แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และ หนังสือชี้ชวน

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญต่อผูถ้ ือหุ้นเดิ มของ บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) และประชาชนทัวไป
่
โดย บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 125,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 25.25 – 26.25 บาท
โดย H-International (SG) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจานวนไม่เกิน 104,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 25.25 – 26.25 บาท
ให้แก่
(1) ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ม่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามรายชือ่ ที่
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 จานวนไม่เกิน 57,289,722
หุน้ และ
(2) ประชาชนทัวไป
่ จานวนไม่เกิน 172,210,278 หุน้ และหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรตามข้อ (1)
ระยะเวลาจองซื้อ (วันที่ 22 มีนาคม – 3 เมษายน 2560)
(1) สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิมของ WHA ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560
(2.1) สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2560
(2.2) สาหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 30 - 31 มีนาคม และ 3 เมษายน 2560
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 6 กันยายน 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ: วันที่ 20 มีนาคม 2560
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุนและ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่เี สนอข าย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ ชวนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนฉบับนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซอ้ื
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนัน้ มีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยูม่ สี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั
หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ได้ทศ่ี ูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทาการ
ของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http/www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงทุน

29 มีนาคม 2560
เรือ่ ง

ขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกของ บริษทั
ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามทีบ่ ริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ มีผลใช้บงั คับในวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมีช่วงราคาเสนอขาย
เบื้องต้นที่ระหว่าง 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น บริษทั ฯ ขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกในครัง้ นี้ เป็ นจานวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5.00 บาท ทีร่ าคาหุน้ ละ 26.25 บาท
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

____นายสมยศ อนันตประยูร____
นายสมยศ อนันตประยูร
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

_ _นางสาวจรีพร จารุกรสกุล __
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

____ _นายวิเศษ จูงวัฒนา______
นายวิเศษ จูงวัฒนา
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

H-International (SG) Pte. Ltd.

____นายสมยศ อนันตประยูร____
นายสมยศ อนันตประยูร
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

_ _นางสาวจรีพร จารุกรสกุล __
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

_ _นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์__
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

ที่ปรึกษาทางการเงิ น
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

_ __นายธนาเดช โอภาสยานนท์____
นายธนาเดช โอภาสยานนท์
ผูอ้ านวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสาคัญอื่น

ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2.1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2.2-1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-3 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-4 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-5 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-6 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-7 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2-8 หน้า 1

ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.3-9 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3-10 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3-11 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3-12 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3-13 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3-14 หน้า 1

ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
15. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 2.4-15 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4-16 หน้า 1

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
3. ทีม่ าของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
4. ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้ า 1

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

1.
2.
3.
4.

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั ฯ
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
คาศัพท์และคาย่อที่สาคัญ
นอกจากจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาต่อไปนี้มคี วามหมายดังนี้
บริษทั ฯ หรือ WHAUP : บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษทั ฯ

:

WHA

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กลุม่ ดับบลิวเอชเอ

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

HRD หรือ เหมราช

:

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

กลุม่ เหมราชฯ

:

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

WHAWT

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษทั เหมราช วอเตอร์ จากัด)

WHAEG

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (เดิมชื่อ บริษทั เหมราช เอ็นเนอร์ย่ี จากัด)

WHAET

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด (เดิมชื่อ บริษทั เหมราช เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด)

Gheco-I

:

บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด

HHT

:

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

HHP

:

บริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด (บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใน สปป.ลาว)

GIPP

:

บริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด

GHW

:

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

BGWHA-1

:

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
(เดิมชื่อ บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จากัด)

GJP NLL

:

บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

GTS 1

:

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด

GTS 2

:

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด

GTS 3

:

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด

GTS 4

:

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด

GVTP

:

บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด

Gulf Solar

:

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด

Gulf Solar BV

:

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด

Gulf Solar TS 1

:

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด

Gulf Solar TS 2

:

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด

Gulf Solar KKS

:

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ESCE

:

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

CCE

:

บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

RCE

:

บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

WHA Gunkul 1

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด

WHA Gunkul 2

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 2 จากัด

WHA Gunkul 3

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด

WHA Gunkul 4

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 4 จากัด

WHA Gunkul 5

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 5 จากัด

WHA Gunkul 6

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด

WHA Gunkul 8

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 8 จากัด

WHA Gunkul 9

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 9 จากัด

WHA Gunkul 10

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 10 จากัด

WHA Gunkul 16

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 16 จากัด

WHA Gunkul 17

:

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด

HCIE

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

HCIE 2

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2

HEIE

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต)

ESIE

:

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

HESIE

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด

HESIE 2

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2

HESIE 3

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 3

HESIE 4

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 4

HR 36

:

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36

HRIL

:

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง

HSIL

:

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี

HLP1

:

เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1

ธุรกิจสาธารณูปโภค

:

ธุรกิจน้ า และการให้บริการสาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือการ
บริหารจัดการของเสีย

ธุรกิจน้า

:

การประกอบธุรกิจจาหน่ ายน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหาร
จัดการน้าเสีย

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจพลังงาน

:

การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

COD

:

วันเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date

SCOD

:

วัน ที่ก าหนดวัน เริ่ม ด าเนิ น การผลิต ไฟฟ้ า เชิง พาณิ ช ย์ หรือ Scheduled Commercial
Operation Date

MW

:

เมกะวัตต์

TPH

:

ตันต่อชัวโมง
่ หรือ Ton per hour

RT

:

ตันความเย็น หรือ Ton of Refrigeration

IPP

:

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ หรือ Independent Power Producer

SPP

:

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก หรือ Small Power Producer

VSPP

:

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer

กนอ. หรือ IEAT

:

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กกพ.

:

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กพช.

:

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟผ. หรือ EGAT

:

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. หรือ PEA

:

การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค

กฟน. หรือ MEA

:

การไฟฟ้ านครหลวง

กปภ. หรือ PWA

:

การประปาส่วนภูมภิ าค

กปน. หรือ MWA

:

การประปานครหลวง

สานักงาน ก.ล.ต.

:

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บีโอไอ หรือ BOI

:

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

EBITDA

:

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย

CAGR

:

Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็ นการคิดอัตราการเติบโตด้วยการใช้วธิ คี ดิ แบบ
Geometric Mean

กลุม่ โกลว์

:

บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

กลุม่ กัลฟ์

:

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

กลุม่ บี กริม เพาเวอร์

:

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

กลุม่ กันกุล

:

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จาก
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ที่บริ ษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering – “IPO”)
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 22 มีนาคม – 3 เมษายน 2560)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย

: บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
H-International (SG) Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจาหน่ายน้ าดิบ ผลิต
และจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ าเสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2)
ธุ ร กิจ พลัง งาน โดยลงทุ น ในธุ ร กิจ ผลิต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 229,500,000 หุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก
และเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ โดยแบ่งเป็ น
1. จานวนไม่เกิน 57,289,722 หุน้ เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ม่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในอัตราส่วน 250
หุน้ สามัญของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้หนุ้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนามาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัวไป
่
2. จานวนไม่เกิน 172,210,278 หุน้ และหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามข้อ
1. (ถ้ามี) เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่

ส่วนที่ 1 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
:
เสนอขายต่อประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
รวมทัง้ หมด
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

ไม่เกิน 57,289,722 หุน้
ประมาณ 23,035,278 หุน้
ประมาณ 34,425,000 หุน้
ประมาณ 114,750,000 หุน้
229,500,000 หุ้น

:  รับประกันการจัดจาหน่ ายอย่างแน่ นอน (Firm Underwriting) จานวนไม่เกิน
229,500,000 หุน้

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 25.25 – 26.25 บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย
: 5,794,875,000 – 6,024,375,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า  ไม่ม ี  มี
มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 5.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 11.59 บาทต่อหุน้ (คานวณจากส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่ตามงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ เท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 640 ล้านหุน้ )
ที่ มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่ เสนอขาย :
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯที่เ สนอขายในครัง้ นี้ ได้ท าโดยการส ารวจความต้อ งการซื้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็ นวิธกี ารสารวจปริมาณความต้องการซื้อหุน้ ของผูล้ งทุนประเภทสถาบันในแต่ละ
ระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ทเ่ี ท่ากับหุน้ ละ 25.25 – 26.25 บาท คิดเป็ นอัตราส่วน
ราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96 – 20.75 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิ
(อ้างอิงจากงบการเงินเสมือน) ของบริษทั ฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 967,911,301 บาท (ตัง้ แต่ 1 มกราคม
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด 765,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ
1.27 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ P/E ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจเดียวกันในธุรกิจสาธารณูปโภคมี
ค่าเท่ากับ 15.24 เท่าและธุรกิจพลังงานมีค่าเท่ากับ 17.90 เท่า ซึง่ หากคิดตามสัดส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกิจของ
บริษทั ฯ จะได้คา่ เฉลีย่ P/E เท่ากับ 16.73 เท่า (ธุรกิจสาธารณูปโภคประมาณ 44% และธุรกิจพลังงานประมาณ 56%
ตามผลประกอบการประจาปี 2559 โดย EBITDA ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เท่ากับ 783.11 ล้านบาท
และ 984.95 ล้านบาท ตามลาดับ)
ตารางสรุปในข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings
Ratio: P/E) อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม
2560 เพือ่ แสดงข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั

ตัวย่อ

ราคาปิ ดตลาด
(บาทต่อหุ้น)

/1

อัตราส่วน P/E
เฉลี่ย (เท่า)/2

ธุรกิ จสาธารณูปโภค
1. บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
2. บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)

TTW

10.71

16.80

EASTW

12.16

13.68

ค่าเฉลี่ย

15.24

ธุรกิ จพลังงาน
1. บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

GLOW

82.23

16.37

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EGCO

193.56

13.16

3. บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

RATCH

50.98

20.76

4. บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน)

GPSC

33.98

21.30

ค่าเฉลี่ย

17.90

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของธุรกิ จสาธารณูปโภคและธุรกิ จพลังงาน/3

16.73

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ /1 ราคาปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
/2 อัตราส่วน P/E เฉลีย่ 12 เดือนย้อนหลัง คานวณจากค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วน P/E ตัง้ แต่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15
มีนาคม 2560 โดยอัตราส่วน P/E ในแต่ละวันคานวณจากราคาปิ ดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ ณ วันดังกล่าว คูณจานวนหุ้น
สามัญชาระแล้ว ณ วันดังกล่าว หารด้วยกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ต่อหุน้ โดยใช้กาไรทีต่ รวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชี 12 เดือนย้อนหลังล่าสุด ณ วันดังกล่าว
/3 คิดตามสัดส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกิจของบริษทั ฯ โดย EBITDA ของธุรกิจสาธารณูปโภคคิดเป็ นประมาณร้อยละ
44 และ EBITDA ของธุรกิจพลังงานคิดเป็ นประมาณร้อยละ 56 ตามผลประกอบการประจาปี 2559 โดย EBITDA ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เท่ากับ 783.11 ล้านบาท และ 984.95 ล้านบาท ตามลาดับ

อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงานดังกล่าวคานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผลการ
ดาเนินงาน หรือความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั และในอนาคต และไม่ได้เป็ นอัตราส่วนทีส่ ามารถ
นามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็ นการคานวณอัตราส่วนในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน 114,750,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
15.0 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ (ไม่รวม
จานวนหุน้ ของผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันและมี
่
สทิ ธิได้การจัดสรรหุน้
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6.6 วิธกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขาย)
ตลาดรอง : SET  MAI
หมวดธุรกิ จ (sector): พลังงานและสาธารณูปโภค
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit Test  Market Capitalization Test  Holding Company
ส่วนที่ 1 หน้า 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
จานวนเงิ นที่ใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ

1. เพือ่ นาไปชาระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน

2,500

ปี 2560

2. เพือ่ นาไปใช้เป็ นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ วีทพี ี
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 1
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 2
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 3
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 4
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2
– โรงไฟฟ้ าขยะภายใต้การลงทุนของบริษทั
ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
และโครงการทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจสาธารณูปโภคหรือ
ธุรกิจพลังงานอื่นๆ

520

ปี 2560 – 2562

39 - 161

ปี 2560 - 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

3. เพือ่ นาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
รวมทัง้ สิ้ น

3,059 – 3,181

ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสุดท้ายซึง่ อาจจะน้อยกว่าจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสูงสุดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหนังสือชี้
ชวนฉบับ นี้ อาจท าให้บ ริษัท ฯ ได้ร บั เงิน ที่ไ ด้จ ากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ในครัง้ นี้ ห ลัง หัก ค่าใช้จ่า ยที่
เกี่ยวข้องน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการชาระคืนเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน (ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การเจรจากับเจ้าหนี้) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจานวนเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่ากรณีดงั กล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อแผนการใช้
เงินของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ:
บริษทั ฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ซึง่ รวมถึง พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนจากัด ทีก่ าหนดว่าบริษทั มหาชนจากัดจะสามารถจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ในกรณีทไ่ี ม่
มีการขาดทุนสะสม
โดยบริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคานึงถึงสถานะทางการ
เงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปั จจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษทั และ
การจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ และอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้อง
ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
นาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษทั มี
อานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ทป่ี ระชุมผู้ ถอื หุน้ รับทราบในการประชุม
ต่อไป
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และต้อง
เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ร่วมและกิ จการร่วมค้า
บริษทั ฯ มีบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าอื่น ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลจากบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตามสัญญาระหว่างผู้
ถือหุน้ และแตกต่างไปตามข้อกาหนดของแต่ละสัญญา ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนที่แต่ละ
ฝ่ ายถือหุน้ อยู่ ทัง้ นี้ รายละเอียดเป็ นไปตามสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.3 ธุรกิจพลังงาน) สาหรับการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลังของบริษทั เก็คโค่ - วัน
จากัด ได้มกี ารอธิบายโดยสรุปในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ – 16.1.6 ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าของ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษทั ฯ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “WHAUP”) ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2551 โดยเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน) บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักใน (1)
ธุรกิจสาธารณู ปโภค และ (2) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งปั จจุบนั บริษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี.กริม
เพาเวอร์ และกลุม่ กันกุล
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจดังต่อไปนี้
(1) ธุรกิจสาธารณูปโภค
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณู ปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวจากกลุ่มเหมราชฯ ซึง่
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ซึง่ หมายถึง ธุรกิจเกีย่ วกับการจัดหา
และจาหน่ ายน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่อ อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) น้ าเพื่อ
กระบวนการผลิต และ (2) น้ าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน และธุรกิจบริหารจัดการน้ าเสีย ในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เป็ นเวลา 50 ปี นับจากวันที่ 30 มีนาคม 2559
(ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ซึง่ บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิในการผลิตและจาหน่ายน้ า ใน
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีร ะยะเวลาสัญ ญา 25 ปี ) โดยปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิจ อยู่ ใ นนิ ค ม
อุ ตสาหกรรม 6 แห่ง และเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีพ้นื ที่เปิ ดให้บริการรวม 24,000 ไร่
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซ และธุรกิจ
กาจัดขยะ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในกรณีท่กี ลุ่ม
เหมราชฯ ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีจ่ ะได้ตกลงกันต่อไป
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2) ธุรกิจพลังงาน
กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุน้ ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า ทัง้ ที่ตงั ้
อยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้ าทีก่ ลุ่มบริษทั ฯเข้าลงทุนเปิ ดดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
แล้วจานวน 13 โครงการ ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ น
กาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยู่
ระหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจานวน 6 โครงการ ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ า ตามสัญญารวม
ประมาณ 760.00 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์
ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้ า
โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

กาลังการผลิ ต
ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ โกลว์
เก็คโค่-วัน

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

โกลว์ ไอพีพี

HCIE

ห้วยเหาะ พาวเวอร์
ประเทศ สปป. ลาว
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กัลฟ์

พลังงานความร้อนใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังงานน้ า

IPP

35.00%

ไฟฟ้ า

660.00

MW

231.00

MW

ส.ค.-55

IPP

5.00%

ไฟฟ้ า

713.00

MW

35.65

MW

ม.ค.-46

IPP

12.75%

ไฟฟ้ า

152.00

MW

19.38

MW

ก.ย.-42

ไฟฟ้ า

122.50

MW

3.00
3,200.00
0.25

TPH
RT
MW

30.64

MW

HRIL

พลังความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคอส

HLP1

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไอน้ า
น้ าเย็น
ไฟฟ้ า

กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี

HCIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

มิ.ย.-57

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1

HESIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

ส.ค.-57

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2

ESIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.09

MW

0.02

MW

ม.ค.-58

กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล

0.75 TPH
800.32 RT
0.06 MW

พ.ค.-56
ธ.ค.-57

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กันกุล
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 17

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
วังน้อย 61 อยุธยา

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

1.00

MW

0.73

MW

ก.ค.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 3

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 6

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

กาลังการผลิ ต
ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 1

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.64

MW

0.48

MW

เม.ย.-57

พลังความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

ไฟฟ้ า

121.00

MW

30.26

MW

พ.ย.-59

ไฟฟ้ า
ไอน้า
น้าเย็น

1,772.40
3.00
3,200.00

MW
TPH
RT

COD

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ บี.กริม เพาเวอร์
บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1

HCIE

รวม

โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

349.55 MW
0.75 TPH
800.32 RT
กาลังการผลิ ต
ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

SCOD

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ วีทพี ี
ESIE
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ ทีเอส 1
ESIE
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ ทีเอส 2
ESIE
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ ทีเอส 3
HESIE
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ ทีเอส 4
HESIE
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโคเจน
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2
HRIL
เนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

รวม

โครงสร้างบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้
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ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

MW

ไอน้ า

20.00

TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

42.00

TPH

10.50 TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

36.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

120.00

MW

ไอน้ า

10.00

TPH

2.50 TPH

ไฟฟ้ า
ไอน้า

760.00
158.00

MW
TPH

190.07 MW
39.50 TPH

5.00 TPH
MW

MW

9.00 TPH
31.26

MW

6.25 TPH
31.26

MW

6.25 TPH
30.01

พ.ค.-60

ก.ค.-60

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ม.ค.-61

MW
ม.ค.-62

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มีกลุม่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2/

HHT ซึ่งเป็ นHolding Company ซึ่งมีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมด และ HHP มีกลุม่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ดังนัน้ จึงส่งผล
ให้กลุม่ โกลว์ถอื หุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในโรงไฟฟ้ าห้วยเหาะรวมร้อยละ 67.25
3/ GIPP มีกลุม
่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
4/ ESCE มีกลุม
่ โกลว์ และ Suez ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.67 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
5/ BGWHA-1 มี กลุม
่ บี กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
6/ GJP และ Gulf Solar มีกลุม
่ กัลฟ์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มีบ ริษ ท
ั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
8/ WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มีกลุ่มกันกุล ถือหุน
้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมด
9/ กลุม
่ กัลฟ์ หมายถึง บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
10/ กลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี หมายถึง บริษท
ั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ซึ่งเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด และ กลุม่ Mitsui

โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และภายหลังการ
เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น

1

กลุม่ เหมราช
บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)(1)
H-International (SG) Pte. Ltd.(2)
รวม
นายสมยศ อนันตประยูร
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ม่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)
ประชาชนทัวไป
่
รวมทัง้ หมด

2
3
4
5

หลังการเสนอขายหุ้น(3)

