย

อัตราค่าบริหารจัดการคํานวณ

จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ดําเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วย

อัต ร า ร้ อ ย ล ะ  8 ซึ่ ง ส าม า ร ถ

เทยีบเคยีงอตัรากาํไรของบรษิทัที่

ให้บริการในลกัษณะเดียวกันใน

ตลาด  
• บรษิทัไดท้าํสญัญากบั WHA ดา้น 

HR Business Partner เ พื่ อ

ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นทรพัยากร

บุคคลวางแผนประสานงานการ

จัดการอบรมพัฒนาบุคคลากร 

และ ด้าน Internal Auditor เพื่อ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

และติดตามผลการปรบัปรุงจาก

หน่วยงานที่ได้รบัการตรวจสอบ 

สัญญามีอายุ 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 

ม ก ร า ค ม  2563  ถึ ง วั น ที่  31 

ธัน ว าคม  2563  โ ดยอัต ร าค่ า

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คํ า น ว ณ จ า ก

ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ย วข้อ งกับการ

ดําเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วย

อัต ร า ร้ อ ย ล ะ  8 ซึ่ ง ส าม า ร ถ

เทยีบเคยีงอตัรากาํไรของบรษิทัที่

ให้บริการในลกัษณะเดียวกันใน

ตลาด 
• บรษิทัไดท้าํสญัญากบั WHA ดา้น

เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วน

บุ ค ค ล  เ พื่ อ ใ ห้ มีผู้ ทํ า ห น้ า ที่

เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มลู

ส่ ว น บุ ค ค ล  พ . ศ . 2562 ใ ห้

คํ า แ น ะ นํ า  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

ดําเนินงาน ประสานงานและให้

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็น

แ ล ะ ส ม เ ห ตุ ผ ล  เ นื่ อ ง จ า ก 

ขอบเขตการ ให้บริการตาม

สญัญาบรหิารจดัการสอดคล้อง

กับ โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ

นโยบายการบรหิารจดัการใหม่

ของบรษิทั อกีทัง้อตัราค่าบรหิาร

จัดการในสัญญาดังกล่าวเป็น

อตัราทีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

• WHA ID 

• WHA 

31.99 

1.38 

31.99 

1.20 

เจ้าหน้ีการค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

• WHA ID 

 

 

 

 

2.67 

 

 

5.52 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ความร่วมมือ พัฒนาตรวจสอบ

และรายงานเกี่ยวกบัการปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562  สญัญามอีายุ 1 

ปี  7 เ ดื อ น  ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่  26 

พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  31 

ธัน ว าคม  2564  โ ดยอัต ร าค่ า

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คํ า น ว ณ จ า ก

ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ย วข้อ งกับการ

ดําเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วย

อัต ร า ร้ อ ย ล ะ  8 ซึ่ ง ส าม า ร ถ

เทยีบเคยีงอตัรากาํไรของบรษิทัที่

ให้บริการในลกัษณะเดียวกันใน

ตลาด 
 
 

เจ้าหน้ีการค้า   บรษิทัทําสญัญาจา้งบรหิารจดัการและ

ควบคุ ม งาน ก่อสร้า งสํ าหรับ งาน

ก่อสร้างระบบน้ําที่เกิดขึ้นในแต่ละ

โครงการเนื่องจาก WHA IDE มคีวาม

เชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์เกีย่วกบั

งานวศิวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม

โดยบรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาดงักลา่วเมือ่

วนัที ่1 มกราคม 2562 และจะสิน้สุดลง

ใ น วัน ที่  31 ธัน ว า ค ม  2563 โ ด ย

ค่าบริการคํานวณจากค่าใช้ จ่ ายที่

เกี่ยวข้องบวกอัตรากําไรที่สามารถ

เทยีบเคยีงกบับรษิัทที่ดําเนินธุรกจิใน

ลกัษณะเดยีวกนั 

 

รายการดงักล่าว เป็นรายการทีม่ ี

ความจําเป็นในการดําเนินธุรกจิ 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท เนื่ องจากบริษัทมีการ

ขยายธุรกิจจึงมีการก่อสร้าง

ระบบน้ําเพื่อใชใ้นการผลติ และ

ให้บริการเพิ่มขึ้น จึงต้องจ้าง

วศิวกรผู้มคีวามเชี่ยวชาญ เพื่อ

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ง า น

ก่อสรา้ง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็น

แ ล ะ ส ม เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ เ ป็ น

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิ 

 

• WHA IDE 1.38 0.32 
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6) การเช่าสิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายน้ําเพือ่อตุสาหกรรมของ ESIE 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าสิทธิดาํเนินการ

ผลิตและจาํหน่าย – 

ตดับญัชี 

  ปี 2551 บรษิทัเขา้ทําสญัญาเช่าสทิธิ

ดําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรม กบั บริษัท ESIE เป็น

ระยะเวลา 25 ปีเพื่อใหบ้รกิารน้ําเพือ่

อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการใน

นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตัด

จ่ายจนจบสญัญา 

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็

ว่า เป็นรายการซึ่งทีเ่กดิขึน้ก่อน

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ESIE เป็นบรษิทัร่วม

ลงทุนระหว่าง WHAID กับนิติ

บุคคลอื่น 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่ า

รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็น

และสมเหตุผล เป็นประโยชน์ใน

การดาํเนินธุรกจิ 

• ESIE 8.69 8.69 
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7) การเช่าสิทธิเพื่อประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายน้ํา 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2562 

รอบปีบญัชี 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าตอบแทนค่าเช่า

สิทธิรายปี (สญัญา

ฉบบัใหม่) 

• WHA ID 2.91 3.17 

• ปี 2551 บริษัททําสัญญาเช่ า

สิ ท ธิ ดํ า เ นิ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

จําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

กับ บริษัท WHA ID WHA EIE 

และ WHA ESIE เป็นระยะเวลา 

25 ปี เพื่ อ ใ ห้บ ริก า ร น้ํ า เ พื่ อ

อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรม โดย ต่อมา

เมื่ อ วัน ที่  30 มีน าค ม  2559 

ยกเลิกสัญญาทัง้ 3 ฉบับ และ

เขา้ทาํสญัญาฉบบัใหม ่
• ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี 

เป็นขอ้ตกลงตามสญัญาเช่าสทิธิ

ดําเนินการ และจําหน่ายน้ําเพื่อ

อุตสาหกรรม และบรหิารจดัการ

น้ํ า เสีย  ซึ่ งบริษัท ได้ เ ข้าทํ า

สัญญากับกลุ่มบริษัท WHAID 

โดยอัตราค่าตอบแทนค่าเช่า

สิทธิรายปีจากการประกอบ

ธุรกจิน้ํา มดีงันี้ 

• ปีที่ 1-3 อตัราร้อยละ 1 ต่อ

ปี ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ น้ํ า ใ น

โครงการฯ 

• ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัรารอ้ย

ละ 3 ต่อปี ของรายได้จาก

การประกอบธุรกิจ น้ํ าใน

โครงการฯ 

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิ

ดงักล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับ

อัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิของ

ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนัและธุรกจิอื่นใน

ตลาด 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าว มคีวามจําเป็น

แ ล ะ ส ม เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ อัต ร า

ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี

ของสญัญาฉบบัใหม่เป็นอตัราที่

ใกลเ้คยีงกบัอตัราค่าเช่าสทิธทิีม่ ี

ล ักษณะเดียวกันของธุรกิจที่

คล้ายคลึงกันและธุรกิจอื่นใน

ตลาด และค่าตอบแทนดงักล่าว

คิดเป็นร้อยละของรายได้จาก

ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ น้ํ า ใ น

โครงการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่

สมเหตุผล เนื่องจากผนัแปรตาม

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง และเป็น

รายการที่เกิดขึ้นจากการปรับ

โครงสรา้งทางธุรกจิ 

• WHA EIE 9.24 9.35 

• WHA ESIE 4.50 4.66 

• WHA RIL 2.67 2.88 

• WHA SIL 4.22 4.51 

• WHA ESIE4 0.08 0.08 

• เจ้าหน้ีการค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  

• WHA ID 0.29 0.25 

• WHA EIE 0.28 1.55 

• WHA ESIE 0.92 0.87 

• WHA RIL 0.28 0.64 

• WHA SIL 0.91 0.79 

• WHA ESIE4 0.01 0.01 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

งบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
  

  