ก่อนการเสนอขายหุ้น

ลาดับ

จานวนหุ้น
526,799,994
113,200,002
639,999,996
2
2

640,000,000

ร้อยละ
82.31
17.69
100.00
0.00
0.00

100.00

จานวนหุ้น

ร้อยละ

526,799,994
8,700,002
535,499,996
2(3)
2(3)
57,289,722

68.86
1.14
70.00
0.00
0.00
7.49(4)

172,210,278
765,000,000

22.51(4)
100.00

หมายเหตุ:
(1) บริษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ด ิน จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิจ พัฒ นาบริห ารจัด การนิ ค มอุ ต สาหกรรม ซึ่ง ได้ข อเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์ จ ากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2559 เป็ นต้นมา โดยปั จจุบนั บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้
จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 98.9 และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 1.1
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งปั จจุบนั ถือหุน้ โดย บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย สามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ในส่วนที่ 2.3.9 ข้อ 9.2.1 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
(2) H-International (SG) Pte Ltd. เป็ นบริษท
ั เพือ่ การลงทุน โดยจัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถือหุน้ โดยบริษทั
เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00
(3) ไม่นับ รวมส่ว นที่บุ คคลดัง กล่า วอาจจองซื้อและได้ร บ
ั จัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบุคคล
ดังกล่าวจะได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ นายสมยศ อนันตประยูร ได้รบั สิทธิประมาณ
4,767,178 หุน้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ได้รบั สิทธิประมาณ 6,499,958 หุน้ และกลุม่ นายสมยศ อนันตประยูรและนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ได้รบั สิทธิ
โดยอ้อมจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(4) ทัง้ นี้การแบ่งสัดส่วนระหว่างผูถ
้ อื หุน้ ของบริษทั

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) และประชาชนทัวไป
่ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษทั ทีก่ าหนดให้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทัง้ สิน้ แล้ว ไม่เกิน
57,289,722 หุน้

สัดส่วนรายได้
เนื่ องจากงบการเงินรวมของกลุ่ม บริษัทฯ มีข้อจากัดในการสะท้อนผลการดาเนิ น งานของกิจการในช่ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษทั ใหญ่ และข้อจากัดในการจัดทางบการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชี กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้มกี ารจัดทาข้อมูลทางการเงินเสมือนเพื่ อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้อย่างชัดเจนมากขึน้ และไม่เกิดความสับสนต่อการสะท้อนผลการดาเนินงานของโครงสร้างบริษทั ฯ ใน
ปั จจุบนั
โครงสร้างรายได้ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2557 – 2559 สามารถสรุปได้ดงั นี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท

2559

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ธุรกิจสาธารณูปโภค
- การจาหน่ายน้าดิบ
- การผลิตและจาหน่ายน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
- การบริหารจัดการน้ าเสีย
- รายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า
รวมรายได้ธรุ กิ จสาธารณูปโภค

311.64
948.23
126.37
62.64
1,448.88

9.80
29.80
3.97
1.97
45.54

282.67
987.21
138.86
143.56
1,552.30

9.86
34.45
4.85
5.01
54.17

251.21
1,054.10
141.01
153.95
1,600.27

9.33
39.15
5.23
5.72
59.43

ธุรกิจพลังงาน
- บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
- บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด
- บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

1,462.43
64.60
43.27

45.97
2.03
1.36

1,184.76
12.91
31.02

41.34
0.45
1.08

1,007.93
29.42
(0.73)

37.43
1.09
(0.03)

1.78

0.06

5.83

0.20

6.60

0.25

59.88

1.88

(21.86)

(0.75)

(58.27)

(2.16)

1,631.96

51.30

1,212.66

42.32

984.95

36.58

100.61
3,181.45

3.16
100.00

100.62
2,865.58

3.51
100.00

107.43
2,692.65

3.99
100.00

- กลุม่ บริษทั พลังงานทางเลือก/1
- บริษทั อื่นๆ/2
รวมส่วนแบ่งกาไรและเงิ นปันผลจากธุรกิ จ
พลังงาน
รายได้อ่นื /3
รวมรายได้ ส่วนแบ่งกาไร และเงิ นปันผล

หมายเหตุ : /1 กลุม่ บริษทั พลังงานทางเลือก ประกอบด้วย บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด และกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล 1, 3, 6 และ 17
/2 บริษทั อืน่ ๆ รวมถึงเงินปั นผลรับจากโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี
/3 รายได้อน่ื คือ ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ตามสัดส่วนการถือหุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

รองประธานกรรมการ

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการ

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

กรรมการ

5. นายวิเศษ จูงวัฒนา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหาร

6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

กรรมการ

7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายเอกชัย ติวุตานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณัฐวดี หอมรองบน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
สรุปปัจจัยความเสี่ยงของผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์
1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1
ธุรกิจน้า
(ก) รายได้หลักของธุรกิจน้ ามาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราช
(ข) ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย
(ค) ความเสีย่ งจากหน้าทีท่ ต่ี อ้ งลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ
(ง) ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ ดั จาหน่ายน้าดิบรายใหญ่
1.2
ธุรกิจพลังงาน
(ก) ความเสีย่ งจากการลงทุนในกิจการซึง่ บริษทั ฯ ไม่มอี านาจควบคุมกิจการ
1.3
ทัง้ ธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงาน
(ก) ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการในอนาคต
(ข) ความเสีย่ งจากการสูญเสียสิทธิในการได้รบั ยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ
หรือการถูกเรียกเก็บภาษีประเภทใหม่จะเพิม่ ภาระภาษีและทาให้กาไรของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ลดลง
2. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน
2.1
ธุรกิจน้า
(ก) ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิสน้ิ สุดลงก่อนครบกาหนด
(ข) ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาร่วมดาเนินงานระหว่างผูพ้ ฒ
ั นาเขตนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. อาจ
สิน้ สุดลง
(ค) ความเสีย่ งจากการสิน้ สุดลงของความร่วมมือกับกลุ่มเหมราชฯ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ง) ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับ ขึ้นของราคาค่า บริการสาธารณู ป โภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมได้ไม่เกินกว่าอัตราค่าสาธารณูปโภคที่ กนอ. กาหนด
(จ) ความเสี่ย งจากการเสื่อ มสภาพและความเสีย หายของระบบผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบาบัดน้าเสีย
(ฉ) ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง ภัยแล้ง และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
(ช) ความเสีย่ งจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนวัตถุดบิ
(ซ) ความเสีย่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีเ่ กี่ยวข้องอาจมิได้มกี รรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทุกประเภท
ซึง่ ใช้ในการประกอบธุรกิจน้าในปั จจุบนั
2.2
ธุรกิจพลังงาน
(ก) ความเสีย่ งจากการขาดแคลนเชือ้ เพลิง
(ข) ความเสีย่ งจากการทีโ่ รงไฟฟ้ าของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ไม่สามารถผลิตหรือ
จ่ายไฟฟ้ า ไอน้า และน้าเย็น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
2.3
ทัง้ ธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงาน
(ก) ความเสีย่ งจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่
อาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
(ข) ความเสีย่ งจากปั จจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐ และ
ปั จจัยมหภาคอื่นๆ
(ค) ความเสีย่ งจากการคุม้ ครองของวงเงินประกันภัยทีไ่ ม่เพียงพอต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
(ง) ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี (Technology Change)
(จ) ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาโดยกลุม่ เหมราชฯ
3. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.1
ความเสีย่ งจากการผิดเงือ่ นไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน
3.2
ความเสีย่ งจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
4. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ
4.1
ความเสีย่ งจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ
4.2
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
5. ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่นๆ
5.1
ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทม่ี อี านาจควบคุมการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถ้ อื หุน้
5.2
ความเสีย่ งจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
5.3
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
5.4
ความเสีย่ งจากบริษทั ฯ ไม่มผี ลการดาเนินงานแบบปรับโครงสร้างแล้วในอดีต ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมี
ข้อมูลด้านการเงินในรูปแบบงบการเงินเสมือน “ปรับโครงสร้างแล้ว” ในการประเมิน และการ
ตัดสินใจเข้าลงทุน
5.5
ความเสีย่ งจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

1,903.89

11,592.66

หนี้สนิ รวม

1,094.76

1,492.48

18,652.10
11,232.62

809.13

10,100.18

7,419.48

ส่วนของเจ้าของรวม

หมายเหตุ: ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้อมูลทางการเงิ นเสมือน
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม
กาไรขัน้ ต้น/1
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้า
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )/2

1,448.88

1,552.30

1,600.27

(1,082.93)

(1,068.25)

(1,061.24)

303.31

340.49

385.08

1,571.97

1,212.66

962.45

1,562.29

1,220.69

967.91

2.44

1.91

1.51

หมายเหตุ: ข้อมูลงบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงตามข้อมูลทางการเงินเสมือน
1/ กาไรขัน้ ต้น คานวณจากรายได้จากการขายและให้บริการทีไ่ ม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้า หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ
2/ กาไรสุทธิต่อหุน้ คานวณโดยใช้จานวนหุน้ ทัง้ หมดก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 640 ล้านหุน้

อัตราส่วนทางการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

13.05%

อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์

5.19%

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ

1.51x

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของเจ้าของ

1.40x

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลตัวเลขจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากข้อมูลทางการเงินเสมือน และตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงินจากงบ
การเงินตามมาตรฐานบัญชี โดยไม่ได้มกี ารคานวณสาหรับปี 2557-2558 เนื่องจากทางบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน
เสมือน และข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีสาหรับปี 2557-2558 มิได้สะท้อนโครงสร้างทางการเงินใน
ปั จจุบนั ของบริษทั ฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สรุปผลการดาเนิ นงานที่สาคัญของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (MD&A)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณู ป โภค โดยการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบ การผลิตและ
จาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ าเสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยการเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กบั กลุ่มบริษทั พลังงานชัน้ นา โดยการสรุปผลการดาเนินงานนี้จะเป็ นการ
วิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินเสมือน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจน้ า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา รายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ า ของบริษทั ฯ มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเท่ากับ 1,448.88 ล้านบาท 1,552.30 ล้านบาท และ 1,600.27 ล้านบาท ในปี 2557 2558 และ
2559 ตามลาดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.14 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.09 ตามลาดับ แม้วา่ ประเทศไทยจะประสบปั ญหาภาวะ
ภัยแล้ง และเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ซึง่ ทาให้ภาคอุตสาหกรรมมีความระมัดระวังในการใช้น้า โดยรายได้จากการ
ขายและการให้บริการธุรกิจน้ าสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การจาหน่ ายน้ าดิบ การผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่อ
อุ ต สาหกรรม การบริห ารจัดการน้ าเสีย และรายได้อ่ืน จากธุ รกิจน้ า โดยรายได้จากการผลิต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรมและรายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสียของบริษทั ฯ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการเติบโต
จากทัง้ ปริมาณการจาหน่ ายน้ า เนื่องจากความต้องการใช้น้ าของลูกค้าและจานวนลูกค้าที่เพิม่ ขึน้ รวมถึงราคาขายน้ า
เพื่ออุตสาหกรรมและอัตราค่าบริหารจัดการน้ าเสียที่เพิม่ ขึน้ สาหรับรายได้จากการจาหน่ ายน้ าดิบปรับตัวลดลง ซึ่งมี
สาเหตุหลักจากปริมาณการจาหน่ ายน้ าดิบที่ลดลงจากการหยุด ดาเนิ นการผลิตชัวคราวของโรงไฟฟ้
่
าโกลว์ไ อพีพี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ าทีส่ าคัญคือ ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ซึ่งเรียกเก็บจากลูกค้าที่ม ี
ความต้องการใช้น้ าเพิม่ เกินกว่าทีจ่ ดั สรรให้ โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ของ
บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนขาย
และการให้บริการของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,082.93 ล้านบาท 1,068.25 ล้านบาท และ
1,061.24 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ปรับตัวขึน้ จากร้อยละ 21.88 ในปี 2557 เป็ นร้อย
ละ 24.17 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 26.62 ในปี 2559
ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้ นทัง้ โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานเชื้อ เพลิง เชิง พาณิช ย์ (Conventional Fuel
Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ใน
ส่วนนี้ในรูปแบบของ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า และเงินปั นผลรับ โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าและเงินปั นผลรับทีเ่ กิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 2557 - 2559
เท่ากับ 1,631.96 ล้านบาท 1,212.66 ล้านบาท และ 984.95 ล้านบาทตามลาดับ โดยส่วนแบ่งกาไรส่วนใหญ่เกิดจาก
ส่วนแบ่งกาไรที่บริษทั ฯ ได้รบั จากการลงทุนในบริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,462.43 ล้านบาท และ
1,184.76 ล้านบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 18.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
แปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ น (Loss from foreign exchange translation) จานวน 334.67 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลกระทบจาก
เงินกูย้ มื สกุลเงินต่างประเทศ โดยเป็ นผลขาดทุน จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่รบั รู้ (Unrealized Loss from
foreign exchange translation) จานวน 356.97 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ และไม่มผี ลต่อกระแสเงินสด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ของบริษทั ฯ ในขณะทีม่ ผี ลกาไรจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นทีร่ บั รูแ้ ล้ว (Realized Gain from foreign exchange
translation) จานวน 22.30 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนแบ่งกาไรทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการลงทุนในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
มีจานวน 1,007.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก โรงไฟฟ้ าของบริษทั เก็คโค่วัน จากัด ได้มกี ารหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เนื่องจากเหตุภยั ธรรมชาติและเหตุขดั ข้องของอุปกรณ์ผลิต
ไฟฟ้ า โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้ า และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตั ด
จาหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากบริษทั กัลฟ์ เจ
พี เอ็นแอลแอล จากัด จานวน 0.73 ล้านบาท เนื่องจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้ านอกแผน (unplanned outage) และมี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูใ่ นช่วงก่อสร้างและพัฒนาจานวน 7 โรง คิดเป็ นจานวน 62.66 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ สาหรับปี 2557- 2559 เท่ากับ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ 967.91 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 35.95 ของรายได้รวมและส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลัก ของ
สินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (3) ค่าความนิยม
(4) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (5) เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ เท่ากับ
11,232.62 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.22 ของหนี้ ส ิน และส่ว นของเจ้า ของ โดยหนี้ ส ิน รวมของบริษัท ฯส่ว นใหญ่
ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และ ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า สาหรับ ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39.78 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวม โดย
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ กาไรสะสม ทัง้ นี้ อัตราหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.40 เท่า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิ นกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุ นทางการเงิน (Facility Agreement) กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“SCB”) ในวงเงิน 12,999 ล้านบาท สาหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ฯ ซึ่ง SCB เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกนี้
โดย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารเบิกใช้เงินกู้ดงั กล่าวแล้วจานวน 10,499 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้
ดังกล่าวมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0.53 ของจานวนเงินให้สนิ เชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการค้าประกัน และการขอให้ SCB ออก
หนังสือค้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมดาเนินงานกับกลุ่มพลังงานเป็ นจานวนเงิน 2,008 ล้านบาท ภายหลัง
จากนัน้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้มภี าระผูกพันจากการค้าประกัน จานวนประมาณ 560
ล้ า นบาท อัน เกิ ด จากการออก Standby Letter of Credit Facility โดย SCB ตามที่ต กลงไว้ ใ น Common Term
Agreement ของ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
นักลงทุนสัมพันธ์
ผูต้ ดิ ต่อ:
นางการศศิ นานานุกลู
ทีอ่ ยู:่
เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
Website:
www.wha-up.com
โทรศัพท์:
02-719-9559
(ผูล้ งทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์)
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บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
รายละเอียดบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2.1
ชื่อบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

:

ประเภทธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

:
:
:
:
:

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณู ปโภค โดยจาหน่ ายน้ าดิบ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ อุ ต สาหกรรม และบริห ารจัด การน้ า เสีย ให้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในนิ ค มอุ ต สาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
0107559000401
เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
02-719-9559
02-717-2128
www.wha-up.com
3,825,000,000 บาท
3,200,000,000 บาท

บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนประมาณ 3,059 – 3,181 ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
จานวนเงิ นโดยประมาณ ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
(ล้านบาท)
โดยประมาณ
1. เพือ่ นาไปชาระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
2,500
ปี 2560
2. เพือ่ นาไปใช้เป็ นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต
520
ปี 2560-2562
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ วีทพี ี
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 1
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 2
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 3
– โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 4
– โรงไฟฟ้ าหนองละลอก 2
– โรงไฟฟ้ าขยะภายใต้การลงทุนของบริษทั ชลบุรี คลีน เอ็น
เนอร์ย่ี จากัด
– และโครงการที่เ กี่ย วกับ ธุ ร กิจ สาธารณู ป โภคหรือ ธุ ร กิจ
พลังงานอื่นๆ
3. เพือ่ นาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
39-161
ปี 2560 - 2562
รวมทัง้ สิ้ น
3,059 – 3,181
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสุดท้ายซึ่งอาจจะน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่เสนอขายสูงสุดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในร่างหนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้ อาจทาให้บริษทั ฯ ได้รบั เงิน ที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องน้อย
กว่าที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการชาระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน (ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การเจรจากับเจ้าหนี้) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจานวนเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่ากรณีดงั กล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
โดยมี บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพือ่ ประกอบธุรกิจ
หลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหาร
จัดการน้ าเสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจ
พลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกิจน้ า ซึ่งหมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับ
การจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจาหน่ายน้าดิบ น้าเพือ่ กระบวนการผลิต และธุรกิจบริหารจัดการน้าเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 50 ปี นบั จากวันที่ 30 มีนาคม 2559 และบริษทั ฯ ยังได้รบั สิทธิในการ
เข้า ลงทุน ก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊ าซและธุรกิจ กาจัดขยะในบริเวณนิ ค มอุ ตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทย (ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ รายละเอียดเพิม่ เติมใน
ส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สรุปสาระสาคัญของสัญญา) นอกจากนี้ กลุม่ เหมราช และกลุม่ ดับบลิวเอชเอได้มขี อ้ ตกลง
จะไม่ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ สาหรับธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา (ตามข้อตกลงห้ามค้าแข่งและข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สรุปสาระสาคัญของสัญญา) สาหรับธุรกิจสาธารณู ปโภคนัน้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เป็ นหนึ่ง
ในผูใ้ ห้บริการระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผปู้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยกาลังการผลิต
น้ าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 281,376 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการน้ าเสียรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 117,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มี
ปริมาณการจาหน่ายน้ าดิบและน้ าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่ รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมด 62.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี หรือคิดเป็ น 173,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรม
ทัง้ หมด 26.55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็ น 73,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยังมีนโยบายในการให้บริการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม อาทิ ท่อส่งก๊าซ การบริหาร
จัดการของเสีย ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ตกลงจะมอบสิทธิในการประกอบธุรกิจดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ (ตามสัญญาพันธมิตร
ทางธุรกิจ รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สรุปสาระสาคัญของสัญญา) อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคกับกลุ่มลูกค้าทีอ่ ยูน่ อกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย อนึ่ง บริษทั ฯ
ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004
สาหรับธุรกิจพลังงานนัน้ ปั จจุบนั บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อย
ละ 99.99 ได้เข้า ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ประกอบการที่มคี วามรู้ความ
ชานาญต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานเชือ้ เพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงานทางเลือก
(Alternative Fuel) โดย ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 บริษัท ฯ มีก าลัง การผลิต ไฟฟ้ า ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ของ
โรงไฟฟ้ าทีเ่ ริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุน้
ของโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถแบ่งกลุ่มของธุรกิจออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ธุรกิ จสาธารณูปโภค
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีประสบการณ์และความชานาญในการบริหารจัดการระบบน้ าแบบครบวงจร ตัง้ แต่การ
จัด หา ขนส่ง จ าหน่ า ยน้ า ดิบ ผลิต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ อุ ต สาหกรรม ให้แ ก่ ลู ก ค้า ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุม่ เหมราชฯ จานวน 8 แห่งดังนี้
นิ คมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ที่ตงั ้

กาลังการผลิ ตน้า
เพื่ออุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ วัน)

ความสามารถในการ
บาบัดน้าเสียที่บริ ษทั ได้
สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ
(ลบ.ม./ วัน)

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต)

อ. มาบตาพุด
จ.ระยอง

98,400

60,000

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

48,000

-/1

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

54,000

10,000

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี

18,000

8,400

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี

6,000

1,600

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี

อ.หนองแค
จ.สระบุร ี

30,576

14,976

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง

อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

14,400

12,480

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

12,000

10,000

281,376

117,456

รวม
หมายเหตุ

1/

บริษทั ฯ ไม่ได้เช่าสิทธิในการดาเนินธุรกิจบาบัดน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
รับบริหารจัดการธุรกิจบาบัดน้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวซึง่ มีความสามารถในการบาบัดน้าเสียเท่ากับ 32,000 ลบ.
ม./วัน

สาหรับปี 2559 ปริมาณน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และปริมาณการบาบัดน้ าเสียของบริษทั ฯ รวมทุกพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เช่าสิทธิในการดาเนินการจากกลุม่ เหมราชฯ เป็ น 45.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 26.55 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตามลาดับ หรือคิดเป็ น 127,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ 73,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉลี่ยตามลาดับ โดยใน
ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ มีก าลัง การผลิต และความสามารถในการบ าบัด น้ า เสีย ที่เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้น้ า เพื่อ
อุตสาหกรรม และความต้องการบาบัดน้าเสีย ในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2) ธุรกิ จพลังงาน
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ไฟฟ้ าทีม่ ชี ่อื เสียงและมีความชานาญในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ โกลว์
เก็คโค่-วัน

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

โกลว์ ไอพีพี

HCIE

ห้วยเหาะ พาวเวอร์

ประเทศ สปป. ลาว

พลังงานความร้อน
ใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
ทีใ่ ช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือ้ เพลิง
พลังงานน้ า

IPP

35.00%

ไฟฟ้ า

660.00

MW

231.00

MW

ส.ค.- 55

IPP

5.00%

ไฟฟ้ า

713.00

MW

35.65

MW

ม.ค.-46

IPP

12.75%

ไฟฟ้ า

152.00

MW

19.38

MW

ก.ย.-42

ไฟฟ้ า

122.50

MW

ไอน้ า

3.00

TPH

น้ าเย็น

3,200.00

RT

800.32

RT

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กัลฟ์
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล

HRIL

กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคอส

HPL1

กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี

HCIE

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1

HESIE

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2

ESIE

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังงาน
แสงอาทิตย์
พลังงาน
แสงอาทิตย์
พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.25

MW

0.06

MW

ธ.ค.-57

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

มิ.ย.-57

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

ส.ค.-57

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.09

MW

0.02

MW

ม.ค.-58

SPP

25.01%

30.64

MW

0.75 TPH

พ.ค.-56

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กันกุล
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 17

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
วังน้อย 61 อยุธยา

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

1.00

MW

0.73

MW

ก.ค.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 3

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 6

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

COD

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 1

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.64

MW

0.48

MW

เม.ย.-57

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

ไฟฟ้ า

121.00

MW

30.26

MW

พ.ย.-59

ไฟฟ้ า
ไอน้า
น้าเย็น

1,772.40
3.00
3,200.00

MW
TPH
RT

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ บี.กริม เพาเวอร์
บี .กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1

HCIE

รวม

โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

349.55 MW
0.75 TPH
800.32 RT
กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

SCOD

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ วีทพี ี
ESIE
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ ทีเอส 1
ESIE
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ ทีเอส 2
ESIE
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ ทีเอส 3
HESIE
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ ทีเอส 4
HESIE
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2
HRIL
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง

SPP

SPP

SPP

SPP

SPP

SPP

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

รวม

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 4

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

MW

ไอน้ า

20.00

TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

42.00

TPH

10.50 TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

36.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

120.00

MW

ไอน้ า

10.00

TPH

2.50 TPH

ไฟฟ้ า
ไอน้า

760.00
158.00

MW
TPH

190.07 MW
39.50 TPH

5.00 TPH
MW

พ.ย.-60

MW

6.25 TPH
30.01

ก.ย.-60

MW

6.25 TPH
31.26

ก.ค.-60

MW

9.00 TPH
31.26

พ.ค.-60

ม.ค.-61

MW
ม.ค.-62

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1.2 วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นผูน้ าในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
พันธกิ จ (Mission)
1. การพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับโลก ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า
2. การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น เพือ่
เพิม่ ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ทัง้ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืนๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทางานทีด่ ี เพือ่ ความก้าวหน้าในอาชีพ
และสุขภาวะของพนักงาน
4. การสร้างและสนับสนุ นวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ในองค์กร
5. การสร้างคุณค่าให้กบั ชุมชนและสิง่ แวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาล รวมทัง้ กลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
เป้ าหมาย (Goal)
บริษทั ฯ กาหนดเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจไว้ โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็ นผูน้ าในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจ
พลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สภาพแวดล้อม โดยบริษทั ฯ มีแผนทีก่ ารขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณู ปโภคและธุรกิจพลังงาน ทัง้ ในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่นื ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)
รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่นๆ เพือ่ เพิม่ ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรมากขึน้
กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน (Strategy)
•
•
•
•

การพัฒ นาการทาธุรกิจสาธารณู ป โภคและธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่ อ ง เพื่อสร้างรายได้ท่ีสม่ าเสมอและ
คาดการณ์ได้ เกิดผลกาไรสูงสุด ช่วยเพิม่ คุณค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้
การใช้ความเชีย่ วชาญในการบริหารงาน ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน และสิง่ แวดล้อม กอปรกับความสัมพันธ์ท่ดี กี บั
ลูกค้า เพือ่ ก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ
ใช้ทรัพยากรบุคคล และสินทรัพย์ทางการเงินของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน
ทางธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน และสิง่ แวดล้อมให้แก่ชุมชน สังคม และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมและชุมชนรอบข้าง
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
เดือน ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

มิถุนายน 2551

-

บริษทั ฯ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ภายใต้ช่อื บริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์
จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ า ยน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD

กรกฏาคม 2551

-

บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม กับ
HRD และบริษทั ย่อยของ HRD ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD จานวน 4 โครงการ คือ
HCIE, HEIE, ESIE, HESIE ซึ่ ง มี ก าลัง การผลิ ต น้ า เพื่ อ อุ ต สาหกรรมรวมทัง้ สิ้ น
121,200 ลบ.ม./วัน
บริษทั ฯ ได้เข้าถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด ซึง่ มีทุนจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่อกระบวนการผลิต
ปราศจากคลอรีน ใน HEIE ซึ่งมีกาลังผลิตน้ าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน
43,200 ลบ.ม./วัน และระบบบริหารจัดการน้าเสีย 30,000 ลบ.ม./วัน

-

มีนาคม 2554

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียน
จัดตัง้ บริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ภายใต้ช่อื บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ในบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ไฟฟ้ า โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

มิถุนายน 2554

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญากับกลุ่มโกลว์ เพือ่ ร่วมลงทุนในบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด ในสัดส่วนร้อย
ละ 51.00 เพือ่ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโรงไฟฟ้ าพลังงานลม

มีนาคม 2555

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญากับกลุ่มกัลฟ์ เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 25.01 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี HRIL โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญารวม 122.5 เมกกะวัตต์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เพิม่ กาลังการ
ผลิตน้ าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน ใน HEIE จาก 43,200 ลบ.ม./วัน เป็ น
86,400 ลบ.ม./วัน

-

พฤศจิกายน
2555

-

บริษทั ฯ ได้เพิม่ กาลังการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 12,000 ลบ.ม./วัน
เป็ น 30,000 ลบ.ม./วัน

เมษายน 2556

-

บริษทั ฯ ได้เพิม่ กาลังการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วัน
เป็ น 48,000 ลบ.ม./วัน

สิงหาคม 2557

-

บริษทั ฯ ได้รบั มอบหมายจาก HRD ให้ผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมใน HCIE2
โดยมีกาลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน

มกราคม 2558

-

บริษทั ฯ ได้เพิม่ กาลังการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 30,000 ลบ.ม./วัน
เป็ น 54,000 ลบ.ม./วัน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เดือน ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

กุมภาพันธ์ 2558

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญากับกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ เพื่อร่วมลงทุนโดยถือหุน้ ร้อยละ 25.01 ในบริษทั บี .
กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด ทีจ่ ะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP)
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี HCIE โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา 121 เมกะวัตต์

มีนาคม 2558

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับ
บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัดในโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) จานวน 5 โครงการ
โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้ าตามสัญญารวม 640 เมกะวัตต์

มีนาคม 2559

-

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่า
สิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้าเสีย กับ กลุ่ม
เหมราชฯ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมของกลุ่ ม เหมราชฯในโครงการปั จ จุ บ ัน จ านวน 7
โครงการ ได้แ ก่ HEIE HCIE HCIE2 HESIE HESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอ ายุ
สัญญา 50 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา
บริษัท ฯ ได้เ พิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 645 ล้า นบาทเป็ น 1,645 ล้า นบาทเพื่อ จ่ า ย
ค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหาร
จัดการน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปั จจุบนั จานวน 7
โครงการ

-

พฤษภาคม 2559

-

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั โอนหุ้น
ทัง้ หมดในบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ถอื หุ้นในบริษทั
ต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้ า ได้แก่ บริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด บริษทั ห้วยเหาะไทย
จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 25 ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด) และบริษทั โกลว์ ไอพีพี
จากัด จากกลุม่ เหมราชฯ
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็ น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุน้
ทัง้ หมดในบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด

มิถุนายน 2559

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั โอนหุ้น
ประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษทั ที่ประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดับบลิว
เอชเอ

กรกฎาคม 2559

-

บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด เพื่อ ยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้ าจาก
ขยะอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2559 ของบริษทั ฯ มี
มติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด โดยใช้ช่อื ว่า บริษทั
ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) อนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้เป็ นหุ้นละ 5 บาท และอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 3,200
ล้านบาท เป็ น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 125 ล้านหุน้

-
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เดือน ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

-

-

สิงหาคม 2559

-

-

มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ โดยได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริษทั มหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาข้อตกลงห้ามค้าแข่ง (“ข้อตกลง
ห้ามค้าแข่ง”) กับเหมราชฯ เพื่อกาหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุ รกิจ
เพื่อให้บริษทั ทัง้ สอง ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยมีการวางแนวทางการประกอบ
ธุรกิจเพือ่ ลดความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจ (“ข้อตกลงกาหนดขอบเขตธุรกิจ ”) กับดับบลิวเอชเอ เพื่อกาหนดข้อตกลงไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขันกันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย และ
ประเทศในกลุม่ CLMV
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด เข้าร่วมทุนในบริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน
เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ร้อยละ 33.33 โดย ESCE จะถือหุน้ ทัง้ หมดของ บริษทั ชลบุรี คลีน
เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด เพื่อ ยื่นข้อเสนอขอขาย
ไฟฟ้ าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เห็นชอบให้มกี ารขายหุน้ ทัง้ หมด
ของบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด ให้กบั บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี
จากัด

กันยายน 2559

-

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด ได้ถูกปรับโครงสร้างให้ถอื หุน้ โดยบริษทั อีสเทิรน์ ซี
บอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

ตุลาคม 2559

-

บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี ได้รบั คัดเลือกจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ในการรับซือ้ ไฟฟ้ าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ทัง้ หมด 8.63 เมกะวัตต์ โดยบริษทั จะจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. จานวน 6.9 เมกะ
วัตต์

ธันวาคม 2559

-

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับ
บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ในโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) จานวน 1 โครงการ
โดยถือหุน้ ร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา
รวม 120 เมกะวัตต์
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1.4 โครงสร้างการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1/ Gheco-I มีกลุม่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
2/ HHT ซึ่ง เป็ น Holding Company ซึ่ง มีก ลุ่ม โกลว์ ถือหุ้น คิด เป็ น สัด ส่ว นประมาณร้อยละ 49 ของหุ้น ที่ออกและจ าหน่ า ยแล้ว
ทัง้ หมด และ HHP มีกลุม่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมด ดังนัน้ จึงส่งผล
ให้กลุม่ โกลว์ถอื หุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในโรงไฟฟ้ าห้วยเหาะรวมร้อยละ 67.25
3/ GIPP มีกลุม
่ โกลว์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
4/ ESCE มีกลุม
่ โกลว์ และ Suez ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.67 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
5/ BGWHA-1 มี กลุม
่ บี กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
6/ GJP และ Gulf Solar มีกลุม
่ กัลฟ์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
7/ GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มีบ ริษ ท
ั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99
ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
8/ WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มีกลุ่มกันกุล ถือหุน
้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมด
9/ กลุม
่ กัลฟ์ หมายถึง บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
10/ กลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี หมายถึง บริษท
ั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ซึ่งเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด และ กลุม่ Mitsui

1.5 การปรับโครงสร้างของบริ ษทั ฯ
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกและการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ กลุ่มดับบลิวเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยนาธุรกิจ
สาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ทัง้ หมดมาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
บริษทั ฯ
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ (“สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ”) รวมถึงส่วนที่
แก้ไขเพิม่ เติม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจหลักของทัง้ สองบริษทั ซึ่งการเข้าทาสัญญาพันธมิตร
ทางธุรกิจ มีผลทาให้บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหาร
จัดการน้ าเสีย (“สัญญาเช่าสิทธิ”) กับ กลุ่มเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จานวน 7 โครงการ ได้แก่
HCIE HCIE2 HEIE HESIE HESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอ ายุส ญ
ั ญา 50 ปี นับ ตัง้ แต่ ว นั ที่ล งนามในสัญ ญา โดย
สาระสาคัญของสัญญาทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นได้อธิบายไว้ใน “ส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สรุปสาระสาคัญของ
สัญญา”
ในเดือน พฤษภาคม 2559 บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั โอนหุน้
ทัง้ หมดในบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจไฟฟ้ า ได้แก่
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 25 ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด) และบริษทั
โกลว์ ไอพีพี จากัด จากกลุม่ เหมราชฯ รวมถึงได้รบั โอนเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด จากกลุม่ เหมราชฯ
ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั โอน
หุน้ จานวนร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 810, 16, 17 จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาข้อตกลงห้ามค้าแข่ง (“ข้อตกลงห้ามค้าแข่ง”) กับกลุ่ม เหม
ราชฯ เพื่อกาหนดข้อตกลงและกรอบความร่ว มมือทางธุรกิจเพื่อให้บริษทั ทัง้ สองไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยมีการ
วางแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสาระสาคัญของสัญญาดังกล่าวได้
อธิบายไว้ใน “ส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ – สรุปสาระสาคัญของสัญญา”
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ยังได้เข้าทาสัญญากาหนดขอบเขตธุรกิจ (“สัญญากาหนดขอบเขตธุรกิจ ”)
กับกลุ่มดับบลิวเอชเอ เพือ่ กาหนดข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศ
ไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยสาระสาคัญของสัญญาดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน “ส่วนที ่ 2.2.9 ข้อมูลสาคัญอืน่ –
สรุปสาระสาคัญของสัญญา”
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1.6 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน) โดย
บริษัท เหมราชพัฒ นาที่ดิน จากัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนทัง้ สิ้น 640 ล้านหุ้น (รวมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ โดยภายหลัง
จากทีบ่ ริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญจานวนรวมไม่เกิน 229.5 ล้านหุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive right) และประชาชนทัวไปแล้
่
ว หรือ
คิดเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญรวมต่อผูถ้ อื หุน้ ของ WHA และประชาชนทัวไปไม่
่
เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ บริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จะถือหุ้นของบริษทั ฯ (รวมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม) ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็ นร้อยละ 70
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดับบลิวเอชเอ และเหมราชฯ มีขอบเขตการดาเนินธุรกิจที่แยกกันอย่างชัดเจน โดย
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปั จจุบนั คือ (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจาหน่ายน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ายน้ า
เพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ าเสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุ ตสาหกรรม และผู้ใช้บริการสาธารณู ปโภคนอกนิ คมอุ ตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยเข้าร่วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะทีธ่ ุรกิจหลักของดับบลิวเอชเอ ในปั จจุบนั คือการพัฒนาอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าให้เช่า และให้บริการระบบฐานข้อมูลดิจทิ ลั และธุรกิจหลักของ HRD ในปั จจุบนั คือ การ
พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เพือ่ เป็ นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการแข่งขันทางธุรกิจและเพือ่ รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ของ
บริษทั ฯ ของดับบลิวเอชเอ และของเหมราชฯ บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาต่างๆ กับ ดับบลิวเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ
โดยบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับเหมราชฯ เพื่อสนับสนุ นธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษทั ฯ
และบริษทั ฯได้ทาข้อตกลงห้ามค้าแข่งกับเหมราชฯ และได้ทาสัญญากาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจกับดับบลิวเอช
เอ เพื่อกาหนดขอบเขตการดาเนินธุรกิจระหว่างกัน ซึง่ เป็ นการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่าง
บริษทั ฯ กลุ่มดับบลิวเอชเอ และ กลุ่มเหมราชฯ โดยสาระสาคัญของสัญญาดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน “ส่วนที่ 2.2.9 สรุป
สาระสาคัญของสัญญา”
1.7 ความสัมพันธ์กบั ที่ปรึกษาทางการเงิ น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุ นทางการเงิน (Facility Agreement)
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“SCB”) ในวงเงิน 12,999 ล้านบาท สาหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุม่
บริษทั ฯ ซึ่ง SCB เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกนี้
โดย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารเบิกถอนเงินกู้ดงั กล่าวแล้วเป็ นจานวน 10,499 ล้านบาท ซึ่ง
เงินกู้ดงั กล่าวมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0.53 ของจานวนเงินให้สนิ เชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการค้าประกัน และการขอให้ SCB ออก
หนังสือค้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมดาเนินงานกับกลุ่มพลังงานเป็ นจานวนเงิน 2,008 ล้านบาท ภายหลัง
จากนัน้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้มภี าระผูกพันจากการค้าประกัน จานวนประมาณ 560
ล้ า นบาท อัน เกิ ด จากการออก Standby Letter of Credit Facility โดย SCB ตามที่ ต กลงไว้ ใ น Common Term
Agreement ของ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการจากธุรกิจสาธารณูปโภค และรับรูก้ าไรจากเงินลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน ในรูปแบบส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งกาไรฯ”) และเงิน
ปั นผลตามงบการเงินรวมเสมือนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท

2559

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ธุรกิจสาธารณูปโภค
- การจาหน่ายน้าดิบ
- การผลิตและจาหน่ายน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
- การบริหารจัดการน้ าเสีย
- รายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า
รวมรายได้ธรุ กิ จสาธารณูปโภค

311.64
948.23
126.37
62.64
1,448.88

9.80
29.80
3.97
1.97
45.54

282.67
987.21
138.86
143.56
1,552.30

9.86
34.45
4.85
5.01
54.17

251.21
1,054.10
141.01
153.95
1,600.27

9.33
39.15
5.23
5.72
59.43

ธุรกิจพลังงาน
- บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
- บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด
- บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

1,462.43
64.60
43.27

45.97
2.03
1.36

1,184.76
12.91
31.02

41.34
0.45
1.08

1,007.93
29.42
(0.73)

37.43
1.09
(0.03)

1.78

0.06

5.83

0.20

6.60

0.25

59.88

1.88

(21.86)

(0.75)

(58.27)

(2.16)

1,631.96

51.30

1,212.66

42.32

984.95

36.58

100.61
3,181.45

3.16
100.00

100.62
2,865.58

3.51
100.00

107.43
2,692.65

3.99
100.00

- กลุม่ บริษทั พลังงานทางเลือก/1
บริษทั อื่นๆ/2

รวมส่วนแบ่งกาไรและเงิ นปันผลจากธุรกิ จ
พลังงาน
รายได้อ่นื /3
รวมรายได้ ส่วนแบ่งกาไรฯและเงิ นปันผล

หมายเหตุ : 1/ กลุม่ บริษทั พลังงานทางเลือกประกอบด้วย บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด และกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล 1, 3, 6 และ 17
2/ บริษทั อืน่ ๆ รวมเงินปั นผลรับจากโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี
3/ รายได้อน่ื คือ ดอกเบีย้ รับ จากเงินให้กยู้ มื แก่ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ตามสัดส่วนการถือหุน้

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากธุรกิจ สาธารณูปโภค 1,552.30 ล้านบาท และ 1,600.27 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.17 และร้อยละ 59.43 ของรายได้และส่วนแบ่งกาไรฯ รวมในปี 2558 และปี 2559 และบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน และเงินปั นผลจากธุรกิจพลังงาน 1,212.66 ล้านบาท และ 984.95 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42.32 และร้อยละ 36.58 ของรายได้และส่วนแบ่งกาไรรวมในปี 2558 และปี 2559
ด้วยทีมผูบ้ ริหารทีม่ คี วามชานาญในธุรกิจสาธารณูปโภค ประกอบกับความได้เปรียบทางธุรกิจเนื่องจากการเป็ น
พันธมิตรกับกลุม่ เหมราชฯ ทาให้ปัจจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตและจาหน่ายน้าเพื่ออุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ โดยมีสว่ นแบ่งทางตลาดของการให้บริการน้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ลกู ค้าในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
ในประเทศไทยในสัดส่วนทีส่ งู หากพิจารณาจากพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้บริการและจะเข้า
ให้บริการประมาณ 45,269 ไร่ จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ ประเทศที่เปิ ดดาเนินการประมาณ 150,000 ไร่ หรือคิด
เป็ น ประมาณร้อ ยละ 30 ของพื้นที่นิค มอุ ต สาหกรรมทัง้ ประเทศ โดยนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย
ให้บริการทีม่ อี ตั ราการใช้น้ าต่อไร่ทส่ี งู สุด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE) เนื่องจากมี
ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มกี ารใช้น้ าในอัตราที่สูง เช่น โรงไฟฟ้ า ปิ โตรเคมี เหล็ก และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
ความได้เปรียบทางธุรกิจขอบริษทั ฯ สืบเนื่องจากการเข้ามาแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นไปได้ยาก เพราะการ
ประกอบธุ ร กิจ สาธารณู ป โภคครบวงจรต้อ งใช้เ งิน ลงทุ น ที่สูง และเป็ นธุ ร กิจ ที่ม ีก ารควบคุ ม ดู แ ลและตรวจสอบ
ค่อนข้างมาก อีกทัง้ การได้รบั สิทธิในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานรัฐและเอกชน มีขอบเขตและข้อจากัดสูง และต้อง
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่เพียงพอ เพื่อที่จะเกิดการประหยัด ต่อขนาด (Economies of Scale) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศไทยมีเพียงน้อยราย
สาหรับธุรกิจพลังงานนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ กับผูด้ าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าชัน้ นา เช่น กลุ่มโกลว์ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบี .กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล โดย ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่เริม่ ดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วรวม 349.55 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุน้ ของโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างรวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์
2.2

ธุรกิ จสาธารณูปโภค

2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ย ประกอบธุรกิจสาธารณู ป โภค โดยให้บริการแก่ผู้ป ระกอบอุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้
1. การจัดหาและจาหน่ ายน้าดิ บ (Raw Water)
กลุ่มบริษทั ฯ ให้บริการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบให้แก่ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมในพืน้ ที่อุตสาหกรรมของกลุ่ม
เหมราชฯ โดยบริษทั ฯ นาเสนอน้ าดิบเพื่อเป็ นทางเลือกในการใช้น้ าของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าหลักทีใ่ ช้บริการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบของบริษทั ฯ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) เป็ นต้น
2. การผลิ ตและจาหน่ ายน้าเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Water)
กลุ่มบริษทั ฯ ให้บริการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผปู้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โดยน้ าเพื่ออุตสาหกรรมที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจาหน่ ายในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก
ได้แก่
(1) น้ าเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มีลกั ษณะเป็ นน้ าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทาให้สะอาดโดยผ่าน
กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติม คลอรีน เพื่อ ฆ่า เชื้อ เพื่อ ให้ส ามารถน าไปใช้ใ น
กระบวนการผลิตทัวไป
่ กลุ่ม ลูกค้าสาหรับน้ าประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่ม อุ ตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
อิเล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น
(2) น้ าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water) เป็ นน้ าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอน การ
กรอง และการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและความเข้มข้นที่ต่ ากว่าน้ าเพื่อกระบวนการผลิต) โดย
ปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทาการจ่ายน้ า Clarified Water ไปสูล่ กู ค้า โดยผลิตภัณฑ์น้ีสามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า
เนื่องจากสารคลอรีนอาจเข้าไปกัดกร่อนเครือ่ งจักรของลูกค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้
3. การบริ หารจัดการน้าเสีย (Wastewater Treatment)
กลุ่ม บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการน้ าเสียให้แก่โรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ก่ อ นปล่ อ ยน้ า ที่บ าบัด แล้ ว ดัง กล่ า วสู่แ หล่ ง น้ า ธรรมชาติ หรือ น าไปใช้ใ หม่ ใ น
กระบวนการผลิตต่อไป
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โดยในปั จจุบนั บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสาธารณูปโภคในพืน้ ทีข่ องกลุ่มเหมราชฯ โดยมีทงั ้ ในรูปแบบของการเช่า
สิทธิในการดาเนินงานสาธารณูปโภค และการให้บริการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในพืน้ ที่ของกลุม่ เหมราชฯ โดยการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่ดินที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
ที่ตงั ้

ที่ดินให้
เช่า

นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
โรงบาบัดน้าเสีย
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม

ที่ดิน
สาธารณูปโภค

กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ
ผู้พฒ
ั นา
และ
โครงการ
บริ ษทั ย่อย

✓
✓
✓/2

✓
✓

เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี

✓/3

มีกรรมสิทธิ ์
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี

✓/2
✓/3

ลักษณะการดาเนิ นธุรกิ จ/1

โรงบาบัดน้าเสีย
✓
✓
นิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 25 ปี /4
✓
✓
โรงบาบัดน้าเสีย
รับบริหารจัดการ
✓
✓
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
โรงบาบัดน้าเสีย
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
โรงบาบัดน้าเสีย
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓/5
✓/5 /6
✓/5
✓/6
โรงบาบัดน้าเสีย
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
โรงบาบัดน้าเสีย
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด 2
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
โรงบาบัดน้าเสีย
เช่าสิทธิในการดาเนินงาน 50 ปี
✓
✓
เหมราช โลจิ สติ กส์ พาร์ค 1
โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม
รับบริหารจัดการ
✓
✓
/7
อุปกรณ์บาบัดน้ าเสีย
รับบริหารจัดการ
✓
✓
1/ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เช่าสิทธิในการดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายน้ าดิบในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชเป็ นเวลา 50 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม
2559 (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด)
2/ บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด มีกรรมสิทธิ ์ในโรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม (ประเภทน้ าเพือ่ กระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน) จานวน 2 โรง โดย
มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 86,400 ลบ.ม./วัน
3/ บริษทั ฯ ได้เช่าสิทธิในการใช้โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ สาธารณูปโภค มีกาลังการผลิตเท่ากับ 12,000 ลบ.ม./วัน
4/ บริษัทฯ ได้เช่าสิทธิในการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) และน้ าเพื่อกระบวนการผลิต
ปราศจากคลอรีน (Clarified Water) จากบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
5/ บริษทั ฯ มีกรรมสิทธิ ์ในโรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม ทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ ให้เช่า มีกาลังการผลิตเท่ากับ 24,000 ลบ.ม./วัน และทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ สาธารณูปโภค
มีกาลังการผลิตเท่ากับ 18,000 ลบ.ม./วัน
6/ บริษทั ฯ ได้เช่าสิทธิในการใช้โรงผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ สาธารณูปโภค มีกาลังการผลิตเท่ากับ 12,000 ลบ.ม./วัน
7/ อุปกรณ์บาบัดน้ าเสียสาหรับเหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ให้เช่าหรือพืน้ ทีข่ าย (Sellable Area) ของลูกค้าแต่ละราย
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจสาธารณูปโภค โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ าคัญดังนี้
1 กลยุทธ์ในการเติ บโตควบคู่กบั พันธมิ ตรทางธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับเหมราช โดยในสัญญาดังกล่าว เหมราชตกลงให้ บริษทั ฯ เช่าสิทธิ
ในการผลิตและจัดจาหน่ายน้าแต่เพียงผูเ้ ดียวในพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมของกลุม่ เหมราชฯ ซึง่ ประกอบด้วย (1) การ
จัดหาน้ าดิบ (2) การผลิตและจัดจาหน่ายน้ าเพื่อกระบวนการผลิต) และ (3) การให้บริการบาบัดน้ าเสีย (โปรด
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น – 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ)
โดยกลุ่มเหมราชฯ ถือได้ว่าเป็ นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ที่มพี ้นื ที่และฐานลูกค้าเป็ นอันดับต้นของ
ประเทศไทย บริษทั ฯ จึงมีฐานลูกค้าทีม่ นคงและเติ
ั่
บโตอย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับการเติบโตของแผนการขยาย
นิคมอุตสาหกรรมปั จจุบนั ของกลุ่มเหมราชฯ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้
ลูกค้าหลักของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ยังเป็ นธุรกิจประเภทยานยนต์ และปิ โตรเคมี ซึง่ เป็ นธุรกิจ
ที่มกี ารใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรมและการบาบัดน้ าเสียมาก ดังนัน้ กลยุทธ์น้ีจะทาให้ บริษทั ฯ สามารถวางแผน
ธุรกิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีแผนจะขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณู ปโภคแบบครบวงจรไปยังโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาของกลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีส
เทิรน์ ซีบอร์ด 4 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ผ่านการอนุ ญาตจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว
2 กลยุทธ์เชิ งรุกในการเข้าทาธุรกิ จในพืน้ ที่อตุ สาหกรรมอื่น หรือพืน้ ที่นอกเขตอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตของความต้องการใช้น้ าทัง้ น้ าดิบ น้ าเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้า
เสียในนิ ค มอุ ตสาหกรรมในพื้นที่อุต สาหกรรมอื่น นอกเหนื อจากพื้น ที่อุ ต สาหกรรมของพัน ธมิต รปั จ จุ บ ัน
ประกอบกับความต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ าแบบครบวงจร บริษทั ฯ จึงมี
แผนทีจ่ ะเข้าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมุง่ เน้นการใช้จุดเด่นในเรือ่ งความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ในการทาธุรกิจสาธารณู ปโภค ความสามารถในการบริหารต้นทุน และความเข้าใจความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในการขยายธุรกิจส่วนนี้ต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ไปยังพืน้ ทีน่ อกพืน้ ที่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตาบล ซึ่งเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี อี ตั ราการใช้น้ าเติบโตสูงขึน้ ตามความเจริญของชุมชนรอบ
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม โดยเป็ นผลมาจากการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมซึง่ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณ
โดยรอบเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะ
นาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม และไม่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม
อาทิ น้าเพือ่ การอุปโภคบริโภค เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้าในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้
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3 กลยุทธ์เชิ งรุกในการให้บริ การเฉพาะสาหรับโรงงานรายโรง (On-premise Service)
ปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการทีจ่ ะนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ ามากขึน้
เช่น การนาน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ระบบผลิต
น้ าจากทะเล (Desalination System) เพื่อเป็ นทางเลือกในการใช้น้ า และเตรียมการรับมือกับภัยแล้งที่อาจ
เกิดขึน้ ซึ่งบริษทั ฯ จะใช้ความรูแ้ ละความชานาญในการให้บริการแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจะตอบสนอง
ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละรายมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนในการให้บริการกับโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง โดยอาจเป็ นผลิตภัณฑ์น้ าทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ในปั จจุบนั หรือผลิตภัณฑ์น้ าประเภท
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนนี้ของลูกค้า ซึ่งในการให้บริการข้างต้น บริษทั ฯ สามารถให้บริการได้
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการศึกษาโครงการ การออกแบบก่อสร้าง การลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการผลิต และจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์
4 กลยุทธ์ในการเพิ่ มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสาหรับฐานลูกค้าปัจจุบนั
และสร้างฐานลูกค้าใหม่
บริษทั ฯ สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญในการให้บริการสาธารณูปโภคที่มอี ยู่ ในการปรับใช้สาหรับบริการ
และผลิต ภัณ ฑ์อ่ืน ๆ เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด รวมทัง้ การเพิ่ม ชนิ ด หรือ ประเภทของน้ า สาหรับ ผู้ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม หรือประเภทของน้ าสาหรับผูใ้ ช้เพื่อจุดประสงค์อ่นื เช่น การอุปโภคบริโภค บริษทั ฯ จึงมี
แผนในการขยายประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีก่ ว้างมากขึน้
5 กลยุทธ์ในการขยายการบริ การไปยังต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมดไปยังตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีม่ กี ารเติบโตของจานวนประชากรสูง มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
และมีความต้องการสาธารณูปโภคจานวนมาก ซึง่ ประเทศในกลุ่ม CLMV ถือเป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ และน่า
ลงทุน อีกทัง้ เป็ นกลุม่ ประเทศทีบ่ ริษทั ฯ มีขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่งกับกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงกาหนดขอบเขต
ประกอบธุรกิจกับกลุ่มดับบลิวเอชเอ
2.2.2.2 การจัดจาหน่ ายและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
การจัดจาหน่าย
บริษทั ฯ จัดส่งน้ าดิบ และน้ าเพื่ออุตสาหกรรมที่ได้จากการผลิตจากโรงผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ผ่านทางท่อน้ าที่ได้วางไว้ ไปยังลูกค้าที่ต้องการใช้แต่ละราย โดยอาจมีการติดตัง้ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมแรงดันให้เพียงพอต่อการส่ง น้ าไปยังสถานที่ประกอบการของลูกค้า และมีการติดตัง้
มาตรวัดเพือ่ ตรวจสอบปริมาณการใช้น้าของลูกค้าในแต่ละเดือน
สาหรับการบริหารจัดการน้ าเสียนัน้ บริษทั ฯ รับน้ าเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า ผ่านทางท่อลาเลียง
น้ าเสีย เพื่อนาเข้ามาในระบบน้ าเสียของบริษทั ฯ เพื่อผ่านกระบวนการบาบัดจนสามารถปล่อยสูแ่ หล่งน้ าตาม
ธรรมชาติได้
โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ จัดส่งน้ าดิบและน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และรับบริหารจัดการน้ าเสียให้แก่ลูกค้าจานวน
ประมาณ 1,000 รายใน 8 พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ช่องทางในการให้บริการ
1. นาเสนอบริการสาธารณูปโภคให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะสารวจความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่ง ลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ี
นาเสนอได้เป็ น 2 ลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ที่บริษทั ฯ ให้บริการในปริมาณที่เพิม่ ขึ้น จากความต้องการใช้น้ าที่เพิม่ ขึน้ ของ
ลูกค้า หรือความต้องการบาบัดน้ าเสียที่เพิม่ ขึน้ โดยอาจเป็ นผลมาจากการขยายกิจการ หรือการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินงาน
1.2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ บริษทั ฯ มีแผนที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณูปโภคตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ น้ าทีม่ คี ุณภาพสูง เช่น น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ าที่
ผ่านการกาจัดไอออน (Deionized Water) และ น้ าจากกระบวนการ Reverse Osmosis เพื่อที่จะ
เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านสาธารณูปโภคทีค่ รบวงจร (Total Solution)
2. นาเสนอบริการสาธารณูปโภคให้แก่ลกู ค้ารายใหม่ ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ในพืน้ ที่อุตสาหกรรม
ของกลุ่ ม เหมราชฯ ซึ่ง เป็ น พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะเข้า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ ทัง้
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั และผลิตภัณฑ์รปู แบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใหม่
พร้อมกับการเสนอขายทีด่ นิ ของกลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแผนที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้กบั ลูกค้าในพืน้ ทีน่ อกเขตอุตสาหกรรม
ลูกค้าหลัก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็ น ร้อยละ 57.6 ร้อยละ 53.3 และร้อยละ
55.7 ของปริมาณการให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดที่มมี ูลค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากธุรกิจ
สาธารณูปโภคในปี 2557 2558 และ 2559 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลูกค้าทีม่ ีสดั ส่วนรายได้สงู เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค จานวน 5 รายในปี 2557 จานวน 4 รายในปี 2558 และจานวน 4 รายใน
ปี 2559 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและโรงไฟฟ้ า
ทัง้ นี้ ลูกค้าแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้น้าทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท มีความต้องการใช้น้ าในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจโรงไฟฟ้ า และธุรกิจปิ โตรเคมี จะมี
ปริมาณการใช้น้าเฉลีย่ ทีส่ งู กว่ากลุม่ อุตสาหกรรมอื่นๆ
กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงไฟฟ้ า
ธุรกิจปิ โตรเคมี
อื่นๆ/1

ปริ มาณการใช้น้าเฉลี่ย
(ลบ.ม. ต่อไร่ต่อวัน)
80-120
40-60
4-7

หมายเหตุ : 1/ อืน่ ๆ ประกอบด้วย ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอุปโภคบริโภค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
ทีม่ า:
บริษทั ฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคทัง้ หมดมาจากผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ โดยโครงสร้างรายได้ธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จาแนก
ตามกลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงินรวมเสมือนปี 2557 2558 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
2557