สินทรพัยห์มนุเวียน 
  

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 754.59 2.86 1,784.15 6.82 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ 811.38 3.07 241.53 0.92 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 283.49 1.07 - - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224.81 0.85 218.32 0.84 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074.27 7.85 2,244.00 8.58 

      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 

- - 328.77 1.26 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14,587.64 55.22 12,706.82 48.55 

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 737.55 2.79 781.98 2.99 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ 253.56 0.96 - - 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 248.49 0.95 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - - 21.89 0.08 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,950.24 14.95 5,039.00 19.25 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ- สุทธ ิ 2,035.47 7.70 1,987.91 7.60 

ค่าความนิยม 2,772.88 10.50 2,772.88 10.59 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.15 - 1.16 - 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6.96 0.03 38.71 0.15 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344.45 92.15 23,927.61 91.42 

รวมสินทรพัย ์ 26,418.72 100.00 26,171.61 100.00 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

หน้ีสินหมนุเวียน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 292.21 1.11 342.43 1.31 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,765.00 6.68 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 

124.73 0.47 249.78 0.95 

หุน้กูท้ ีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 3,998.38 15.13 2,389.30 9.13 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - 8.27 0.03 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 29.98 0.11 16.04 0.06 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 242.92 0.92 - - 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 28.45 0.11 28.41 0.11 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,481.67 24.53 3,034.23 11.59 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 874.34 3.31 4,622.98 17.66 

หุน้กู ้ 4,994.27 18.90 5,604.09 21.41 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 122.79 0.46 121.52 0.46 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน้ํา 340.47 1.29 347.71 1.33 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18.84 0.07 22.57 0.09 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 235.13 0.9 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 27.07 0.10 26.30 0.10 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,377.78 24.13 10,980.30 41.95 

รวมหน้ีสิน 12,859.45 48.68 14,014.53 53.55 

      

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนจดทะเบยีน 3,825.00 14.48 3,825.00 14.62 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 3,825.00 14.48 3,825.00 14.62 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,557.84 9.68 2,557.84 9.77 

กาํไรสะสม     

จดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 164.39 0.62 245.98 0.94 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,491.99 13.22 3,316.40 12.67 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 3,520.05 13.32 2,211.85 8.45 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 13,559.27 51.32 12,157.08 46.45 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - 

รวมส่วนของเจ้าของ 13,559.27 51.32 12,157.08 46.45 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 26,418.72 100.00 26,171.61 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 2562 - 2563 

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,857.25 92.73 1,697.97 95.50 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,164.41) (58.14) (1,198.13) (67.39) 

กาํไรขัน้ต้น 692.84 34.59 499.84 28.11 

รายไดอ้ื่น 145.67 7.27 79.95 4.50 

ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ - - (1.13) (0.06) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (197.55) (9.86) (188.11) (10.58) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (342.02) (17.08) (432.86) (24.35) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,881.12 93.92 866.27 48.72 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,180.06 108.84 823.96 46.34 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (42.85) (2.14) (11.23) (0.63) 

กาํไรสาํหรบัปี 2,137.21 106.70 812.73 45.71 

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืน     

กาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการผลประโยชน์

ตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั- สุทธจิากภาษ ี
1.42 - - - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (34.57) (1.66) (170.24) (9.58) 

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิจากภาษี (33.15) (1.66)   

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,104.06 105.04 642.49 36.14 

การแบง่กาํไร     

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,137.21 106.70 812.73 45.71 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม - - - - 

กาํไรสาํหรบัปี 2,137.21 106.70 812.73 45.71 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม     

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,104.06 105.04 642.49 36.14 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม - - - - 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,104.06 105.04 642.49 36.14 

กาํไรต่อหุ้น     
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)         0.56          0.21  
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,180.06 823.96 

รายการปรบัปรุง   

การดอ้ยค่าสุทธขิองสนิทรพัยท์างการเงนิ - 1.13 

หนี้สงสยัจะสญู  0.82 - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น - (0.67) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ (1,881.12) (866.27) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย (0.92) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (0.65) 0.33 

ค่าเสือ่มราคา 158.00 217.61 

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 46.94 47.89 

ค่าตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 13.87 - 

ประมาณการค่าซ่อมแซม - 1.81 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.57 4.01 

รายไดเ้งนิปันผล (74.98) (36.49) 

รายไดด้อกเบีย้ (47.95) (19.05) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 342.02 432.86 

  739.66 607.12 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน   

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (9.92) 2.99 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (22.53) (12.77) 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า - 0.20 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.41 (0.70) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 10.91 24.66 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10.31 (1.86) 

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน้ํา (23.63) (24.65) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (0.28) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 13.81 4.04 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  720.02 598.75 

ดอกเบีย้รบั 47.59 19.58 

ดอกเบีย้จ่าย (292.55) (420.34) 

เงนิปันผลรบั 803.74 1,753.77 

ภาษเีงนิไดจ่้าย (62.63) (54.04) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,216.17 1,897.72 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบัปี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดเพือ่จ่ายซื้อเงนิลงทุนเผือ่ขาย (650.00) - 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย 650.92 - 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (230.49) - 

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 701.55 35.00 

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม (2,525.36) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (26.07) - 

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (818.34) (1,032.68) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4.37 0.15 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.75) (0.61) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,894.17) (998.14) 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,891.00 1,590.00 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,126.00) (3,355.00) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,000.00 4,000.00 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (125.00) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - 3,000.00 

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู ้ - (4,000.00) 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1.00) (2.00) 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - (3.79) 

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า - (8.38) 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (1,162.73) (965.69) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,601.27 130.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ (76.72) 1,029.72 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 853.46 754.59 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (22.15) (0.16) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 754.59 1,784.15 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 

1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (หรอื “บรษิทัฯ”) ประกาศกําไรปกต ิ(Normalized Net 

Income) ปี 2563 จํานวน 763.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.9 เมื่อเทยีบกบั ปี 2562 ในขณะทีก่ําไรสุทธ ิจํานวน 812.7 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 62.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม 
YTD YTD %  

2563 2562 เปล่ียนแปลง 

รายไดร้วม  1,698.0   1,857.2  -8.6% 

กาํไรขัน้ตน้  499.8   692.8  -27.9% 

ส่วนแบ่งกาํไรปกตจิากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้  821.6   1,491.1  -44.9% 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  812.7   2,137.2  -62.0% 

กาํไรปกติ 1  763.7   1,732.9  -55.9% 
1 กําไรปกติ คือ การปรบักําไรสุทธโิดยไม่รวมกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ีTFRS 9 และ    

TFRS 16 และรายการปรบัปรุงทางบญัช ี

 

สําหรบั ปี 2563 บรษิัทฯ รายงานกําไรปกติ (Normalized Net Income) จํานวน 763.7 ล้านบาท ลดลงจํานวน 969.2 

ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน มปัีจจยัหลกัมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไร

ปกตจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (Normalized Share of Profit) จากโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ทีล่ดลงจาํนวน 533.6 ลา้นบาท 

(คดิเป็นรอ้ยละ 55.1 ของการเปลีย่นแปลงในกําไรปกต)ิ อนัเป็นผลจากอตัราค่าความพรอ้มจ่าย (Availability Payment) 

ทีล่ดลงตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) Energy Margin ทีล่ดลง การลดลงของราคาถ่านหนิ และการเริม่จ่ายภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลรอ้ยละ 10 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2562 อย่างไรกต็ามโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ยงัคงมกีระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่ง

เน่ืองจากภาระหน้ีสนิที่ลดลงไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) สําหรบัธุรกจิ

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ทัง้ 8 โรงไฟฟ้ามสีว่นแบ่งกาํไรปกตลิดลงจาํนวน 30.6 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน สาเหตุหลกัจากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จํานวน 4 โรงไฟฟ้า จากทัง้หมด 8 โรงไฟฟ้า มกีารหยุดซ่อมบํารุงตามแผน 