อุตสาหกรรม
ล้านบาท

ร้อยละ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
ล้านบาท

ร้อยละ

ธุรกิจปิ โตรเคมี
556.07
40.1
588.44
41.8
616.55
ธุรกิจพลังงาน
304.97
22.0
282.81
20.1
246.97
ธุรกิจยานยนต์
173.13
12.5
184.26
13.1
188.73
ธุรกิจเหล็ก
119.59
8.6
117.69
8.4
139.49
ธุรกิจอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
72.64
5.2
65.29
4.6
72.13
ธุรกิจอุปโภคบริโภค
55.26
4.0
61.63
4.4
64.45
ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้าง
45.22
3.3
44.36
3.1
40.97
1/
59.36
4.3
64.26
4.6
77.03
อื่นๆ
1,386.24
100.0
1,408.74
100.0
1,446.32
รวม
หมายเหตุ: * รายได้ทแ่ี สดงในตารางไม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าเพิม่ และรายได้จากการบริหารจัดการ
1/ อื่นๆ ประกอบด้วย กลุม
่ โลจิสติกส์ กลุม่ Industrial Service เป็ นต้น

42.6
17.1
13.1
9.6
5.0
4.5
2.8
5.3
100.0

นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถจาแนกได้ตามเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามงบการเงินรวมเสมือนปี 2557 2558 และ 2559 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2557

ทีต่ งั ้
ล้านบาท
114.00
811.89

ร้อยละ
8.2
58.6

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท
ร้อยละ
84.81
6.0
842.24
59.8

2559
ล้านบาท
64.90
883.52

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
198.83
14.3
201.28
14.3
200.02
/1
(ระยอง)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
118.78
8.6
123.02
8.7
126.18
ราชสระบุร ี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
65.60
4.7
74.02
5.3
69.09
ราชระยอง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซี
77.14
5.6
82.93
5.9
99.93
บอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2
0.0
0.43
0.0
1.15
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซี
0.0
0.0
1.53
บอร์ด 2
รวม
1,386.24
100.0
1,408.74
100.0
1,446.32
หมายเหตุ: * รายได้ทแ่ี สดงในตารางไม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าเพิม่ และรายได้จากการบริหารจัดการ
1/ รายได้จากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากรายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้ าเพือ่ อุตสาหกรรมเท่านัน้

ร้อยละ
4.5
61.1
13.8
8.7
4.8
6.9
0.1
0.1
100.0

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั รายได้จากการบริหารจัดการธุรกิจบาบัดน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง) และการบริหารจัดการธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจบาบัดน้าเสียในเหมราช โลจิสติกส์
พาร์ค 1 อีกด้วย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.2.2.3

การกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาในการให้บริการสาธารณูปโภคจากต้นทุนการให้บริการ บวกอัตรากาไร
ส่วนเพิม่ (profit margin) สาหรับธุรกิจสาธารณู ปโภค โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึง ราคาในการให้บริการที่
สามารถเปรียบเทียบได้กบั ผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจมี
การพิจารณาราคาให้เหมาะสมแก่ลกู ค้าเป็ นรายกรณีไป ในกรณีทม่ี ปี ริมาณการใช้สาธารณูปโภคในอัตราที่สูง
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดหาน้ าดิบ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายนัน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ทบทวนการปรับราคาในการให้บริการทุกปี โดยราคาดังกล่าวจะเป็ นราคาที่เทียบได้กบั ราคาตลาด ณ เวลา
ดังกล่าว และ สาหรับพืน้ ทีเ่ ขตนิคมอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จะต้องขอความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ในการปรับราคา โดยผ่านทางผู้พฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นผู้ขอความ
เห็นชอบกับ กนอ. ให้แก่บริษทั ฯ

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมการใช้น้าในประเทศไทย
ประเทศไทย ถือว่าเป็ นหนึ่งในประเทศผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้น้ ามากทีส่ ุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ แบ่งตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ าออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่ การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการท่องเทีย่ ว และ (2) การบริโภคภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ นี้ อ้างอิงจากแผน
ยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ า ซึ่ง จัด ท าโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ า คาดว่า ปริมาณการใช้น้ า ภาคครัวเรือนจะเพิม่ ขึ้นจากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 1.9 ต่อปี และคาดว่าปริมาณการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ถึงปี 2570 ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยพืน้ ทีห่ ลักทีม่ กี ารเติบโตของการใช้น้ ามากได้แก่ พืน้ ทีท่ ม่ี ีโรงงานและพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
อาทิ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกซึ่งเป็ นพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมหลักของประเทศ
สาหรับภาคอื่น ๆ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิตเพือ่ ใช้ในท้องถิน่
ปริ มาณการใช้น้าในประเทศไทย แบ่งตามจุดประสงค์ในการใช้
(หน่วย: ล้าน ลบ.ม. ต่อปี )
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0
เพือ่ การอุปโภคบริโภคและท่องเทีย่ ว

เพือ่ การอุตสาหกรรม

ทีม่ า : แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ า ปี 2558 - 2569 โดยคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ภาวะอุตสาหกรรมการใช้น้าภาคครัวเรือน
ความต้องการใช้น้ าในภาคครัวเรือน ครอบคลุมถึง การใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ ว โดยความ
ต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็ นความต้องการใช้น้ าในชีวติ ประจาวัน อาทิ เพื่อดื่ม เพื่อซักล้าง โดยความ
ต้องการน้ าเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าวจะแปรตามปั จจัยต่างๆ โดยมีปั จจัยหลักมาจาก (1) การขยายตัวของจานวน
ประชากรในประเทศ โดยในตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปี 2558 จานวนประชากรในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราประมาณร้อยละ
0.3 ต่อปี และ (2) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และสถานการณ์ ทางการเมือง นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ าเพื่อการ
ท่ อ งเที่ย วจะปรับ ตัว สูง ขึ้น เช่ น กัน จากการขยายตัว ของภาคบริก ารในประเทศไทย แสดงให้เ ห็น ได้จ ากจ านวน
นักท่องเทีย่ วทีส่ งู ขึน้ ในตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปี 2558 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 11.3 ต่อปี

หน่วย : ล้านคน

จานวนประชากรในประเทศไทย
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ทีม่ า : World Bank

หน่วย : ล้านคน

จานวนนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย
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ทีม่ า : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
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2558 6M2559

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ภาวะอุตสาหกรรมการใช้น้าภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อันเนื่องมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่ง สัญญาณการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยบ่งชี้ไ ด้จากดัชนี้ ผ ลิตภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product หรือ GDP) ที่มแี นวโน้ มดีข้นึ ในช่วงปี ท่ผี ่านมา จากสถานการณ์ ทางการเมืองที่คลี่คลายมากขึ้น
นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกปรับตัวขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นคู่คา้ ทีส่ าคัญของประเทศไทย
ทาให้ภาคการส่งออกของประเทศไทยดีขน้ึ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายพัฒนาพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมรูปแบบเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Zone) อีกทัง้ รัฐบาลยังมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนา Eastern Economic Corridor เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในพืน้ ที่ชายฝั ง่ ภาคตะวันออก ซึ่งมีรายได้คดิ เป็ นประมาณร้อยละ 20.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมดของ
ประเทศ และเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นจุดศูนย์กลางสาหรับการ
ขนส่งทางเรือ เพือ่ เชื่อต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน เช่น ท่าเรือน้าลึกทวาย ประเทศเมียนมาร์ ท่าเรือสีหนุ
วิลล์ ประเทศกัมพูชา และท่าเรือหวุงเต่า ประเทศเวียดนาม
ทัง้ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศไทย จะเติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ในปี 2559
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)
ในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา เขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ซึ่งเป็ นพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอยู่ เป็ นเขตทีม่ คี วาม
เติบโตของเศรษฐกิจสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม จึงมีการเติบโตของตัวเลข
ทัง้ สาหรับการอุปโภคบริโภคในประเทศ และสาหรับการส่งออกต่างประเทศ โดยเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกมีอตั ราการ
เติบโตในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมาเฉลีย่ ร้อยละ 6.4 ต่อปี เมือ่ เทียบกับอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน
ทีร่ อ้ ยละ 3.8 ต่อปี
อัตราการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออก
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ประเทศไทย

2558

ภาคตะวันออก

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2559F

2560F

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริม่ ฟื้ นตัวหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติ
ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศฟื้ นตัวขึ้นเช่นกัน โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2558 มีมูลค่า
ประมาณ 7,087 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 90.5
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
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ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั การยื่นแบบคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้
ในเชิงจานวนโครงการ และในเชิงมูลค่า เริม่ กลับมาเป็ นปกติ หลังจากการชะลอตัว เนื่องจากภาวะทางการเมืองในช่วง
ปี 2556 – 2557 โดยโครงการที่ย่นื คาขอ ในช่วงปี 2558 มีมูลค่าทัง้ หมดประมาณ 809.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2557 คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ทัง้ นี้ คาขอรับการส่งเสริม การลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการ ที่เป็ นโรงงานที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่จงั หวัด
ระยองและชลบุรี โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 28.8 ของจานวนคาขอทัง้ หมด และประมาณร้อยละ 46.1 ของมูลค่า
โครงการทัง้ หมดในปี 2557 เนื่ อ งจากเขตพื้น ที่ด ัง กล่ า วเป็ นฐานอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมีแ ละยานยนต์ ซึ่ง เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย
การอนุมตั ิ คาขอการส่งเสริ มการลงทุนของประเทศไทย
คาขอที่ได้รบั การอนุมตั ิ
จานวนโครงการ
มูลค่าคาขอ (พันล้านบาท)

2554
1,649
447.4

2555
2,260
983.6

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 11

2556
2,014
1,026.4

2557
1,662
729.4

2558
2,237
809.3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
แหล่งที่ตงั ้ ของโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ การส่งเสริ มการลงทุน
จานวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ (โครงการ)
มูลค่าโครงการ (พันล้านบาท)
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พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ

126

110

2557

336

328

284

200

2555

573

2555

107

2556

กรุงเทพและปริมณฑล

287

2557

ระยองและชลบุร ี

พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รบั สิทธิประโยชน์จากการตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบอุ ต สาหกรรม ท าให้ม ีค วามต้อ งการเข้า มาตัง้ โรงงานในพื้น ที่ด ัง กล่ า วมากขึ้น ส่ง ผลให้พ้ืน ที่นิ ค ม
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเพือ่ รองรับความต้องการดังกล่าว โดยในช่วง 7 ปี ทผ่ี า่ นมา พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยพืน้ ทีส่ ว่ นมากอยูใ่ นเขตภาคตะวันออก เนื่องจากใกล้กบั บริเวณท่าเรือ
สาคัญในประเทศไทย อาทิ ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง
พืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมรวมในประเทศไทย
(หน่วย: ไร่)
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ทีม่ า: รายงานประจาปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ ลูกค้าแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้น้าทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท มีความต้องการใช้น้าในกระบวนการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้น้าของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมมีการเปลีย่ นแปลงทีน่ ่าสนใจ โดยปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการน้า เพือ่ เป็ นมาตรการในการรองรับวิกฤติภยั แล้งทีม่ แี นวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะโรงงานที่
ตัง้ อยูน่ อกเขตนิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง กล่าวคือการบริหารจัดการน้าอาจยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ซึง่ เป็ นโอกาสของบริษทั ฯ ในการนาเสนอรูปแบบการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการดังกล่าว เช่น การนาน้า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) และการนาเสนอรูปแบบการผลิตน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติอ่นื ๆ เช่น น้าทะเล
(Desalination) ในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพอีกด้วย
ทัง้ นี้ จากการสารวจผู้ประกอบการในนิคมฯ ยังพบว่า ผูป้ ระกอบการเองมีความสนใจทีจ่ ะหาบริษทั ฯ ทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญในด้านน้ าเข้ามาดาเนินการบริหารจัดการอย่างครบวงจรให้กบั โรงงานโดยตรงเพิม่ มากขึน้ ซึ่งเป็ นโอกาสใน
การเข้า ไปด าเนิ น การในธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วเนื่ อ ง ตัว อย่า งเช่ น การผลิต น้ า ที่ม ีคุ ณ ภาพสู ง ได้แ ก่ น้ า ปราศจากแร่ธ าตุ
(Demineralized Water) เป็ นต้น
ภาวะอุตสาหกรรมการใช้น้าในเขตพืน้ ที่ของเหมราช
ปั จ จุ บ นั บริษัท ฯ ได้ร บั สิท ธิแ ต่ เ พีย งผู้เ ดีย วในการประกอบธุ ร กิจน้ าในเขตพื้น ที่ข องเหมราช โดยบริษัทฯ
คาดการณ์วา่ อัตราการใช้น้ าทัง้ 3 ประเภทหลักอันได้แก่ น้ าดิบ น้ าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ รวมถึงน้ าเพื่อกระบวนการผลิต
และน้ าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากสารคลอรีน และบริการบาบัดน้ าเสีย ในเขตพืน้ ที่ของเหมราชจะเพิม่ ขึน้ โดยมี
ปั จจัยจาก (1) ปริมาณการผลิตในโรงงานในเขตพื้นที่ดงั กล่าวเพิม่ ขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ (2) จานวนโรงงานเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า ซึง่ ความ
ต้องการการใช้น้ าสูง เนื่องด้วยปั จจัยทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น บริษทั ฯ พบว่าในช่วงปี 2553 ถึงปี 2559 ปริมาณการใช้น้ าและ
ให้บริการบาบัดน้ าเสียเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 5.2 ต่อปี และคาดว่าจะเติบโตขึน้ อีกจากการปริมาณการใช้น้ าที่
เพิม่ สูงขึน้ และขยายตัวของเขตพืน้ ที่ของเหมราช โดยการเติบโตของปริมาณการใช้น้ า เพื่ออุตสาหกรรมและปริมาณ
การบาบัดน้ าเสีย ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 7.8 ต่อปี ตามลาดับ ตามปริมาณความต้องการใช้
น้ าของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และการขยายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้น้ าดิบของลูกค้าลดลง เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีนโยบายในการนาเสนอผลิตภัณฑ์น้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้

ปริ มาณการใช้น้าในเขตพืน้ ที่ของเหมราช
(หน่วย: ล้าน ลบ.ม. ต่อปี )
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ทีม่ า: บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
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ปริมาณน้าดิบ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ภาวะอุตสาหกรรมการใช้น้าในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเข้าทาธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง่ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“สปป.ลาว”) เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยประเทศในกลุ่มดังกล่าวมีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
เมือ่ เทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุม่ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations) และมีแนวโน้มทีจ่ ะยังคงเติบโต
ในระยะสัน้ ถึงกลาง โดยในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม CLMV มีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ท่ีรอ้ ยละ 7.0
ต่อปี ในขณะที่อตั ราการเติบโตดังกล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2558 อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.4 ต่อปี และคาดว่าในปี
2560 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะอยู่ท่รี อ้ ยละ
7.1 ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 6.5 ตามลาดับ
อัตราการเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมต่อปี (GDP Growth)
อัตราการเติบโตในปี 2560
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ทีม่ า : Asian Development Outlook 2016 จัดทาโดย Asian Development Bank (ADB)

นอกจากนี้ จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าประเทศในกลุ่มดังกล่าวยังมีอตั ราการใช้น้ าต่อคนต่อวันที่ต่ ากว่า
ประเทศไทย ซึง่ มีอตั ราการใช้น้ าอยู่ทป่ี ระมาณ 250 ลิตรต่อคนต่อวัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากทัง้ 4 ประเทศ ยังอยูใ่ นช่วง
เติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราการใช้น้ าต่อคนต่อวันมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึ้น นอกจากนี้ จากการสารวจของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าการเข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดของประเทศในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
ยังค่อนข้างต่ า โดยทัง้ 2 ประเทศ มีอตั ราการเข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดต่ ากว่าร้อยละ 65 ในขณะที่ ประเทศเมียนมาร์ม ี
อัตราการเข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 65 ถึงร้อยละ 83 แสดงถึงโอกาสในการทาธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคใน
ประเทศดังกล่าว
ปริ มาณการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคของกลุ่มประเทศ CLMV
(หน่วย: ลิตรต่อคนต่อวัน)
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ทีม่ า : SCB Economic Intelligence Center Analysis
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
การเข้าถึงน้าสะอาดของประชาชนในประเทศต่างๆ

ทีม่ า : องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

นอกจากนี้ การใช้น้ าในภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศดังกล่าวคาดว่าจะเติบโตขึ้น สืบเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศเมียนมาร์และเวียดนาม ซึ่งกาลังเปิ ดเขตเศรษฐกิจใหม่ ทาให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรทัวไป
่ (GSP) จากสหภาพ
ยุโรป และญีป่ ่ ุน ซึง่ เป็ นประเทศคูค่ า้ ทีส่ าคัญอีกด้วย
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ
หน่ วย:
ล้านเหรียญสหรัฐ
กัมพูชา
สปป. ลาว
เมียนมาร์
เวียดนาม
รวม

2553

2554

2555

2556

2557

782.6
332.6
2,248.8
8,000.0
11,363.9

891.7
466.8
2,058.2
7,519.0
10,935.8

1,557.1
294.4
1,354.2
8,368.0
11,573.7

1,274.9
426.7
2,620.9
8,900.0
13,222.5

1,726.5
913.2
946.2
9,200.1
12,786.1

ทีม่ า : ASEAN FDI Database
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
2.2.3.1 โรงงานผลิ ตน้าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงงานบาบัดน้าเสีย
ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีโรงงานผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมจานวน 16 โรง และโรงงานบาบัดน้ าเสีย
จานวน 12 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จานวน 8 แห่ง โดย
มีกาลังการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมสูงสุดรวม 281,376 ลบ.ม. ต่อวัน และมีความสามารถในการบาบัดน้ าเสีย
สูงสุดรวม 117,456 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปกาลังการผลิ ตน้าเพื่ออุตสาหกรรมและความสามารถในการบาบัดน้าเสีย
นิ คมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ที่ตงั ้

กาลังการผลิ ตน้าเพื่อ
อุตสาหกรรม/1
(ลบ.ม./ วัน)

ความสามารถในการ
บาบัดน้าเสียที่บริ ษทั ได้
สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ/1
(ลบ.ม./ วัน)

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต)

อ. มาบตาพุด
จ.ระยอง

98,400/2

60,000

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

48,000/3

-/4

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

54,000

10,000

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี

18,000

8,400

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี

6,000

1,600

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี

อ.หนองแค
จ.สระบุร ี

30,576

14,976

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง

อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

14,400

12,480

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

12,000

10,000

281,376

117,456

รวม
หมายเหตุ

1/

โรงงานผลิตน้ าและโรงงานบาบัดน้ าเสียในตารางข้างต้น ส่วนมากเป็ นกรรมสิทธิของกลุ
่มเหมราชฯ โดยเมื่อวันที่ 30
์
มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจกับกลุ่มเหมราช ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการใช้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจได้เป็ นระยะเวลา 50 ปี นบั จากวันทีเ่ ข้าทาสัญญา

2/

โรงงานผลิตน้ าเพื่อการผลิตปราศจากคลอรีน จานวน 2 โรงใน HEIE เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์
์
จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยโรงงานผลิตน้ าดังกล่าวได้รบั การยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ในการลงทุน”)

3/

สาหรับ ESIE เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษทั ฯ เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรม กับบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี ซึง่ จะสิน้ สุด
ลงในปี 30 มิถุนายน 2576

4/

บริษทั ฯ ไม่ได้เช่าสิทธิในการดาเนินธุรกิจบาบัดน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
รับบริหารจัดการธุรกิจบาบัดน้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวซึง่ มีความสามารถในการบาบัดน้าเสียเท่ากับ 32,000 ลบ.
ม./วัน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สาหรับการดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นัน้ เนื่องจาก ESIE
เป็ นโครงการทีเ่ หมราช ร่วมทุนกับบริษทั อาหารสยาม จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่ปี 2537 และเนื่องจากเป็ นข้อตกลงทาง
ธุรกิจ ทีไ่ ด้มกี ารเจรจาและตกลงกันระหว่างกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สองแล้ว จึงไม่มกี ารแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ทีม่ อี ยูแ่ ต่
แรก
นอกจากการจัดหาน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และให้บริการบาบัดน้ าเสียแล้ว ปั จจุบนั
บริษัทฯ ยังรับบริหารจัดการธุรกิจสาธารณู ปโภคอีกด้วย โดยบริษัทฯ รับบริหารจัดการการบาบัดน้ าเสีย ในนิค ม
อุตสาหกรรม ESIE ซึง่ มีความสามารถในการบาบัดน้ าเสียทัง้ หมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ รับบริหาร
จัดการธุรกิจสาธารณูปโภคใน HLP1 ได้แก่ การรับบริหารการผลิตและจาหน่ายน้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึง่ มีความสามารถ
ในการผลิตทัง้ หมด 120 ลบ.ม. ต่อวัน และการรับบริหารจัดการการบาบัดน้ าเสีย โดยการบริหารจัดการใน 2 พืน้ ทีน่ นั ้
บริษทั ฯ จะได้รบั ค่าบริหารจัดการโดยคิดจากหลักค่าใช้จา่ ยทางตรงบวกอัตรากาไร (cost-plus)
ปริ มาณการให้บริ การสาธารณูปโภคของบริ ษทั ฯ
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม. ต่อปี )
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ปริมาณน้าดิบ

2555

2556

ปริมาณน้าเพือ่ อุตสาหกรรม

2557
ปริมาณการบาบัดน้าเสีย

2558

2559

ปริมาณการบาบัดน้าเสีย (ESIE)

ที่ผ่านมา ปริมาณน้ าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุก พืน้ ที่อุตสาหกรรมที่บริษทั ฯ ได้เช่าสิทธิในการดาเนินการจาก
กลุ่มเหมราชฯ เป็ น 38.58 ล้านลูกบาศก์เมตร 41.50 ล้านลูกบาศเมตร 42.71 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 45.81 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2556 ถึงปี 2559
เท่ากับร้อยละ 5.89 ต่อปี
นอกจากนี้ ปริม าณการบาบัดน้ าเสียของบริษัทฯ รวมทุกพื้นที่อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ได้เช่าสิทธิในการ
ดาเนินการจากกลุ่มเหมราชฯ เป็ น 23.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร 26.21 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
26.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2556
ถึง 2559 เท่ากับร้อยละ 4.60 ต่อปี
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีปริมาณการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบ ในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ เท่ากับ 21.75 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 21.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 18.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 16.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2556 2557
2558 และ 2559 ตามลาดับ โดยปริมาณการจัดหาและจาหน่ายน้าดิบลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายในการจาหน่าย
น้าเพือ่ อุตสาหกรรมมากขึน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจัดให้มกี ารให้บริการสาธารณูปโภคทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
การขยายตัวของพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ปัจจุบนั โดยหากความต้องการของลูกค้าเพิม่ ขึน้ หรือ พืน้ ที่
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนถึงระดับที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ท่ปี ระมาณร้อยละ 70 ของขนาดกาลังการผลิตหรือ
ความสามารถในการรองรับ น้ า ของระบบประปาซึ่ง สอดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ข อง กนอ. บริษัท ฯ จะพิจ ารณาเพิ่ม
ความสามารถในการให้บริการ โดยอาจเป็ นการเพิม่ กาลังการผลิตในโรงงานเดิม หรือการตัง้ โรงงานใหม่ตามการ
ขยายตัวของพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เพือ่ ให้สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
(1) น้าดิ บ
น้ าดิบถือเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยสามารถจัดหาน้าดิบได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่
(1) บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร์”) ซึ่งบริษทั ที่
ได้รบั สัมปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ซึง่ ให้บริการครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี ระยอง
และฉะเชิงเทรา
(2) กรมชลประทาน โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ รับซื้อน้ าดิบจากกรมชลประทานผ่าน บริษทั เหมราช สระบุรี
ที่ดินอุ ตสาหกรรม จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่ม เหมราชฯอย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการจัดซือ้ น้าดิบกับกรมชลประทานโดยตรง
(3) กลุ่มเหมราชฯ ได้แก่ น้ าจากบ่อน้ าธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเหมราชจัดทาขึ้นเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการป้ อ งกัน ปั ญ หาการขาดแคลนน้ า ของผู้ป ระกอบการภายในเขตพื้น ที่ และมี
วัตถุประสงค์เพือ่ การระบายน้าและป้ องกันปั ญหาน้าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรม
โดยการใช้น้าดิบของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีแหล่งน้าดิบดังต่อไปนี้
นิ คมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบอุตสาหกรรม

แหล่งน้าดิ บ
อีสต์วอเตอร์

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต)

✓

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

✓

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด

✓

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

✓

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2

✓

กรมชลประทาน

กลุ่มเหมราชฯ
✓
✓

✓

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุร ี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง

✓

✓

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2

✓

✓

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม อาจเป็ นตัวกลางในการจัดซื้อน้ าดิบในกรณีท่ี
การจัดซือ้ ดังกล่าวมีผลประโยชน์รว่ มกัน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายการจัดซื้อน้ าดิบคิดเป็ นร้อยละ 60.05 และร้อยละ 63.48 ของต้นทุน
วัตถุดบิ ทัง้ หมดสาหรับปี 2558 และปี 2559
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนปริมาณน้าดิบทีบ่ ริษทั ฯ จัดซือ้ จากแหล่งต่างๆ ในช่วงปี 2557 – 2559 ดังต่อไปนี้
แหล่งน้าดิ บ
อีสต์วอเตอร์
กรมชลประทาน
แหล่งน้ าธรรมชาติของกลุม่ เหมราชฯ
รวม

2557
ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

53.13
6.81
5.79
65.73

80.83
10.36
8.81
100.00

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
ล้าน ลบ.ม.
ร้อยละ
ล้าน ลบ.ม.
ร้อยละ

50.33
6.19
6.16
62.68

80.30
9.87
9.83
100.00

51.75
6.45
5.87
64.07

80.77
10.07
9.16
100.00

(2) ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าถือเป็ นต้น ทุน หลัก ในการจ าหน่ า ยน้ าดิบ ผลิตน้ าเพื่ออุ ต สาหกรรม และการบาบัดน้ า เสีย ของ
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย โดยบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยซื้อ ไฟฟ้ า ตรงจากการไฟฟ้ า ส่ว นภูม ิภ าค และ
โรงไฟฟ้ าเอกชน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 7.02 และ ร้อยละ 6.15
ของต้นทุนทัง้ หมดสาหรับปี 2558 และปี 2559
(3) สารเคมี
สารเคมีหลักทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม และการบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย
Poly Aluminum Chloride โพลีเมอร์ ปูนขาว และคลอรีน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัด ซื้อจากผู้จ ดั
จาหน่ ายในประเทศหลายราย บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดซื้อ โดยจะพิจารณาจากผูจ้ ดั จาหน่ ายที่มคี วาม
เหมาะสมในด้านราคา คุณภาพ ความสามารถในการจัดส่ง และบริการ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายการจัดซื้อสารเคมีคดิ เป็ นร้อยละ 2.35 และร้อยละ 2.44 ของ
ต้นทุนทัง้ หมดสาหรับปี 2558 และปี 2559
(4) การซ่อมบารุง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีทมี งานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการซ่อมบารุงระบบผลิต ระบบส่งน้า และอุปกรณ์
การผลิตหรือการบาบัดน้ าเสียต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากระบบผลิตและส่งน้ าต่างๆ เกิดความเสียหายที่
ต้องมีการซ่อมแซมอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ อาจว่าจ้างผู้ซ่อมแซมภายนอกตามลักษณะของงานที่
ซ่อมแซม โดยคานึงถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบารุงคิดเป็ นร้อยละ 3.15 และร้อยละ 3.74 ของต้นทุน
สาหรับปี 2558 และปี 2559
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.2.3.3 รายละเอียดของกระบวนการผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้า และการบริ หารจัดการน้าเสีย
1. กระบวนการผลิ ตน้าเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Water) อันได้แก่ น้าเพื่อกระบวนการผลิต (Process
Water) และน้าเพือ่ กระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water)
รับน้าดิบจากท่อ
ส่งน้าดิบ
ขัน้ ตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 2

ขัน้ ตอนที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 4

ขัน้ ตอนที่ 5

เติมสารเคมีให้น้ า
ตกตะกอน

กรองน้าด้วย
ทราย

เติมสารคลอรีน
เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค

ลาเลียงสูบ่ ่อพัก
เตรียมจัดส่ง

ผูจ้ ดั จาหน่ายน้าดิบจัดส่งน้าดิบมายังจุดรับน้าดิบ และบริษทั ฯ ส่งน้าดิบผ่านท่อส่งน้ามายังโรง
ผลิตน้ าของบริษทั ฯ โดยน้ าดิบที่บริษทั ฯ ใช้ในการผลิต มาจาก (1) ผูจ้ ดั จาหน่ ายน้ าดิบ ซึ่ง
ปั จจุบนั ได้แก่ อีสต์วอเตอร์ และกรมชลประทาน (2) แหล่งน้ าในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมเอง โดย
บริษทั ฯ จะมีระบบมิเตอร์ในการวัดปริมาณน้าจากแต่ละแหล่ง
ใส่น้ าดิบพร้อมเติมสารเคมี เช่น Poly Aluminum Chloride โพลีเมอร์ ปูนขาว และคลอรีน ที่
ช่วยในการตกตะกอนลงไปในถังตกตะกอน หลังจากที่น้ าตกตะกอนแล้ว น้ าที่ปราศจาก
ตะกอนจะได้รบั การลาเลียงไปสูถ่ งั กรองทราย
สาหรับตะกอน จะมีกระบวนการลอกตะกอน โดยตะกอนดังกล่าวจะลาเลียงไปยัง โรงรีด
ตะกอน เพือ่ ให้ผทู้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญดาเนินการฝั งกลบต่อไป
ทาการกรองน้ าด้วยทราย เพื่อเป็ นการกรองตะกอนทีล่ ะเอียดออกอีกครัง้ หนึ่ง โดยน้ าทีผ่ ่าน
การกรองทรายจะมีความขุน่ ต่า ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะเปลีย่ นทรายทีใ่ ช้เป็ นตัวกรองทุกๆ 3-4 ปี
เติมสารคลอรีนไปในน้ า เพือ่ เป็ นการฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากสารคลอรีนควบคุมง่าย สามารถฆ่า
เชื้อโรคได้เกือบทุกชนิด และช่วยกาจัดกลิ่น สี อย่างไรก็ดี ลูกค้าของบริษัทฯ บางรายไม่
ต้องการน้ าที่มสี ารคลอรีน เนื่องจากจะกัดกร่อนเครื่องจักรในโรงงานของลูกค้า บริษทั ฯ จึง
นาเสนอผลิตภัณฑ์น้ าเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากคลอรีน (Clarified Water) ให้กบั ลูกค้าราย
ดังกล่าว
จัดเก็บน้าทีผ่ า่ นกระบวนการแล้วในบ่อหรือถังปูน เพือ่ เตรียมพร้อมสาหรับการส่งให้ลกู ค้า ซึง่
เมือ่ ลูกค้ามีความต้องการใช้น้า ระบบจะลาเลียงน้าผ่านท่อไปยังลูกค้ารายต่างๆ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีบริการจัดหาน้ าดิบให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั ฯ วางท่อน้ าดิบและติดตัง้ อุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
จากแหล่งน้าดิบหรือจากท่อจ่ายน้าหลักของผูจ้ ดั จาหน่ายน้าดิบ ไปยังลูกค้าทีม่ คี วามต้องการใช้น้าดิบ
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2. กระบวนการบริ หารจัดการน้าเสีย
ปรับค่า pH

เติมอากาศ

จุลนิ ทรีย์
กาจัดของเสีย

เติมสารเคมี

ปล่อยสูแ่ หล่ง
น้าธรรมชาติ

กระบวนการบาบัดน้ าเสียของบริษทั ฯ เป็ นการบาบัดน้ าเสียทางชีวภาพ คือการใช้สารจุลนิ ทรีย์ในการกาจัด
สิง่ เจือปนในน้าเสียทีเ่ ป็ นสารอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 1

ปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ าเสียทีเ่ ข้ามารับการบาบัด ซึง่ การบาบัดน้ าเสียแต่
ละวิธี จะต้องการน้าทีม่ คี า่ pH ทีต่ ่างกัน

ขัน้ ตอนที่ 2

กระบวนการเติมอากาศ เพื่อช่วยให้จุลนิ ทรียใ์ นน้ าสามารถกาจัดของเสียในน้ าได้ดขี น้ึ และ
เพือ่ ให้น้าตกตะกอน

ขัน้ ตอนที่ 3

กระบวนการเติม สารคลอรีน ก่ อ นที่จ ะปล่ อ ยลงสู่แ หล่ ง น้ า ธรรมชาติ สาหรับ ตะกอนจาก
กระบวนการบาบัดน้ าเสีย บริษทั ฯ จะรีดตะกอนดังกล่าวในโรงรีดตะกอนของบริษทั ฯ และให้
ผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญดาเนินการฝั งกลบต่อไป

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีวธิ ใี นการดาเนินการบาบัดน้าเสียทัง้ หมด 4 วิธี ซึง่ แต่ละวิธจี ะใช้หลักการทีค่ ล้ายกับกระบวนการ
ทีไ่ ด้อธิบายข้างต้น แต่อาจมีการปรับเปลีย่ นเล็กน้อย เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีข่ องแต่ละเขตพืน้ ที่ และกลุม่ ลูกค้า
ในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ บริษทั ฯ มีเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ 4 วิธี ได้แก่ (1) Rotation Biological Contractor
(2) Activated Sludge (3) Aerated Lagoon และ (4) Wet Land ซึง่ แต่ละวิธจี ะใช้หลักการเดียวกัน คือ การเติมอากาศ
และใช้จุลนิ ทรียก์ าจัดของเสียในน้า ยกเว้นการบาบัดน้าเสียแบบ Wet Land โดยบริษทั ฯ จะออกแบบระบบให้เหมาะสม
กับลักษณะพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง
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2.2.3.4 สิ ทธิ ประโยชน์ ในการลงทุน
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย ได้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ ใ นการลงทุ น ส าหรับ โรงผลิต น้ า เพื่อ อุ ต สาหกรรม จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
ผลิตภัณฑ์
วันทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
1. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบ
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี (ระยะเวลาสิน้ สุดสิทธิ
ประโยชน์)
2. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนใน
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ่ น้ กาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 1 (ระยะเวลาสิน้ สุด
สิทธิประโยชน์)
3. ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจาก
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมซึง่ ได้รบั ตาม
ข้อ 1 ไปรวมคานวณภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้
4. ได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า
และค่าประปา 2เท่าของค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี
5. ได้รบั ให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือ
ก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการ
หักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ

นิ คมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด)
1929(2)/ร./2550
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม
(43,200 ลบ.ม./วัน)
27 สิงหาคม 2550
/
(21 กุมภาพันธ์ 2556)
สิทธิประโยชน์สน้ิ สุดแล้ว

นิ คมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิ รน์
ซีบอร์ด (โรงงานที่ 2)
58-1831-0-00-1-0
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม
(24,000 ลบ.ม./วัน)
ยังไม่เริม่ ดาเนินงาน
/

นิ คมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิ รน์
ซีบอร์ด แห่งที่ 2
60-0238 ลว.
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม
(12,000 ลบ.ม./วัน)
20 ธันวาคม 2559
/

/
(21 กุมภาพันธ์ 2561)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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2.2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในการผลิตและจัดจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ าเสียนัน้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการ เช่น ตะกอน และน้ าที่ผ่านกระบวนการบาบัด โดยบริษทั ฯ ได้
ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบ และขัน้ ตอนการปฎิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ มีการดาเนินการเพื่อควบคุมและจัดการ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1) ตะกอน บริษทั ฯ มีการจัดการตะกอน โดยว่าจ้างผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการกาจัด และได้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่ เป็ นผูน้ าตะกอนไปฝั งกลบต่อไป
2) น้ าทีผ่ ่านกระบวนการบาบัด บริษทั ฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน้ าธรรมชาติ ซึง่ น้ า
จะต้องมีคุณภาพเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ กลุม่ เหมราชฯ ยังมีการลงทุน
ติดตัง้ อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบ Online Monitoring (ระบบ
EMC2) เพื่อให้วศิ วกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ าเสียได้
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “วิจยั พัฒนา”)
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากบริษัท ฯ ได้ ร ับ การรับ รองจาก ISO 14000:2004 ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การดู แ ลรัก ษา
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ก็ปฎิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และ ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือการฟ้ องร้องเกีย่ วกับ
การสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และไม่เคยได้รบั การตักเตือนหรือปรับจากหน่ วยงานของรัฐตามกฎหมายทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องปฎิบตั แิ ต่อย่างใด
2.2.4

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี -
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2.3 ธุรกิ จพลังงาน
2.3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุน้ ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า ทัง้ ทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริษทั ฯ เข้าลงทุนเปิ ดดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์แล้ว จานวน
13 โครงการ ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ า ตามสัญญารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นกาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุน้ รวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ นอกจากนี้กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
ที่กลุ่มบริษทั ฯ เข้าไปลงทุนจานวน 6 โครงการ ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญารวมประมาณ 760.00 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์
ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้ า
โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

ประเภทโรงไฟฟ้ า

สัดส่วน
การ
ลงทุน

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ โกลว์
เก็คโค่-วัน

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

โกลว์ ไอพีพี

HCIE

ห้วยเหาะ พาวเวอร์

ประเทศ สปป. ลาว

พลังงานความร้อนใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิง
พลังงานน้ า

IPP

35.00%

ไฟฟ้ า

660.00

MW

231.00

MW

ส.ค.-55

IPP

5.00%

ไฟฟ้ า

713.00

MW

35.65

MW

ม.ค.-46

IPP

12.75%

ไฟฟ้ า

152.00

MW

19.38

MW

ก.ย.-42

ไฟฟ้ า

122.50

MW

3.00
3,200.00
0.25

TPH
RT
MW

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กัลฟ์
30.64

MW

HRIL

พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคอส

HLP1

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไอน้ า
น้ าเย็น
ไฟฟ้ า

กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี

HCIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

มิ.ย.-57

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1

HESIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.13

MW

0.03

MW

ส.ค.-57

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2

ESIE

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้ า

0.09

MW

0.02

MW

ม.ค.-58

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

1.00

MW

0.73

MW

ก.ค.-57

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57

กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ กันกุล
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วัง
กรีนโซล่าร์รฟู 17
น้อย 61 อยุธยา
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
กรีนโซล่าร์รฟู 3
บางนาตราด กม.18

0.75 TPH
800.32 RT
0.06 MW

พ.ค.-56
ธ.ค.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 6

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย.-57

ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รฟู 1

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้ า

0.64

MW

0.48

MW

เม.ย.-57
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โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