แมว้่าบรษิทัฯจะรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรเตม็ปีจากการลงทุนในธุรกจิไฟฟ้าขยะชลบุรคีลนีเอน็เนอรย์ี ่(CCE) จาํนวน 50.7 ลา้น

บาท ในสว่นของธุรกจิน้ําในประเทศไดร้บัผลกระทบของสถานการณ์ภยัแลง้และ COVID-19 สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขาย

น้ําลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีรายได้ใหม่จากผลิตภัณฑ์น้ํามูลค่าเพิ่ม ได้แก่            

น้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ในขณะที่

ธุรกจิน้ําในประเทศเวยีดนาม บรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนเตม็ปีหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ลงทุนในเดอืนพฤศจกิายน 2562 โดย

ปริมาณการจําหน่ายน้ําเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่การเพิ่มของปริมาณจําหน่ายยังคงล่าช้าจากแผนเดิมที่

คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกดิส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงนิลงทุนจํานวน 122.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมผลของการบนัทึก

รายการค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนทีเ่กดิจากการซื้อกจิการโครงการ SDWTP จํานวน 39.1 ล้านบาท ทําให้

บรษิทัฯ รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากโครงการ SDWTP จํานวน 161.4 ล้านบาท เทยีบกบั ปี 2562 ที่รบัรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนปกตจิากเงนิลงทุน จาํนวน 14.3 ลา้นบาท 
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เหตกุารณ์สาํคญัใน ปี 2563 

• WHAUP ออกจําหน่ายหุน้กูจ้ํานวน 3,000 ลา้นบาท ในเดอืนกุมภาพนัธ ์อตัราดอกเบีย้เฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 2.765 

ทัง้น้ีหุน้กูด้งักล่าวแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกจํานวน 1,500 ลา้นบาท อายุของหุน้กู ้2 ปี 10 เดอืน และชุดที ่2 จํานวน 

1,500 ลา้นบาท อายุของหุน้กู ้10 ปี ซึง่เป็นหุน้กูท้ีม่อีายุยาวทีส่ดุที ่WHAUP เคยออกจาํหน่ายมา 

• Premium Clarified Water สาํหรบัขายใหก้ลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ของ Gulf จากโครงการผลติน้ํา Reclaimed Water 

ดว้ยกําลงัการผลติจํานวน 5,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ESIE) ไดด้ําเนินการ

ผลติเชงิพาณิชยเ์ตม็กาํลงัในเดอืนกรกฏาคม  

• โรงบําบดัน้ําเสยีของโครงการ Nghe Ah ประเทศเวยีดนาม ดว้ยกําลงัการผลติจํานวน 3,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

เริม่ดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 3 

• โครงการ Wastewater Reclamation ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกําลงัการผลติ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) ไดก่้อสรา้งแลว้เสรจ็เมื่อเดอืนธนัวาคม  

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มีการเซ็นสญัญาใหม่จํานวน 17.9 เมกะวตัต์ คดิเป็น

จํานวนเมกะวตัตท์ีเ่ซน็สญัญาสะสมรวม 50.9 เมกะวตัต์ ซึง่ไดด้ําเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเปิดดําเนินการเชงิ

พาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 39.5 เมกะวตัต ์ณ สิน้ปี 2563  

 

2. ผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม 
YTD YTD %  

2563 2562 เปล่ียนแปลง 

รายไดร้วม 1,698.0  1,857.2  -8.6% 

   - ธุรกจิน้ํา 1,642.6  1,847.1  -11.1% 

                - รายไดจ้ากการดาํเนินงาน1 1,624.7  1,734.3  -6.3% 

                - รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา2 17.9  112.7  -84.1% 

   - ธุรกจิพลงังาน 55.4  10.2  443.1% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,198.1) (1,164.4) 2.9% 

กาํไรขัน้ต้น 499.8  692.8  -27.9% 

กาํไรขัน้ต้นจากการดาํเนินงาน3 481.9  580.1  -16.9% 

รายไดอ้ื่น 79.3  145.7  -45.6% 

ค่าดอ้ยค่าสุทธขิองสนิทรพัยท์างการเงนิ (1.1) 0.0  N/A 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (188.1) (197.5) -4.8% 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 4 0.7  0.0  N/A 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 866.3  1,881.1  -53.9% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (432.9) (342.0) 26.6% 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (11.2) (42.8) -73.8% 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 812.7  2,137.2  -62.0% 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่น9 (38.8) (344.5) -88.7% 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลผลจากกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น5   5.9  0.0  N/A 

รายการปรบัปรุงทางบญัช6ี 0.0  (59.8) -100.0% 

ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี 

(TFRS 9 และ TFRS 16) 
(16.2) 0.0  N/A 

กาํไรปกติ7 763.7  1,732.9  -55.9% 



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

 

 
หน้า 138 

 

 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสาํคญั : 
YTD YTD 

2563 2562 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 29.4% 37.3% 

อตัรากาํไรสุทธ8ิ 30.7% 55.0% 

1 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดก้ารจาํหน่ายน้ําดบิ รายไดก้ารจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม และรายไดก้ารบรหิารจดัการน้ําเสยี 
2 รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกวา่ทีจ่ดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน้ํา 
3 กาํไรขัน้ตน้จากการดาํเนินงาน ไม่รวมรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา 
4 (กาํไร)/ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่น ประกอบดว้ย การรบัรู ้(กาํไร)/ขาดทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิกูใ้นสกุลดอลล่ารจ์ากบรษิทัย่อย 
5  ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นผลจากเงนิกูส้กุลดอลลารท์ีเ่กดิขึน้ในบรษิทั WUPIN 

6 รายการปรบัปรุงทางบญัช ีคอื การเปลี่ยนแปลงวธิกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายซ่อมบํารุงของกลุ่ม Gulf SPP (GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 and GTS4) ทัง้น้ีการแก้ไขดงักล่าว

ไดส้่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนของ WHAUP ในไตรมาส 1 ปี 2562 
7 กาํไรปกต ิคอื การปรบักาํไรสุทธโิดยไม่รวมกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ีTFRS 9 และ TFRS 16 

และรายการปรบัปรุงทางบญัช ี
8 อตัรากาํไรสุทธ ิคาํนวณจากกาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยรายไดร้วม และ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนและรายไดอ้ื่นๆ 
9 (กาํไร)/ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นประกอบดว้ย การรบัรู ้(กาํไร)/ขาดทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิกูใ้นสกุลดอลล่ารจ์ากบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

 

 

รายได้รวม 

สําหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้รวมจํานวน 1,698.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6  จาก 1,857.2 ล้านบาทในปี 2562 

สาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการดําเนินงานจากธุรกิจน้ําที่ลดลง 109.6 ล้านบาท และรายได้อื่นจากธุรกิจน้ําซึ่งมี

ส่วนประกอบหลัก ได้แก่รายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ําเกินกว่าที่จ ัดสรร (Excessive Charge) ที่ลดลง 94.8         

ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ถึงแม้ว่ามรีายได้จากธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) 

เพิม่ขึน้จาํนวน 45.2 ลา้นบาท 

 

กาํไรขัน้ต้นและกาํไรขัน้ต้นจากการดาํเนินงาน 

สาํหรบั ปี 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้จาํนวน 499.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 27.9 จากจาํนวน 692.8 ลา้นบาทเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 481.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 จาก 580.1      

ลา้นบาทเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหก้าํไรขัน้ตน้และกาํไรจากการดาํเนินงานลดลงสาํหรบั

ปี 2563 เกดิจากรายไดจ้ากการดําเนินงานและรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive 

Charge) ลดลง แม้ว่ารายได้จากการขายน้ําปราศจากแร่ธาตุและธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) เพิม่ขึน้ 

และมรีายไดใ้หม่จากน้ําอุตสาหกรรมเกรดสงู 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า (“ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน”) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน 
              YTD                      YTD                        %   

2563   2562 เปล่ียนแปลง 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน 866.3  1,881.1  -53.9% 

-  ธุรกจิน้ํา (159.7) (13.5) -1085.5% 

-   ธุรกจิพลงังาน 1,026.0  1,894.6  -45.8% 

รายการปรบัปรุง:    