สัดส่วน
การ
ลงทุน

พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

COD

30.26

พ.ย.-59

โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับกลุม่ บี.กริม เพาเวอร์
บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1

HCIE

รวม

โครงการโรงไฟฟ้ า

สถานที่ตงั ้

ประเภท
ผูผ้ ลิ ต

ประเภทโรงไฟฟ้ า

สัดส่วน
การ
ลงทุน

ไฟฟ้ า

121.00

MW

ไฟฟ้ า
ไอน้า
น้าเย็น

1,772.40
3.00
3,200.00

MW
TPH
RT

กาลังการผลิ ตตามสัญญา

MW

349.55 MW
0.75 TPH
800.32 RT
กาลังการผลิ ตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

SCOD

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ าร่วมทุนกับบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด
กัลฟ์ วีทพี ี

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 1

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 2

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 3

HESIE

กัลฟ์ ทีเอส 4

HESIE

กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2

HRIL

พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
พลังความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชันที
่ ใ่ ช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

รวม
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ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

MW

ไอน้ า

20.00

TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

42.00

TPH

10.50 TPH

ไฟฟ้ า

130.00

MW

32.51

ไอน้ า

36.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

125.00

MW

ไอน้ า

25.00

TPH

ไฟฟ้ า

120.00

MW

ไอน้ า

10.00

TPH

2.50 TPH

ไฟฟ้ า
ไอน้า

760.00
158.00

MW
TPH

190.07 MW
39.50 TPH

5.00 TPH
MW

MW

9.00 TPH
31.26

MW

6.25 TPH
31.26

MW

6.25 TPH
30.01

พ.ค.-60

ก.ค.-60

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ม.ค.-61

MW
ม.ค.-62

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิ ดดาเนิ นการผลิ ตไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
1. บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
โรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน เป็ นโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง มีขนาดกาลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า กับ กฟผ. ภายใต้รปู แบบของโครงการ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ โดยจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ หมดให้แก่ กฟผ. เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2555
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ า เก็คโค่-วัน ผ่านบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด (ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะ
ทีบ่ ริษทั ในกลุม่ โกลว์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน ผลิตไฟฟ้ าจากการเผาถ่านหิน ทาให้เกิดพลังงานความร้อนทีน่ าไปใช้ในการผลิตไอน้า
เพือ่ ขับกังหันไอน้าซึง่ หมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ า โดยถ่านหินทีใ่ ช้เป็ นถ่านหินบิทมู นิ สั ซึง่ มีคา่ ความร้อนสูงและมี
ส่วนประกอบของสารซัลเฟอร์ทต่ี ่า
การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน จาหน่ายไฟฟ้ าตามกาลังการผลิตตามสัญญาจานวน 660 เมกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ. ภายใต้
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าซึง่ มีอายุ 25 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ จ่ายไฟฟ้ าซึง่ สัญญาจะสิน้ สุดลงในปี 2580 โดยมีการผลิต
ไฟฟ้ าส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้ าของกฟผ. ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ ตามอัตราค่าไฟฟ้ า ซึง่ ประกอบด้วย 1) ค่า
ความพร้อมจ่ายไฟฟ้ า (Availability Payment) ซึง่ โดยหลักการจะครอบคลุมถึง ต้นทุนค่าใช้จา่ ยคงทีใ่ นการ
ดาเนินการและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ าและผลตอบแทนการลงทุน และ 2) ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment)
ซึง่ โดยหลักการจะครอบคลุมถึง ค่าเชือ้ เพลิงในการผลิต ค่าขนส่งเชือ้ เพลิง และค่าใช้จา่ ยผันแปรทีเ่ กิดจากการ
เดินเครือ่ งและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ า
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
โรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วันได้ลงนามสัญญาเพือ่ จัดหาและขนส่งถ่านหิน (Coal Supply and Transport Agreements)
กับบริษทั คู่สญ
ั ญาขนาดใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียเพื่อทาการจัดหาและขนส่งถ่านหินชนิด บิทูมนิ ัสจาก
ประเทศอินโดนีเซียให้กบั โรงไฟฟ้ าเก็คโค่ -วัน เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ตามกระบวนการทีก่ าหนด
ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ซึง่ ขณะนี้ระยะเวลาของสัญญาจัดหาและขนส่งถ่านหินดังกล่าวอยูท่ ่ี 5.5 ปี
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน รับผิดชอบในการเดินเครือ่ งและซ่อม
บารุงโรงไฟฟ้ าประจาวันด้วยตนเอง
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน โดยกลุ่มโกลว์ม ีสทิ ธิในการเสนอชื่อ
กรรมการจานวน 5 คน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อกรรมการได้จานวน 3 คน
– บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนทีแ่ ต่ละฝ่ ายถือหุน้ อยู่ โดยจะเป็ น
การจ่ายจากเงินสดพร้อมจ่ายสาหรับผูถ้ อื หุน้ (Cash Available to Shareholders) โดยจะมีการจ่าย
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ในจานวนสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ โดยไม่ขดั แย้งกับข้อตกลงทางการเงินอื่น หรือข้อตกลงกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ของบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
โครงการโรงไฟฟ้ า เก็คโค่-วัน ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ ารวมกันไม่เกินเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน) เป็ นเวลา 8 ปี
นับจากวันที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า และโครงการเก็คโค่-วันยังคงได้รบั ลดหย่อนภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าต่อไปอีกเป็ นเวลา 5
ปี
เนื่องจาก บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด อยูร่ ะหว่างดาเนินการฟ้ องร้องเพื่อเรียกคืนภาษีอากรสุทธิทบ่ี ริษทั เก็คโค่วัน จากัด ได้จ่ายชาระให้แก่กรมสรรพากรแล้วในปี 2556 ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้นก่อนการโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่บริษทั ฯ และข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่ถงึ ที่สน้ิ สุด ดังนัน้ ภายใต้ขอ้ ตกลงของสัญญาโอนกิจการ
ทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด บริษทั ฯ และกลุ่มเหมราชฯ ตกลงว่าหากบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
ได้รบั เงินจากการชนะข้อพิพาททางภาษีอากรสุทธิอนั เป็ นทีส่ ุดจากกรมสรรพากร บริษทั ฯ ตกลงชาระเงินข้อ
พิพาทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มเหมราชฯ ร้อยละ 35 ในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด (ก่อนการโอน
กิจการทัง้ หมด) ให้แก่กลุ่มเหมราชฯ และให้ถอื เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดตาม
สัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชาระเพิม่ เติมให้แก่กลุ่มเหมราชฯ อย่างไรก็ดี กรณีท่บี ริษทั เก็คโค่-วัน จากัด มิได้ชนะ
ข้อพิพาทดังกล่าว บริษทั ฯ จะมิได้รบั ผลกระทบต่อกระแสเงินสดใดๆ
2. บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
โรงไฟฟ้ าโกลว์ ไอพีพี เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลุบรี (HCIE)
จังหวัดชลบุรี มีขนาดกาลังการผลิต 713 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า กับ กฟผ. ภายใต้รูปแบบของ
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ โดยจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ หมดให้แก่ กฟผ. เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ ดาเนินการ
ผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2546
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ถือหุน้ ใน
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะทีก่ ลุม่ โกลว์
ถือหุน้ ในบริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 95 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
เนื่ องจากสัดส่ว นการถือหุ้น ของบริษัท ฯ เท่ากับร้อยละ 5 บริษัทฯ จึง มิไ ด้ส่งตัวแทนไปเป็ น กรรมการใน
โครงการโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง (Gas-fired Combined
Cycle Power Plant) กระบวนการผลิตไฟฟ้ าประกอบด้วยการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติเพือ่ ขับกังหันก๊าซ
(Gas turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้ า ส่วนไอเสียจากกังหันก๊าซถูกนาไปถ่ายเท
ความร้อนให้กบั น้า ทาให้น้าเดือดกลายเป็ นไอเพือ่ ขับกังหันไอน้า (Steam Turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าได้อกี ต่อหนึ่ง
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การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี จาหน่ายไฟฟ้ าตามกาลังการผลิตตามสัญญาจานวน 713 เมกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ. ภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า ซึ่งมีอายุ 25 ปี นับจากวันที่เริม่ จ่ายไฟฟ้ า โดย กฟผ. มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการสัง่
เดินเครื่องโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี ให้ผลิตไฟฟ้ าส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้ าของกฟผ. ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ โดย
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด จะได้รบั ค่าไฟฟ้ าจาก กฟผ. ตามอัตราค่าไฟฟ้ า ซึง่ ประกอบด้วย 1) ค่าความพร้อม
จ่ายไฟฟ้ า (Availability Payment) ซึง่ โดยหลักการจะครอบคลุมถึง ต้นทุนค่าใช้จา่ ยคงทีใ่ นการดาเนินการและ
ซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ าและอัตราผลตอบแทนการลงทุน และ 2) ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ซึ่งโดย
หลักการจะครอบคลุมถึง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต ค่าขนส่งเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดจากการ
เดินเครื่องและซ่อมบารุง โรงไฟฟ้ า นอกจากนี้ยงั ได้รบั ค่าตอบแทนจาก กฟผ. เป็ น เงินเพิม่ ค่าระบบส่งไฟฟ้ า
(Added Facility Charge) ซึ่งเป็ นการชดเชยที่ได้ลงทุนไปก่อนให้กบั กฟผ. เพื่อก่อสร้างอุปกรณ์ในระบบส่ง
ไฟฟ้ าและต้นทุนอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งไฟฟ้ าของกฟผ.
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซ
ธรรมชาติกบั ปตท. แบบระยะยาว 25 ปี นอกจากนัน้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน) มีขอ้ ตกลงระยะยาวในการขายน้าดิบ (Raw water) ให้กบั โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี อีกด้วย
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้ า โกลว์ ไอพีพี รับผิดชอบในการเดินเครือ่ งและซ่อม
บารุงด้วยโรงไฟฟ้ าประจาวันด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าเป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
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3. บริ ษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด
บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังน้า
มีกาลังการผลิต 152 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นแขวงอัตตะปื อ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยได้รบั สัมปทานจาก
รัฐบาล สปป.ลาวเป็ นระยะเวลา 30 ปี ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer ซึง่ ได้เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิง
พาณิชย์ไปเมือ่ เดือนกันยายน 2542 โดยมีความสามารถในการจาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟผ. จานวน 126 เมกะ
วัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้ าทีข่ ายให้กบั กฟผ. ในแต่ละปี จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณน้าทีม่ ใี นแต่ละปี โดยบริษทั ไฟฟ้ า
ห้วยเหาะ จากัด จะจัดทาประมาณการไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ในแต่ละปี เป็ นรายเดือนให้กฟผ. และ Electricite du Laos
(EDL) จานวน 2 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั ตัง้ แต่ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด ทางอ้อมโดยถือหุน้ ผ่าน บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด (ซึง่
ถือหุน้ ใน บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัดในสัดส่วนร้อยละ 25) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
แล้วทัง้ หมด ในขณะทีก่ ลุม่ โกลว์ถอื หุน้ ในบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัดในส่วนทีเ่ หลือ ดังนัน้ จึงทาให้การถือหุน้
โดยรวมของบริษทั ฯ ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด จึงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.75 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด สาหรับกลุ่มโกลว์มกี ารถือหุน้ ผ่าน บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
รวมทัง้ หมดคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 67.25 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด และ EDL-Generation Public
Company Limited (EDL-Gen) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าพลังน้ าห้วยเหาะ จาหน่ ายไฟฟ้ าตามกาลังการผลิตตามสัญญาจานวน 126 เมกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ.
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า ซึ่งมีอายุ 30 ปี นับจากวันที่เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ โดย กฟผ.จะ
ชาระค่าพลังงานไฟฟ้ า เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ตามจริง ซึ่งคานวณจากจานวนหน่ วย
(กิโลวัตต์ชวโมง)
ั่
ของพลังงานไฟฟ้ าสุทธิท่ีส่งให้กฟผ. และค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ถอื ว่าผลิตได้โดยคานวณจาก
กิโลวัตต์ชวโมงของพลั
ั่
งงานไฟฟ้ าสุทธิท่ถี อื ว่าผลิตได้ซ่งึ จะมีการจ่ายก็ต่อเมื่อ กฟผ. ไม่รบั ซื้อปริมาณไฟฟ้ า
ตามประมาณการที่บริษัท ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ถือว่าผลิตได้
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ าพลังน้ าห้วยเหาะยังจาหน่ายไฟฟ้ าจานวน 2 เมกะวัตต์ ให้แก่ EDL ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาตรงกับสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ทัง้ นี้ การเดินเครือ่ งของโรงไฟฟ้ าพลังน้าไม่มตี น้ ทุน
เชือ้ เพลิงทีม่ คี วามสาคัญ
วัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
น้าเป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังน้า โดยน้าทีไ่ ด้มานัน้ มาจากแหล่งธรรมชาติและไม่ม ี
ต้นทุนจากการซือ้ ขายหรือจัดหา อย่างไรก็ตามปริมาณน้าในแต่ละช่วงของปี อาจมีความไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั
สภาวะอากาศและปริมาณน้าฝนตามฤดูกาล
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด รับผิดชอบการเดินเครือ่ งและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ าห้วยเหาะประจาวันด้วยตนเอง
ประกอบกับมีการว่าจ้าง กฟผ. ให้มกี ารบารุงรักษาตามขอบเขตงานทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
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สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด
บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับกลุ่มโกลว์เพือ่ กาหนดข้อตกลงในการจัดการงานใน บริษทั ห้วย
เหาะไทย จากัด โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางตรงใน บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ในขณะทีก่ ลุ่ม
โกลว์ถอื หุน้ ทางตรงใน บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49
โดยสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 คน โดยกลุม่ โกลว์มสี ทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคล
จานวน 2 คน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จานวน 3 คน
– บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นตามสัดส่วนที่แต่ ละฝ่ ายถือหุน้ อยู่ โดยจะมีการจ่ายในจานวน
สูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ตามกฎหมาย โดยคานึงถึงงบประมาณประจาปี และการจัดการทางภาษีเพื่อให้ได้
ประโยชน์สงู สุด
สาหรับสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด ได้กาหนดให้มกี รรมการจานวน 9 คน โดยทาง
บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลจานวน 3 คน ซึง่ มาจากกลุม่ โกลว์จานวน 1 คน และ
กลุม่ บริษทั ฯ จานวน 2 คน
4. บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ซึง่ ตัง้ อยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบ
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) ประเภทสัญญา Firm ปั จจุบนั มีกาลังผลิต
ไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 122.5 เมกะวัตต์ จาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญา
ซื้อ ขายไฟฟ้ าซึ่ง มีอ ายุ 25 ปี จากวัน เริ่ม ด าเนิ น การผลิต ไฟฟ้ าเชิง พาณิ ช ย์ใ นเดือ นพฤษภาคม 2556
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ยังได้ทาสัญญาเพือ่ จาหน่ายไฟฟ้ า ไอน้าและน้าเย็นให้กบั ลูกค้า
อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง (HRIL)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ผ่านบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด
(ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั ในกลุ่มกัลฟ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมด
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชันพลั
่ งความร้อนร่วม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชื้อเพลิง (Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลิตประกอบด้วยการเผา
ไหม้ของก๊าซธรรมชาติเพื่อขับกังหันก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้ า ส่วนไอ
เสียจากกังหันก๊าซถูกนาไปถ่ายเทความร้อนให้กบั น้ าเพื่อผลิตไอน้ า โดยไอน้ าส่วนหนึ่ง ถูกนาไปใช้ในการขับ
กังหันไอน้า (Steam Turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้ าเพิม่ เติม บางส่วนจะถูกส่งไปยังผูร้ บั
ซือ้ ผ่านท่อนาส่งไอน้าและบางส่วนจะถูกนาไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ าเย็นด้วยเครือ่ งทาความเย็นแบบดูดซึม
(Absorption Chiller) สาหรับส่งให้ผรู้ บั ซือ้ เพือ่ นาไปใช้ในการปรับอากาศ
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การจัดจาหน่าย
โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้สญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้ า ตามรูปแบบของโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก นอกจากนัน้ ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล ยังมีสญ
ั ญาเพือ่ จาหน่ายไฟฟ้ าจานวน 32.5 เมกะวัตต์ ไอน้า 3 ตันต่อชัวโมง
่
และน้าเย็น 3,200 ตันความ
เย็น ให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชจังหวัดระยอง (HRIL)
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็กกัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้าทา
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. อายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้าในเดือน
พฤษภาคม 2556 ในขณะที่มขี อ้ ตกลงซื้อขายน้ า เพื่อกระบวนการผลิต (Process water) กับบริษทั บริษัท
ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการทาสัญญาระยะยาว โดยไม่มรี ะยะเวลา
สิน้ สุด
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด รับผิดชอบในการเดินเครื่องและซ่อมบารุงด้วยโรงไฟฟ้ า ประจาวันด้วย
ตนเอง
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน โดยกลุ่มกัลฟ์ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคล
จานวน 6 คน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จานวน 2 คน ตราบใดทีบ่ ริษทั ฯ ยังถือหุน้
ในบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5
– ฝ่ ายบริหาร ประกอบด้วยผู้จดั การทัวไปซึ
่
่งได้รบั การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษทั โดยหากมี
การเปลีย่ นแปลงให้กลุม่ กัลฟ์ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการแต่งตัง้ ต่อไป
– บริษัท จะจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ตามสัด ส่ว นที่แ ต่ ล ะฝ่ ายถือ หุ้น อยู่เ ป็ นรายปี หรือ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็น สมควร โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนี้จะต้องจ่ายส่วนที่เป็ นเงินสดส่วนเกิน
(Available Excess Cash)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเต็มจานวนสาหรับ
กาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ไม่เกินเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เป็ นเวลา
8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ทัง้ นี้แม้วา่ ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจานวน
ดังกล่าวจะครบกาหนดลงแล้ว จะยังคงได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไร
สุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
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5. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์กลั ฟ์ โซล่าร์
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา
(Solar Rooftop) ภายใต้รปู แบบโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) จานวน 4 โครงการ มีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้ ารวม 0.6 เมกะวัตต์ และจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ หมดให้แก่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบ่งเป็ นรายบริษทั ดังนี้
1. บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด มีกาลังผลิต 0.25 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในเหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1
(HLP1) เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557
2. บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด มีกาลังผลิต 0.13 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี
(HCIE) เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2557
3. บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด มีกาลังผลิต 0.13 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด (HESIE) เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2557
4. บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด มีกาลังผลิต 0.09 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ด (ESIE) เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะทีก่ ลุ่ม
กัลฟ์ ถือหุน้ ใน บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลั ฟ์ โซล่าร์ ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP)
กับกฟภ. จานวน 4 ฉบับ โดยปริมาณรับซื้อไฟฟ้ าสัญญารวม 0.6 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 25 ปี โดยสัญญา
ดังกล่าวเป็ นการซื้อขายไฟฟ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการ
รับซือ้ ไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคาซึ่งเป็ นอัตรารับซื้อไฟฟ้ า Feed-in Tariff
(FiT)
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
แสงอาทิตย์เป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแสงอาทิตย์ทไ่ี ด้มานัน้
มาจากแหล่งธรรมชาติและไม่มตี น้ ทุน อย่างไรก็ตามปริมาณและความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงอาจมี
ความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ดว้ ยความแม่นยาได้ เพราะขึน้ กับฤดูกาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ช่วงเวลา
การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด ทาการจัดจ้างบริษทั ทีม่ คี วามชานาญรับผิดชอบการดาเนินงานและบารุงรักษา
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลั ฟ์ โซล่าร์ ภายใต้สญ
ั ญาระยะยาว
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน โดยกลุ่มกัลฟ์ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคล
จานวน 6 คน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จานวน 2 คน ตราบใดทีบ่ ริษทั ฯ ยังถือหุน้
ในบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5
– ฝ่ ายบริหาร ประกอบด้วยผู้จดั การทัวไปซึ
่
่งได้รบั การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษทั โดยหากมี
การเปลีย่ นแปลงให้กลุม่ กัลฟ์ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการแต่งตัง้ ต่อไป
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– บริษัท จะจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ตามสัด ส่ว นที่แ ต่ ล ะฝ่ ายถือ หุ้น อยู่เ ป็ นรายปี หรือ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยทีก่ ารจ่ายเงินปั นผลนี้จะต้องจ่ายในจานวนทีม่ ากทีส่ ดุ ทีเ่ ป็ นไป
ได้จากเงินสดส่วนเกิน (Available Excess Cash) ที่ไม่มขี ดั ต่อข้อกาหนดของสัญญาการกู้เงินอื่น
(ถ้ามี) หรือกฎหมายใด ๆ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด และ
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเต็มจานวนสาหรับ
กาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าเป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ า ทัง้ นี้ แม้ว่าระยะเวลาการยกเว้น ภาษีเ ต็ม จานวนดังกล่าวจะครบกาหนดลงแล้ว จะยังคงได้ร บั
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าต่อไป
อีกเป็ นเวลา 5 ปี
6. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ดบั บลิ วเอชเอ กันกุล
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทีต่ ดิ ตัง้ บน
หลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้รปู แบบโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) จานวน 4 โครงการ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 3.3 เมกะวัตต์ และจาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. จานวน 2.3 เมกะวัตต์ และ กฟน.
จานวน 1.0 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็ นรายบริษทั ดังนี้
1. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด มีกาลังผลิตติดตัง้ 1.0 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทด่ี บั บลิว
เอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 61 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิง
พาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2557
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่ าร์รฟู 3 จากัด มีกาลังผลิตติดตัง้ 0.83 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทด่ี บั บลิว
เอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2557
3. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด มีกาลังผลิตติดตัง้ 0.83 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทด่ี บั บลิว
เอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2557
4. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด มีกาลังผลิตติดตัง้ 0.64 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทด่ี บั บลิว
เอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2557
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ถือหุน้ ในกลุ่ม
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมด ในขณะที่
กลุ่มกันกุล ถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
แล้วทัง้ หมด
การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดบั บลิวเอชเอ กันกุล ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตขนาดเล็กมาก
(VSPP) กับ กฟภ. จานวน 3 ฉบับ และ กฟน. จานวน 1 ฉบับ โดยปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้ าสัญญารวม 3.30 เมกะ
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วัต ต์ อายุ ส ัญ ญา 25 ปี โดย สัญ ญาดัง กล่ า วเป็ นการซื้ อ ขายไฟฟ้ าเป็ นไปตามเงื่อ นไขของระเบี ย บ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซือ้ ไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บน
หลังคาซึง่ เป็ นอัตรารับซือ้ ไฟฟ้ า Feed-in Tariff (FiT)
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
แสงอาทิตย์เป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแสงอาทิตย์ทไ่ี ด้มานัน้
มาจากแหล่งธรรมชาติและไม่มตี น้ ทุน อย่างไรก็ตามปริมาณและความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงอาจมี
ความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ดว้ ยความแม่นยาได้ เพราะขึน้ กับฤดูกาลและสภาพอากาศในแต่ละ
ช่วงเวลา
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 คน โดยกลุ่มกันกุลมีสทิ ธิในการเสนอชื่อ
บุ ค คลจ านวน 1 คน และบริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการเสนอชื่อ บุ ค คลได้จ านวน 3 คน แต่ ห ากมีก าร
เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้สอดคล้องกั บสัดส่วนการถือหุน้ ของ
ทัง้ สองกลุ่ม
– การเสนอชื่อผูบ้ ริหารขึน้ อยู่กบั คู่สญ
ั ญาจะตกลงกัน โดยให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการมีอานาจหน้าทีใ่ น
การพิจารณาแต่งตัง้
– บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลักหักสารองตาม
กฎหมาย โดยให้จ่ า ยเป็ น รายปี อย่า งไรก็ดีจ ะพิจ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลโดยพิจ ารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพือ่ จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดบั บลิวเอชเอ กันกุลทัง้ 4 บริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลเต็มจานวนสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าเป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ทัง้ นี้แม้ว่าระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจานวนดังกล่าวจะครบ
กาหนดลงแล้ว จะยังคงได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
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7. บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ (ดับบลิ วเอชเอ) 1จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัด เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1ซึ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (HCIE) เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ
ในรูปแบบโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) ประเภทสัญญา Firm ซึ่งกาลัง
ผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 121 เมกะวัตต์ จาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สญ
ั ญา
ซื้อขายไฟฟ้ าซึ่งมีอายุ 25 ปี นับจากวันที่เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2559
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1ยังได้ทาสัญญาเพื่อจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั ลูก ค้า
อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูใ่ น HCIE
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมด ในขณะที่กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัด คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1เป็ นโรงไฟฟ้ า โคเจนเนอเรชันพลั
่ งความร้อนร่วม ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง (Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลิ ต
ประกอบด้วยการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติเพือ่ ขับกังหันก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ า ส่วนไอเสียจากกังหันก๊าซถูกนาไปถ่ายเทความร้อนให้กบั น้ าเพื่อผลิตไอน้ า โดยไอน้ าส่วนหนึ่ง ถูก
นาไปใช้ในการขับกังหันไอน้ า (Steam Turbine) และหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้ าเพิม่ เติม และ
บางส่วนจะถูกส่งไปยังผูร้ บั ซือ้ ผ่านท่อนาส่งไอน้า
การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้สญ
ั ญา
ซื้อขายไฟฟ้ า ตามรูปแบบของโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิว
เอชเอ) 1ยังมีความสามารถในการจาหน่ ายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือ ให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช ชลบุรี (HCIE)
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็กบี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมี
การเข้าทาสัญญาซื้อขายกับปตท. เป็ นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่มขี อ้ ตกลงซื้อขายน้ าดิบ (Raw water) กับ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการทาสัญญาระยะยาว โดยไม่ม ี
ระยะเวลาสิน้ สุด
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัด เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเดินเครื่องและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ า
ประจาวันด้วยตนเอง
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
– คณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัด ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 10 คน โดยกลุ่มบี กริม เพาเวอร์มสี ทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลจานวน 7 คน และบริษทั ฯ มี
สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จานวน 3 คน ตราบใดที่บริษทั ฯ ยังถือหุ้นในบริษทั บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5
– ฝ่ ายบริหารของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1ประกอบด้วยผูจ้ ดั การทัวไปซึ
่ ่งได้รบั การ
เสนอชื่อ โดย กลุ่ ม บี กริม เพาเวอร์ ซึ่ง ผู้จ ัด การทัว่ ไปนี้ จ ะท างานภายใต้ก ารบัง คับ บัญ ชาของ
คณะกรรมการบริษทั
– บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1จากัดจะจัดสรรผลกาไรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ หลังจากการกันสารองบางส่วนสาหรับกองทุนสารองตามกฎหมายไม่ต่ากว่า 1 ใน 12 ของ กาไร
จนกระทังกองทุ
่
นสารองมีมลู ค่าเท่ากับ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั แล้ว
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ดับ บลิว เอชเอ) 1จ ากัด ได้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ จ ากการส่ง เสริม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเต็มจานวนสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า รวมกันไม่เกินเงินลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่ นิ และเงินทุนหมุนเวียน) เป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้ าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ที่ร่วมลงทุนกับบริ ษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด
กลุม่ บริษทั ฯ และบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ร่วมเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติตามรูปแบบ
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm จานวน 6 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด โรงไฟฟ้ า กัลฟ์ วีทพี ี ตัง้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 130 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้าตามสัญญา 20 ตันต่อชัวโมง
่ โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ 230.6
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
2. บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 1 ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง) (ESIE) อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกาลังผลิตไฟฟ้ า ตามสัญญาทัง้ หมด 130 เมกะวัตต์
และกาลังการผลิตไอน้าตามสัญญา 42 ตันต่อชัวโมง
่ โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือน
กรกฎาคม 2560
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 290.5
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
3. บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 2 ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง) (ESIE) อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา 130 เมกะวัตต์ และกาลัง
การผลิตไอน้าตามสัญญา 36 ตันต่อชัวโมง
่ โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน
2560
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ 309.7
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
4. บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 3 ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(HESIE) อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา 125 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิต
ไอน้ าตามสัญญา 25 ตันต่อชัวโมง
่
โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน
2560
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ 338.0
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
5. บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ ทีเอส 3 ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(HESIE) อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา 125 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิต
ไอน้าตามสัญญา 25 ตันต่อชัวโมง
่ โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุน อีกประมาณ 331.5
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
6. บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ตัง้ อยู่ท่ีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง (HRIL) มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญา 120 เมกะวัตต์ และกาลังการ
ผลิตไอน้ าตามสัญญา 10 ตันต่อชัวโมง
่
โดยจะเริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม
2562
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ 357.7
ล้านบาท และในกรณีทเ่ี งินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษทั มีภาระ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่จี ะต้องใส่เงินเพิม่ เติมในรูปของการเพิม่ ทุน หรือการให้เงินกู้ในวงเงินไม่เกิน
ประมาณ 25 ล้านบาท
ทัง้ นี้บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ถือหุน้ ใน
โรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ในขณะทีบ่ ริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด ได้ลงทุนในสัดส่วนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
แล้วทัง้ หมด
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ าทัง้ 6 โรงข้างต้นเป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชันพลั
่ งความร้อนร่วม ทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
(Gas-fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant) กระบวนการผลิตประกอบด้วยการเผาไหม้ของ
ก๊าซธรรมชาติเพือ่ ขับกังหันก๊าซ (Gas turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเพือ่ ผลิตไฟฟ้ า ส่วนไอเสียจาก
กังหันก๊าซถูกนาไปถ่ายเทความร้อนให้กบั น้าเพือ่ ผลิตไอน้า โดยไอน้าส่วนหนึ่ง ถูกนาไปใช้ในการขับกังหันไอ
น้า (Steam Turbine) และหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเพือ่ ผลิตไฟฟ้ าเพิม่ เติม และบางส่วนจะถูกส่งไปยังผูร้ บั ซื้อ
ผ่านท่อนาส่งไอน้า
การจัดจาหน่าย
กลุ่มโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซธรรมชาติท่รี ่วมลงทุนกับบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด นี้ เป็ นโรงไฟฟ้ าที่จาหน่ ายไฟฟ้ า
ให้กบั กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า ระยะเวลา 25 ปี ตามรูปแบบของโครงการ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก นอกจากนัน้ ยังมีสญ
ั ญาเพื่อจาหน่ ายไฟฟ้ า และไอน้ า ให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อุ ต สาหกรรมอีส เทิร์น ซีบ อร์ด (ระยอง) (ESIE) นิ ค มอุ ต สาหกรรมอีส เทิร์น ซีบ อร์ด (HESIE) และ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง (HRIL)
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
กลุ่มโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กทีร่ ว่ มลงทุนกับ บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด นี้ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้ า โดยมีก ารเข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายกับ ปตท. เป็ น ระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่ม ีข้อ ตกลงซื้อ ขายน้ า เพื่อ
กระบวนการผลิต (Process water) กับบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นการทาสัญญาระยะยาว โดยไม่มรี ะยะเวลาสิน้ สุด
การเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
โครงการโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการรับผิดชอบการเดินเครือ่ งและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ าประจาวันด้วยตนเอง
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สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ แต่ละบริษทั
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการบริษทั ของทัง้ 6 บริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน โดยบริษทั กัลฟ์ เอ็มพี
จากัด มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลจานวน 6 คน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลได้จานวน 2
คน ตราบใดทีบ่ ริษทั ฯ ยังถือหุน้ ในบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5
– ฝ่ ายบริหารของทัง้ 5 บริษทั ประกอบด้วยผู้จดั การทัวไปซึ
่
่งได้รบั การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
บริษทั โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงให้บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการแต่งตัง้ ต่อไป
– บริษัท จะจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ตามสัด ส่ว นที่แ ต่ ล ะฝ่ ายถือ หุ้น อยู่เ ป็ นรายปี หรือ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนี้จะต้องจ่ายส่วนที่เป็ นเงินสดส่วนเกิน
(Available Excess Cash)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด และบริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลเต็มจานวนสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ไม่เกินเงินลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ทัง้ นี้แม้ว่า
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจานวนดังกล่าวจะครบกาหนดลงแล้ว จะยังคงได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
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2.3.2