     -   (กําไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นเกีย่วขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร (38.1) (344.5) 88.9% 

     -   รายการปรบัปรุงทางบญัช ี -    (59.8) 100.0% 

     -    ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี(TFRS 9 และ TFRS 16) เกีย่วขอัง

กบัส่วนแบ่งกาํไร 
(6.6) -    N/A 

ส่วนแบง่กาํไรปกติจากเงินลงทุน (Normalized Share of Profit from 

Investments) 
821.6  1,476.8  -44.4% 

-  ธุรกจิน้ํา (159.7) (13.5) N/A 

-  ธุรกจิพลงังาน 981.3  1,490.3  -34.2% 

 

สว่นแบ่งกาํไรปกตจิากเงนิลงทุนไดม้กีารปรบัปรุงจากสว่นแบ่งกําไรเงนิลงทุน โดยไม่รวม  (i) (กาํไร)/ขาดทุน จากอตัรา

แลกเปลีย่น (ii) รายการปรบัปรุงทางบญัช ีคอื รายการเปลีย่นแปลงวธิกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายซ่อมบาํรุงของกลุ่ม Gulf SPP 

(GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ GTS4) ทัง้น้ีการแกไ้ขดงักล่าวไดส้่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนของ WHAUP ใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 และ (iii) ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี(TFRS 9 และ TFRS 16) 

 

สาํหรบั ปี 2563 บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งกาํไรปกตจิากเงนิลงทุนจาํนวน 821.6 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 655.2 ลา้นบาท จาก      

1,476.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  สาเหตุหลกัมาจาก (i) การลดลงของสว่น

แบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วนัที่ลดลงจํานวน 533.6 ล้านบาท อนัเป็นผลจากอตัราค่าความพร้อมจ่าย 

(Availability Payment) ทีล่ดลงตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) (ii) Energy Margin ทีล่ดลง (iii) การลดลงของราคาถ่าน

หนิ (iv) การเริม่จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลร้อยละ 10 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2562 (v) การลดลงของส่วนแบ่งกําไร

จากกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ที่ลดลงจํานวน 30.6 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า 4 แห่ง จาก 8 แห่ง มกีารหยุดซ่อม

บํารุงตามแผน  และ (vi) การรบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในธุรกิจน้ําในโครงการ SDWTP  ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 

147.1 ลา้นบาท ซึง่รวมผลของการบนัทกึรายการค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนทีเ่กดิจากการซือ้กจิการโครงการ 

SDWTP จาํนวน 39.1 ลา้นบาท 

 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

สาํหรบั ปี 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จาํนวน 812.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 62.0 จาก 2,137.2 

ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั ปี 2562 สาเหตุหลกัสว่นใหญ่มาจาก  

i) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที่ลดลง 1,014.9 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากส่วนแบ่งกําไรที่ลดลงจากโรงไฟฟ้า       

เก็คโค่-วนั จํานวน 702.6 ล้านบาท โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จํานวน 8 แห่ง ลดลง 219.4 ล้านบาท และ 

SDWTP ลดลง 147.1 ลา้นบาท แมว้่าส่วนแบ่งกาํไรใหม่จากโรงไฟฟ้าขยะชลบุรคีลนีเอน็เนอรย์ี ่(CCE) เพิม่ขึน้ 

60.6 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ส่วนแบง่กําไรปกตจิากเงนิลงทุนซึง่ไม่มผีลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น มาตรฐาน

บญัช ีTFRS 9 และ 16 และรายการปรบัปรุงทางบญัช ีลดลง 655.2 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปีก่อน   
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ii) กาํไรขัน้ต้นทีล่ดลงจํานวน 193.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากยอดจําหน่ายน้ําและรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจาก

การขอใช้น้ําเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) ลดลง และค่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้จากโครงการใหม่ แม้ว่า

รายไดจ้ากการขายน้ําปราศจากแร่ธาตุและธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Rooftop) เพิม่ขึน้ และรายไดใ้หม่

จากน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสงู  

iii) ต้นทุนการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 90.8 ลา้นบาท จากจํานวน 342.0 ลา้นบาท เป็นจํานวน 432.9 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

จากการจดัหาเงนิกูเ้พื่อลงทุนในโครงการ SDWTP และการบนัทกึค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการนํามาตรฐานบญัช ี

TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิและ 

iv) รายไดอ้ื่นทีล่ดลงจาํนวน 66.4 ลา้นบาท สาเหตุจากดอกเบีย้รบัจากการใหกู้ย้มื และเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้า 

GIPP ลดลง  

แมว้่า 

i) ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลดลง 31.6 ลา้นบาท จากกาํไรก่อนหกัภาษลีดลง 

 

กาํไรปกติ (Normalized Net Profit) 

กําไรปกติเป็นการปรบักําไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่โดยไม่รวม (i) (กําไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลี่ยน (ii) 

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเกีย่วขอ้งกบักําไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิกูส้กุลดอลลาร ์(iii) รายการปรบัปรุงทางบญัช ีและ 

(iv) ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี(TFRS  9 และ TFRS 16)  

 

สาํหรบั  ปี 2563 บรษิทัฯมรีายการกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธจิาํนวน 38.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิบาท

แขง็ค่า ทําให้การบนัทกึบญัชเีงนิกู้ดอลลาร์ของบริษัทร่วมในธุรกิจพลงังาน เกิดผลกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ

ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี(TFRS 9 และ TFRS 16) จํานวน 16.2 ล้านบาท เป็นรายการปรบัปรุงในการคํานวณ

กาํไรปกต ิ ดว้ยเหตุดงักล่าว บรษิทัฯจงึมกีาํไรปกตจิาํนวน 763.7 ลา้นบาท ในปี 2563  ลดลงรอ้ยละ 55.9 เมื่อเทยีบกบั

ปี 2563 

 

3. ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจน้ํา 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมและส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงนิลงทุนจากธุรกจิน้ําจํานวน 1,482.9 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยรายได้จากธุรกิจน้ําเป็นจํานวนเท่ากบั 1,642.6      

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.1 สาเหตุเกดิจากการยอดขายน้ําและรายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ําทีล่ดลง นอกจากน้ียงับนัทกึสว่น

แบ่งขาดทุนจาก SDWTP จํานวน 161.4 ล้านบาท ผลจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อแผนการเพิม่ปริมาณการ

จาํหน่ายน้ํา  ดงัรายละเอยีดดงัทีป่รากฏในตารางต่อไปน้ี    
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   (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ธรุกิจน้ํา 
YTD YTD %  

 2563  2562 เปล่ียนแปลง 

รายได้จากธรุกิจน้ํา  1,642.6  1,847.1  -11.1% 

- รายไดก้ารจาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม 1,233.8 1,309.5 -5.8% 

- รายไดก้ารจาํหน่ายน้ําดบิ 250.4 264.0 -5.2% 

- รายไดก้ารบรหิารจดัการน้ําเสยี 140.5 160.8 -12.6% 

- รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา1 17.9 112.7 -84.1% 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนจากธรุกิจน้ํา (159.7) (13.5) N/A 

รายได้รวมและส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนธรุกิจน้ํา 1,482.9  1,833.6  -19.1% 
1    รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกวา่ทีจ่ดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบรหิารจดัการน้ํา  

 

ธรุกิจน้ํา 

ปี 2563 เทยีบกบั ปี 2562 

      i)   ปรมิาณการจาํหน่ายน้ํา; 

• ปรมิาณการจําหน่ายเพื่ออุตสาหกรรมจาก 55.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ในปี 2562 ลดลงเป็น 49.7 ลา้นลูกบาศก์

เมตรในปี 2563  หรอืลดลงรอ้ยละ 9.6 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณความตอ้งการใชน้ํ้าลดลงจากภาวะภยัแลง้ใน

ครึง่ปีแรกและสถานการณ์ COVID-19 แมว้่าจะมปีรมิาณการจาํหน่ายน้ําปราศจากแร่ธาตุและน้ําคุณภาพสงูเขา้

มาเพิม่เตมิ จาํนวน 2.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

• ปรมิาณการจําหน่ายน้ําดบิจาก 16.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตรใน  ปี 2562 ลดลงเป็น 15.2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ในปี 

2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 8.5 

• ปรมิาณการบรหิารจดัการน้ําเสยีในทุกนิคมอุตสาหกรรมจาก 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2562 ลดลงเป็น 

31.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรใน  ปี 2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 12.2 

      ii)   รายไดอ้ื่นจากธุรกจิน้ํา จาํนวนเท่ากบั 17.9 ลา้นบาท หรอืลดลง 94.8 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากค่าธรรมเนียม

จากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) ทีล่ดลง 

 

ธรุกิจพลงังาน 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดแ้ละสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังานรวมจาํนวน 1,117.8 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.5 จากจาํนวน 1,979.8 ลา้นบาทใน  ปี 2562 อย่างไรกต็ามรายไดแ้ละสว่นแบ่งกําไรปกติ

จากเงนิลงทุนและเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังาน มจีาํนวน 1,073.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31.9 เมื่อเทยีบกบั ปี 2562 

รายละเอยีดของรายไดแ้ละสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนและเงนิปันผลรบัจากธุรกจิพลงังาน จาํแนกตามประเภทโรงไฟฟ้า

ดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

      ธรุกิจพลงังาน 
YTD YTD % 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกจิพลงังาน  55.4  10.2 443.1% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน  1,026.0  1,894.6 -45.8% 

เงนิปันผลรบั  36.5  75.0 -51.3% 

รายได้และส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรบัจากธรุกิจ

พลงังาน 
 1,117.8  1,979.8 -43.5% 

รายได้และส่วนแบง่กาํไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรบัจาก

ธรุกิจพลงังาน 
 1,073.1 1   1,575.52 -31.9% 

- IPP  324.6  907.0 -64.2% 

- SPP  638.3  668.8 -4.6% 

- พลงังานงานหมนุเวยีน  111.7  6.3 1,661.7% 

- อื่นๆ 3  (1.3) (6.7) 80.4% 
1 สาํหรบัปี 2563 การคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรปกต ิมกีารเปลีย่นแปลงโดยการปรบัปรุง (กาํไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่น และผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ี(TFRS 9   

. and TFRS 16) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไรจากธุรกจิร่วมและร่วมการคา้  

2 สาํหรบัปี 2562 การคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรปกต ิมกีารเปลีย่นแปลงโดยการปรบัปรุง (กาํไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่น และการปรบัปรุงรายการบญัช ี
3 โครงการวางท่อจดัจาํหน่าย และคา้ปลกีก๊าซธรรมชาต ิ(WHA NGDPs) ซึง่เป็นการร่วมลงทุนระหวา่ง WHAUP GULF และ MITG  

ธรุกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ปี 2563 เทยีบกบั ปี 2562 

• บรษิัทฯ มสี่วนแบ่งกําไรปกตจิากเงนิลงทุนและเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทัง้ 3 แห่ง ในปี 

2563 จาํนวน 324.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 64.2 จาก ปี 2562 สาเหตุหลกัจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิเกค็โค่-วนั ผลจาก

อตัราค่าความพรอ้มจ่าย (Availability Payment) ที่ลดลงตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) Energy Margin ที่ลดลง 

การลดลงของราคาถ่านหนิ และการเริม่จ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 10 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2562 

 

ธรุกิจโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

ปี 2563 เทยีบกบั ปี 2562 

• บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งกําไรปกตจิากเงนิลงทุนและเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ทัง้ 8 แห่ง ในปี 2563 

จาํนวน 638.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จาก  ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการปรมิาณการจาํหน่ายไฟฟ้าให ้EGAT 

และลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง และค่าใชจ้่ายซ่อมบํารุงมากขึน้จากการซ่อมบํารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็

จาํนวน 4 แห่ง จากทัง้หมด 8 แห่ง 

ธรุกิจพลงังานหมุนเวียน 

ปี 2563 เทยีบกบั ปี 2562 

•   บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ (Solar Rooftop) จํานวน 61.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จํานวน 44.7 ล้านบาท จากปี 2562 เป็นผลจากการ

กาํลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งกาํไรจากโรงไฟฟ้าขยะชลบุร ีคลนี เอน็เนอรย์ี ่(CCE) จาํนวน 

50.7 ลา้นบาทใน ปี 2563 ในขณะทีม่สีว่นแบ่งขาดทุนจาํนวน 10.0 ลา้นบาท ใน ปี 2562 
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4. ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สินทรพัย ์

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 26,171.6 ล้านบาท ลดลงจํานวน 241.7 ล้านบาท จากจํานวน 

26,418.7 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจํานวน 1,880.8 ล้านบาท 

โดยมีปัจจยัหลกัจากการนํามาตรฐานบญัช ีTFRS 9 มาถือปฏิบตัิ และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธลิดลงจํานวน 

569.8 ล้านบาท แม้ว่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จํานวน 1,029.6 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

เพิม่ขึน้จาํนวน 857.2 ลา้นบาท และสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์(TFRS 16) เพิม่ขึน้จาํนวน 231.6 ลา้นบาท  

ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ คอื (i) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจาํนวน 12,706.8 ลา้นบาท 

(ii) อาคารและอุปกรณ์สุทธจิํานวน 4,807.4 ล้านบาท (iii) ค่าความนิยมจํานวน 2,772.9 ล้านบาท (iv)  สนิทรพัย์ไม่มี

ตวัตนสทุธจิาํนวน 1,987.9 ลา้นบาท และ (v) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 1,784.2 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 14,014.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,155.1 ลา้นบาท จากจํานวน 12,859.5 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (i) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จํานวน 3,748.6 ลา้นบาท 

และ (ii) หุน้กูร้ะยะยาว เพิม่ขึน้จาํนวน 609.8 ลา้นบาท แมว้่า บรษิทัฯม ี(i) หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

ลดลงจาํนวน 1,609.1 ลา้นบาท และ (ii) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงจาํนวน 1,765.0 ลา้นบาท  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ จํานวน 12,866.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 1,109.5 ลา้นบาท จาก

จํานวน 11,756.7 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 โดยหน้ีสนิรวมของบรษิทัฯส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย (i) หุน้กูร้ะยะยาวจาํนวน
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5,604.1 ลา้นบาท (ii) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 4,623.0 ลา้นบาท (iii) หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปีจาํนวน 2,388.9 ลา้นบาท  และ (iv) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 249.8 ลา้นบาท 

ส่วนของเจา้ของ 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 12,157.1 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 1,442.2 ลา้นบาท  จาก

จาํนวน 13,559.3 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการองคป์ระกอบสว่นอื่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจาํนวน 1,308.2 

ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการใชม้าตรฐานบญัชี

ใหม่ (TFRS 9) จากบรษิทัร่วมและบรษิทัร่วมคา้ และกาํไรสะสมลดลงจาํนวน 175.6 ลา้นบาทเป็นผลจากเงนิปันผลจ่าย

จาํนวน 965.8 ลา้นบาท แมว้่าจะมสีว่นเพิม่จาก กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จาํนวน 812.7 ลา้นบาท และรายการ

อื่นๆจาํนวน 22.5 ลา้นบาท 

 

5. อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

          ปี 2563       ปี 2562 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 6.3% 15.5% 

อตัราภาษทีีจ่่ายจรงิ (รอ้ยละ) 1.4% 2.0% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 1.15x 0.95x 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.91x 0.81x 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 35 30 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นร้อยละ 6.3 ลดลงจากร้อยละ 15.5 ในปี 2562 ในขณะที่

บรษิทัฯ มอีตัราภาษีทีแ่ทจ้รงิรอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 1.4 ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดบั อตัราภาษีทีแ่ทจ้รงิตํ่ากว่า

อตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลซึ่งกําหนดไว้รอ้ยละ 20 ผลจากโครงการลงทุนของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ยงัอยู่ช่วงได้รบัสทิธิ

ประโยชน์ด้านภาษี และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้าทีบ่รษิัทรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเป็น

รายการทีถู่กหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้ บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 1.15 เท่า เพิม่ขึน้

จาก 0.95 เท่าในสิน้ปี 2562 และอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของเจา้ของ เท่ากบั 0.91 เท่า เพิม่ขึน้

จาก 0.81 เท่า ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ 3,748.6 ลา้นบาท 

และสว่นของเจา้ลดลงจาํนวน 1,402.2 ลา้นบาท แมว้่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จาํนวน 1,029.6 ลา้น

บาท กต็าม 

 

สําหรบัอตัราส่วนแสดงคุณภาพของลูกหน้ี ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยที่เกดิขึน้จรงิจํานวน 35 วนั 

เพิม่ขึน้เลก็น้อย 5 วนั จากจาํนวน 30 วนัในปี 2562 สาเหตุหลกัจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรสั COVID-19 ทําใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัส่งผลต่อลูกคา้บางรายของบรษิทั ถงึแมว้่าระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ทีเ่กิดขึน้

จรงิยงัอยู่ในกรอบนโยบาย Credit Term ของบรษิทัซึง่ไดก้าํหนดไวท้ี ่15-30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใบแจง้

ถงึลกูคา้ (invoice date) ภายในวนัที ่5 ของเดอืนถดัไป  บรษิทัไดม้มีาตรการตดิตามและทบทวนยอดคงคา้งของลกูหน้ี

อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีลกูหน้ีการคา้สทุธคิดิเป็นรอ้ยละ 0.6 ของสนิทรพัยร์วมในปี 2562 และ 2563 จงึคาดว่าจะไม่

เกดิผลขาดทุนจากการหน้ีเสยีต่อดา้นการเงนิอย่างมนียัสาํคญั 

 

 



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

 

 
หน้า 145 

 

6. โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งและพฒันา 

ธรุกิจพลงังาน 

• ณ สิน้ปี 2563 มโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา มกีําลงัการผลติจํานวน 11.4 เมกะวตัต์ 

อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและมกีาํหนดเปิดดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ถงึ ไตรมาส 3 ปี 2564 

 

โรงไฟฟ้า 
ประเภท

โรงไฟฟ้า 

ประเภท

ผูผ้ลิต 

สดัส่วนการ

ถือหุ้น 

(%) 

กาํลงัการผลิต

ตามติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

กาํลงัการผลิตตาม

สดัส่วนการถอืหุ้น 

(เมกะวตัต)์ 

กาํหนดการเดินการ

ผลิตเชิงพาณิชย ์

พลงังาน

แสงอาทติย ์

พลงังาน

แสงอาทติย ์

Private 

PPA 
100 11.4 11.4 

ไตรมาส 1 ถงึ  

ไตรมาส 3 ปี 2564 

รวม    11.4 11.4  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

1 53 ไม่มี

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2558 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2558 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2563 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการกิจกรรมเพื�อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท WHAUP Nghe An Joint Stock Company ให้บริการนํ�าเพื�อการอุตสาหกรรม และการบําบัดนํ�าเสีย

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จํากัด ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรนํ�า

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2562 – 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company จัดจําหน่ายนํ�าประปา จังหวัดฮานอย ประเทศเวียดนาม

2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนหลังคา

2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2560 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2559 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวจรีพร  จารุกรสกุล

- กรรมการ 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 25 ม.ีค. 2558 

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 9 ก.พ. 2561

- ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 9 ก.พ. 2561

- ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

ตนเอง : 73,836,600 หุ้น

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

 

สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็น : 1.93 %

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

เทคโนโลยี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

 รุ่นที� 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที� 9/2560, สถาบัน

วิทยาการพลังงาน

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

รุ่นที� 60/2560, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

 Market Intermediaries (CGI) รุ่นที� 17/2559, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม

ระดับสูง (บยส.) รุ่นที� 20/2558, วิทยาลัยการ

ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที�  210/2558, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที� 

18/2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 94/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร
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ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

2556 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2561 – 2562 กรรมการ บริษัท เก็คโค–่วัน จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ฮ่องกง) จํากัด ถือหุ้นในบริษัทอื�น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ�ง จํากัด ถือหุ้นในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด ผู้ให้บริการทางด้านดิจิตอล

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

�   �   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จํากัด พัฒนา ก่อสร้าง บริหารจัดการ พื�นที�อาคารสํานักงานและโครงการ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จํากัด พัฒนา ก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการโลจิสติกส์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด   ผู้ให้บริการทางด้านดิจิตอล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื�นๆ

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี� จํากัด ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื�นๆ

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื�นๆ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)



       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จํากัด พัฒนาและดําเนินการโครงการนวัตกรรม

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์  จํากัด ผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์  จํากัด ผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส

เวียดนาม จํากัด

ให้บริการด้านการปรึกษาและจัดการทั�วไป

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริการให้เช่ารากฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (บีวีไอ) จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการจัดการงานบริการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (เอสจ)ี จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�นในต่างประเทศ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร้อพเพอร์ตี� แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส 

จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและบริหารจัดการและให้บริการด้าน

ท่าเรือ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 จํากัด (Cayman)

ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จํากัด ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ�ง จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ�ง จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2561 – 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จํากัด กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)



       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 150

ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2 65 ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จํากัด ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ให้บริการนํ�าเพื�อการอุตสาหกรรม และการบําบัดนํ�าเสีย

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรนํ�า

 

2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company จัดจําหน่ายนํ�าประปา จังหวัดฮานอย ประเทศเวียดนาม

2556 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เก็คโค–่วัน จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2559 กรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2559 กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2553 - 2559 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2557 - 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนหลังคา

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2552 - 2559 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จํากัด พัฒนาและดําเนินงานโครงการนวัตกรรม

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มนิคม

อุตสาหกรรมและต่างประเทศ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

- กรรมการ 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 30 ม.ิย. 2551

- กรรมการบริหาร 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบริหารความเสี�ยง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

 

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, 

Northeastern University, Boston, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 57/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 



       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 151

ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์ วิสเซส

เวียดนาม จํากัด

ให้บริการด้านการปรึกษาและจัดการทั�วไป

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (เอสจ)ี จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�นในต่างประเทศ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร้อพเพอร์ตี� แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส 

จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและบริหารจัดการและให้บริการด้าน

ท่าเรือ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการจัดการงานบริการ

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (บีวีไอ) จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื�น

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริการให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ

2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  อินเตอร์เนชั�น

แนล จํากัด (Cayman)

ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด ผลิตและจําหน่ายก๊าชอุตสาหกรรมผ่านระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าช

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จํากัด ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ให้บริการนํ�าเพื�อการอุตสาหกรรม และการบําบัดนํ�าเสีย

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรนํ�า

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company จําหน่ายนํ�าประปาประเทศเวียดนาม

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เก็คโค–่วัน จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด ถือหุ้นในบริษัทอื�น

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

�   �   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2538 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จํากัด พัฒนาและดําเนินงานโครงการนวัตกรรม

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์ วิสเซส

เวียดนาม จํากัด

ให้บริการด้านการปรึกษาและจัดการทั�วไป

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจ)ี จํากัด  ลงทุนในบริษัทอื�น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (เอสจ)ี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

- กรรมการ 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 25 ม.ีค. 2558

- กรรมการบริหาร 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบรรษัทภิบาล

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

ไม่มี การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

สุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) รุ่นที� 2/2557, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- IOD Luncheon briefing 1/2556 : Thailand 

Economic Outlook 2556

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 



       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี� แอนด์มารีน่า เซอร์วิสเซส จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการจัดการงานบริหาร

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั�นแนล

 (บีวีไอ) จํากัด
ลงทุนในบริษัทอื�น

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริการให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2537 – 2563 กรรมการ ถือหุ้นในบริษัทอื�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด ผลิตและจําหน่ายก๊าชอุตสาหกรรมผ่านระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าช

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  อินเตอร์เนชั�น

แนล จํากัด (Cayman)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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4 49 ไม่มี การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรนํ�า

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จํากัด ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company ให้บริการนํ�าเพื�อการอุตสาหกรรม และการบําบัดนํ�าเสีย

การดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company จัดจําหน่ายนํ�าประปา จังหวัดฮานอย ประเทศเวียดนาม

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Cua Lo Water Supply Joint Stock Company จัดจําหน่ายนํ�าประปา จังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี� จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เก็คโค–่วัน จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ�า และนํ�าเย็น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1  จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2  จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ�า

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Industrial Business 

Administration), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- Master of Mechanical Engineering, Drexel

 University, Philadelphia, PA, U.S.A.

- Master of Engineering Management, 

Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล (เกียรตินิยม), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์

- กรรมการ 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 มีนาคม 2563

- กรรมการบริหาร 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 มีนาคม 2563

- ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 มีนาคม 2563

ไม่มี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP 2) 

ประจําปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุ่นที� 13/2554, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่นที� 11/2553, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Financial Statements for Directors

 (FSD) รุ่นที� 09/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 120/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- Doctoral Research for Manufacturing 

Industry Workshop, University of Cambridge 

(Institute for Manufacturing – IfM)
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด ลงทุนในธุรกิจขนส่งและจําหน่ายเชื�อเพลิง ก๊าซธรรมชาติทางท่อ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จํากัด ขนส่งและจําหน่ายเชื�อเพลิง ก๊าซธรรมชาติทางท่อ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จํากัด ขนส่งและจําหน่ายเชื�อเพลิง ก๊าซธรรมชาติทางท่อ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จํากัด บริการจัดหางาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนเวทีฟ โซลูชั�น แอนด์ เทรดดิ�ง จํากัด จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอฟท์แวร์ แมกซ์ จํากัด จําหน่ายซอฟต์แวร์และให้บริการติดตั�งโปรแกรม

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรี ซิกตี�ซิก จํากัด งานวิศวกรรมและการให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค ซ่อมแซม

2559 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ บริษัท ที ยูทิลิตี�ส์ จํากัด ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ

2552 – 2558 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด จัดหานํ�าและจ่ายนํ�าสําหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา

2552 – 2558 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด จัดหานํ�าและจ่ายนํ�าสําหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา

2552 – 2558 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด จัดหานํ�าและจ่ายนํ�าสําหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา

2552 – 2558 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด จัดหานํ�าและจ่ายนํ�าสําหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

- Leadership Development Program, 

University of California Berkeley (Berkley 

Executive Coaching Institute)

- Strategy and Innovation for Businesses in

 Asia, Massachusetts Institutes of 

Technology (Sloan School of Management),

 มหาวิทยาลัยมหิดล

- Integrated Water Management for High 

Level Managers, สมาคมการประปาแห่ง

ประเทศไทย
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5 67 ไม่มี การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ�ง จํากัด (มหาชน) สัญญาเช่าทางการเงินสําหรับยานยนต์

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท สยามราชธานี จํากัด จํากัด (มหาชน) บริหารงานบุคคล / ธุรกิจรถเช่า

2556 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ขายส่งเนื�อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์

2558 - ปัจจุบัน ที�ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ� จํากัด (มหาชน) บริการเงินทุน

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) บริการด้านสินเชื�อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการให้เช่าซื�อ

2560 - 2561 บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 - 2560 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์

2558 - 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี-ทรัพย์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ก่อสร้างอาคารที�พักอาศัย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตสติ�กเกอร์ พิมพ์สีลงบนแผ่นพลาสติก

2561 - ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ

2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผลิต และ จําหน่ายกระจกติดอาคาร

2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน) ผลิตและขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรับเหมาก่อสร้าง

2557 - ปัจจุบัน ธนาคาร / รัฐวิสาหกิจ

2559 - 2561 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการ

2559 - 2561 กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ

2558 - 2560 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยงานราชการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตมหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เศรษฐศาสตร์เกษตร, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม

- หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคาร

และสถาบันการเงิน รุ่นที� 14/2559, สมาคม

สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� SEC/2558, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 31/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที� 18, 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์ รุ่นที� 3/2553, สถาบันวิทยาการการค้า

- หลักสูตร Commercial Credit Skills 

Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั�นคง

ขั�นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที� 9 วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร

คณะกรรมการพิจารณานโยบาย

การลงทุน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายเวทย์ นุชเจริญ

- กรรมการอิสระ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 2 ธ.ค. 2558

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

ไม่มี

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

ประธานคณะกรรมการกําหนด

แนวทางจัดหารายได้

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร
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2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร จํากัด รับซื�อ-โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

นายเอกชัย ติวุตานนท์

- กรรมการอิสระ

 วันที�ได้รับแต่งตั�ง 2 ธ.ค. 2558

- กรรมการตรวจสอบ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 10 ก.พ. 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Laws, Columbia University, New

 York, U.S.A.

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม

อันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and 

Compensation Program (BNCP) รุ่นที� 

9/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

- หลักสูตร Advance Audit Program (AACP) 

รุ่นที� 32/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 127/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ไม่มี การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับก๊าซธรรมชาติ

แบบครบวงจร
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2560 - ปัจจุบัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) ให้เช่าและบริการธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์

2555 - ปัจจุบัน บริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด (มหาชน) บริการข้อมูลและสารบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆให้บริการสื�อโฆษณา

2553 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ผลิตเสื�อผ้าสําเร็จรูป

2547 - ปัจจุบัน บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจอื�น

การดํารงตําแหน่งในกิจการอิ�น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน ที�ปรึกษากรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมความรู้และพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์ จํากัด ให้บริการเป็นที�ปรึกษาด้านบัญชี

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย

2560 - 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2560 - 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2560 - 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ประเทศไทย

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมด้านการค้า

2554 - 2559 กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมความรู้และพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย

ที�ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านภาษีอากร

ประวัติการอบรม

- Certified Public Accountant (CPA), สภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- Certified Professional Internal Auditors 

(CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย 

- Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคม

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Certified Internal Auditor (CIA), The 

Institute of Internal Auditors (IIA)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT

 Governance (ITG) รุ่นที� 4/2560, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program 

(ELP) รุ่นที� 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical 

Guide (ACPG) รุ่นที� 10/2557, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) รุ่นที� 10/2557, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Nomination & 

Governance Committee (RNG) รุ่นที� 1/2554,

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชี

ชุดเดียว

คณะอนุกรรมการประสานงานการ

บริหาร

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

- กรรมการอิสระ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 2 ธ.ค. 2558

- กรรมการตรวจสอบ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริษัท /

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 25/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP Refresher Course (RE 

DCP) รุ่นที� 2/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk 

Management (MFM) รุ่นที� 1/2552, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่นที� 7/2551, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 

รุ่นที� 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal

 Control and Risk Management (MIR) รุ่นที� 

2/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA) รุ่นที� 1/2550, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Improve the Quality of Financial 

Reporting (MFR) รุ่นที� 5/2550, สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

รุ่นที� 2/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
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ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

8 68 ไม่มี

2555 - 2559   กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน

2556 - 2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ�ง จํากัด ซื�อขายหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรงและอ้อมในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�นนายสุรเธียร  จักรธรานนท์ 

- กรรมการอิสระ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 10 กรกฎาคม 2563

(ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก

เมื�อวันที� 25 เม.ย. 2559)

- กรรมการบริหารความเสี�ยง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 11 ส.ค. 2559

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

ไม่มี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 27/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาบริหารจัดการ

เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยชินวัตร
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

9 นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ 41 ไม่มี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2563 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Cua Lo Water Supply Joint Stock Company จัดจําหน่ายนํ�าประปา จังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จํากัด ขนส่ง จําหน่ายและการใช้เชื�อเพลิงก๊าซทุกชนิดทางท่อ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น

2560 – 2563 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) พลังงาน 

2558 – 2560 บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) พลังงาน 

2556 – 2558 บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) พลังงาน 

10 54 ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติ

การ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2558 Property Sales Representative Realty Executive Edge, Inc (Canada) อสังหาริมทรัพย์

2554 - 2555 เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร At Bangkok Inc (Canada) ร้านอาหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประวัติการอบรม

- Certificate จป.ระดับบริหาร, กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม

- Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, 

BVQI

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

- ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารการเงิน ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารการเงิน

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Accounting and Financial 

Preparation (CFO’s Orientation Course) ปี 

2563, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

 

- หลักสูตร Investment and Security Analyst 

(CISA) , สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

- หลักสูตร Executive Development Program 

(EDP) ปี 2561, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

(TLCA)

หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินและนักลงทุน

สัมพันธ์

ผู้จัดการผ่ายการวิเคราะห์การเงิน

และนักลงทุนสัมพันธ์

นายคําฮอง รัศมานี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติ

การ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Bachelor of Science (Mechanical 

Engineering), University of Waterloo, 

Canada

ไม่มี
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

11 นายมาฆะ กรกุม 39 คุณวุฒิการศึกษา ไม่มี 2563 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายโครงการและวิศวกรรมบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2557 - 2563 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี�ยวกับสายส่งไฟฟ้ากําลังและสายสัญญาณ

(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย)์

ผู้จัดการโครงการ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ

(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย)์

ประวัติการอบรม

12 40 ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สาธารณูปโภค

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2557 - 2559 ผู้จัดการด้านงานสื�อสารทางธุรกิจ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี� เซอร์วิส จํากัด บริการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและบํารุงรักษาผลิตและจําหน่ายนํ�าเพื�อ

อุตสาหกรรม

2551 - 2557 Senior manager of Safety Health 

and Environment Dept / Operation 

Division

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

- หลักสูตรระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ปี 

2563, สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ

อิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับบริหาร ปี 2563, สมาคมส่งเสริม

ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน 

(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- หลักสูตรบัญชีและการเงินสําหรับผู้บริหารที�

ไม่มีพื�นฐาน ปี 2563, คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 - 2556

ไม่มี

นายวรานล เหล่าสุวรรณ

- ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สาธารณูปโภค

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science (Management of 

Technology) Murray State University, KY, 

U.S.A.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร บัญชีและการเงินสําหรับผู้บริหารที�

ไม่มีพื�นฐาน รุ่นที� 11/2556, CONC 

Thammasat Business School

ไม่มี

บริษัท แอนเน็กซ์ พาวเวอร์ จํากัด

2551 - 2554 บริษัท เกร็นโซน (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้อํานวยการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม - Master of Engineering Science 

(Renewable Energy Electrical Power 

Systems), Curtin University of Technology, 

Perth, Australia

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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13 39 ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2558 - 2559 ผู้จัดการส่วน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) ผลิตไฟฟ้าผลิตไอนํ�าและนํ�าเพื�อใช้ในอุตสาหกรรม

2550 - 2558 พนักงานวิเคราะห์และวางแผน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์นํ�ามันผลิตภัณฑ์ก๊าซและปิโตรเคมี

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา ข้อกําหนด การออกแบบ

 ติดตั�ง ควบคุม และบํารุงรักษา 2561, สมาคม

สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

ประเทศไทย

- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสําหรับนัก

บริหารรุ่นใหม่ 2560, สถาบันวิทยาการพลังงาน

 

- หลักสูตร Biomass and Biogas power 

generation for grid supply, Provincial 

Authority of Thailand

- หลักสูตร Solar Power Generation System:

 Regulation, Design, Installation, Operation 

and Maintenance 2560, สมาคมสถาบัน

วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Power Generation from Municipal

 Waste: Regulation, Design, Installation, 

Operation and Maintenance 2560, สมาคม

สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

ประเทศไทย

- หลักสูตร Understanding the Petrochemical 

Industry & the lurking issues 2553, สถาบัน

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Gas Engine based CHP in 

Thailand, Wartsila Finland Qy, 2552

- หลักสูตร Natural Gas & Business in its 

Value Chain 2551, สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย

นายพันธุ์รพี นพรัมภา

- ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

คุณวุฒิการศึกษา

- 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

ไม่มี

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)



       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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14 58 ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

2554 - 2559 รองผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

15 นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง 36 ไม่มี 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค

- เลขานุการบริษัท 2551 – 2560 เลขานุการบริษัท และ บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) จําหน่ายและให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที

เลขานุการคณะกรรมการ

2551 – 2560 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารจัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) จําหน่ายและให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที

2550 – 2558 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) จําหน่ายและให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย

- ประกาศนียบัตร IEEE Certificate Computer

 Science and Information Technology (The 

International Conference : ICCSIT) 

มหาวิทยาลัย Beijing Technology and 

Business University เมืองปักกิ�ง ประเทศจีน

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Step-in Leader ปี 2563, South 

East Asia Center (SEAC)

- หลักสูตร The e3 Leader (Engage – 

Empower – Execute) ปี 2563, South East 

Asia Center (SEAC)

นางรัตนา ชินวัตร

- ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญช,ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สถาบัน

พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 

วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม

- ประกาศนียบัตร Business Development 

Program on MBA Approach, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Leadership Development 

Program : Passion for Success 2560, 

CONC Thammasat Business School

ไม่มี
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- หลักสูตร The power of Stories to fuel 

Innovation ปี 2563, Stanford Center for 

Professional Development 

- หลักสูตร Empathize and Prototype ปี 2563,

 Stanford Center for Professional 

Development

- หลักสูตร Innovation at work: Ideation ปี 

2563, Stanford Center for Professional 

Development

- หลักสูตร Corruption Risk & Control 

Program (CRC) รุ่นที� 1/2562, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Company Reporting Program 

(CRP) รุ่นที� 22/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 107/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical 

Guide (ACPG) รุ่นที� 7/2556, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 

รุ่นที� 26/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 

รุ่นที� 11/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที� 54/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร
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ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื�อ-สกุล/

ตําแหน่ง
อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร (Management 

Psychology) รุ่นที� 9/2556, สถาบันการบริหาร

และจิตวิทยา

- หลักสูตรสู่ความเป็นนายที�สมบูรณ์แบบ(The 

Boss) รุ่นที� 80/2556, สถาบันการบริหารและ

จิตวิทยา

- หลักสูตร Fundamental Practice for 

Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที� 19/2551, 

ชมรมเลขานุการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Corporate Secretary 

Development Program รุ่นที� 17/2551, 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี�ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) X I I I,III II,IV II,IV II,IV II lll lll lll lll lll lll

บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด บริษัทย่อย X I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด บริษัทย่อย X I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด บริษัทย่อย X I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด บริษัทย่อย X I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จํากัด บริษัทย่อย X I I I

WHAUP (SG) 1 PTE. Limited บริษัทย่อย X I I I I

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited บริษัทย่อย X I I I I

WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited บริษัทย่อย X I I I I

WHAUP Nghe An Joint Stock Company บริษัทย่อย X I I I

Cua Lo Water Supply Joint Stock Company บริษัทร่วมทุน I I

Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี� จํากัด บริษัทร่วมทุน X I I

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี� จํากัด บริษัทร่วมทุน X I I

บริษัท เก็คโค่ – วัน จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด บริษัทร่วมทุน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I
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บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I I

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากัด บริษัทร่วมทุน I I

หมายเหต:ุ 

X= ประธานคณะกรรมการบริษัท/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = ผู้บริหาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/



เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภายใน                                                                                                          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 169 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี

 
Certified Professional 
Internal Audit of 
Thailand (CPIAT) 

37 คณุวฒิุการศึกษา 
 ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   เอกการบญัช ีมหาวทิยาลยับรูพา (บญัช ีบณัฑติ) 
ประวติัการอบรม 
 หลกัสตูร ผูต้รวจสอบภายใน รุ่น 1-2 
 หลกัสตูร การประเมนิความเสีย่ง 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 โครงการด ารงและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน 
 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ 
 แนวทางการสบืสวน สอบสวน การทุจรติ 
 มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing) 

 อบรมเตรยีมตวัสอบ CIA Part II สภาวชิาชพีบญัช ี
 โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรยีม

ตวัเป็น ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (Pre 
CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Asian Confederation of Institutes of Internal 
Auditors Conference 2018 (มาเลเซยี) 

2549 - 2551 
2552 - 2553 
2554 - 2559 

 ผูต้รวจสอบภายใน 
 ผูต้รวจสอบภายในอาวุโส 
 ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

 แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบ
บญัชธีรรมนิต ิ
ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชแีละ
ตรวจสอบภายใน 

ม.ิย. 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารและ
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

 บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ
ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 
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