นโยบายประกอบธุรกิ จพลังงาน
(1) การลงทุนร่วมกับบริ ษทั ชัน้ นาในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานเชื้อเพลิ งเชิ งพาณิ ชย์ (Conventional
Fuel Power Plant)
ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ได้รว่ มมีบทบาทเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าประเภท
เชื้อ เพลิง เชิง พาณิ ช ย์ (Conventional Fuel Power Plant) โดยเป็ นการลงทุ น ในลัก ษณะ Strategic
Partnership ทัง้ โครงการโรงไฟฟ้ าที่ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ และทัง้ ที่
ตัง้ อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนได้รบั ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับการลงทุน
ทัง้ ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนการลงทุ น และความต่อเนื่ องของกระแสเงิน สด ซึ่งทางบริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ ะลงทุนในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็ นต้นไป
โดยอาจเป็ นการเข้าร่วมลงทุนตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ หรือการเข้าซือ้ กิจการของโครงการโรงไฟฟ้ าต่าง ๆ
ซึง่ รวมถึงทีต่ งั ้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช และทีต่ งั ้ อยูน่ อกนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช
(2) เข้าเป็ นผูป้ ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิ งประเภทพลังงานทางเลือก (Alternative
Fuel Power Plant)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และกาลังศึกษาความเป็ นไปได้ของการ
พัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าร่วมยื่น
ข้อเสนอเพื่อจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เมื่อมีการเปิ ด กระบวนการประมูลคัดเลือก
นอกจากนัน้ บริษทั ฯยังมีแผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ ายไฟฟ้ าและไอน้ าหรือน้ าเย็น ให้แก่
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายย่อยเช่นลูกค้าอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสนใจอีกด้วย
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2.3.3 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
1. กลยุทธ์ในการเติ บโตควบคู่กบั พันธมิ ตรทางธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รบั โอนธุรกิจพลังงานทัง้ หมดจากกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) และยังได้มกี ารทาข้อตกลงในสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และ
ข้อ ตกลงไม่ค้า แข่ง กับ เหมราช รวมถึง การท าสัญ ญาการก าหนดขอบเขตในการประกอบธุ ร กิจ (NonCompetition) กับทางดับบลิวเอชเอ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจพลังงานใดๆ ในประเทศไทย ไม่วา่ จะทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่วา่ จะด้วยตัวเองหรือร่วมกับผูอ้ ่นื อันอาจเป็ นการแข่งขันกับทางบริษทั ฯ โดยหากกรณีท่กี ลุ่ม
เหมราชฯ จะดาเนินการเข้าไปลงทุนซือ้ กิจการในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ในประเทศไทย และได้รบั สิทธิลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานจะมีการนามาเสนอต่อเพื่อให้ทางกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูร้ ว่ มลงทุนในโครงการนัน้ ๆ พิจารณาก่อน
มีความประสงค์ท่จี ะเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่ และหากเป็ นโครงการอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มบริษทั
ได้รบั ข้อเสนอมา จะมีการนามาเสนอต่อเพือ่ ให้ทางบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาการลงทุนดังกล่าวต่อไป
2. กลยุทธ์ในการลงทุนร่วมกับบริ ษทั ชัน้ นาทางด้านพลังงานในธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
บริษัทฯ เป็ นพันธมิตรกับ กลุ่ม เหมราชฯ ซึ่งเป็ นนิ ค มอุ ตสาหกรรมที่ม ีทาเลที่ตงั ้ ที่เ หมาะสมในการจัด ตัง้
โรงไฟฟ้ า เนื่องจากช่วยลดปั ญหาในเรื่องของการดูแลสิง่ แวดล้อมได้อย่างดีเพราะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ม ี
การควบคุมกากับดูแลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทัง้ ในเรื่องการจัดตัง้ โรงงานและในเรื่องการ
ดูแลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การร่วมทุนกับบริษทั ฯ ในเขตอุตสาหกรรมเหมราชยังมีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมทีม่ ี
ส่วนสาคัญในการเพิม่ ผลประกอบการของโรงไฟฟ้ า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ า ในรูปแบบของโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
รายเล็ก หรือ SPP เนื่องจากสามารถจาหน่ ายไฟฟ้ าและไอน้ าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมได้โดยตรง ซึ่งลูกค้า
อุ ตสาหกรรมส่วนใหญ่ ให้ค วามสนใจเนื่ องจากกระแสไฟที่ผ ลิตได้และจาหน่ ายโดยโรงไฟฟ้ าในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมมักมีเสถียรภาพที่น่าพึงพอใจ และมีราคาที่ต่ ากว่า นอกจากนัน้ ยังสามารถจาหน่ ายไอน้ า ซึ่ง มี
ความสาคัญสาหรับกระบวนการผลิตของลูกค้าอุตสาหกรรมหลายรายอีกด้วย
นอกจากนี้ โ ครงการโรงไฟฟ้ ายัง เป็ นธุ ร กิจ ที่ม ีก ารใช้น้ า อุ ต สาหกรรมจ านวนมากเป็ นส่ ว นส าคัญ ของ
กระบวนการผลิต ทาให้เกิดผลเกื้อกู ลต่อธุรกิจน้ าอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ ซึ่งความต้องการการใช้น้ าของ
ธุรกิจประเภทนี้ยงั มีความมันคงต่
่ อเนื่องจากการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ ามักจะมีสญ
ั ญาดาเนินงานระยะยาวกว่า
25 ปี ขน้ึ ไปเสมอซึ่งมีสว่ นให้กระแสเงินสดของธุรกิจน้ าเพื่ออุตสาหกรรมมีความมันคงมากยิ
่
ง่ ขึน้ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างกับ บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จากัด จานวน 6 โครงการ ซึง่ ตัง้ อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ จะเริม่ ทยอยดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตงั ้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป จะมีผลทา
ให้ปริมาณการขายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
3. กลยุทธ์ในการเป็ นผูป้ ระกอบการในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก
เนื่องจากบริษทั ในกลุ่ม บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
จากัด (มหาชน) มีพน้ื ที่หลังคาของคลังสินค้า และพืน้ ที่หลังคาของอาคารลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมกว่า 2
ล้านตารางเมตร ซึ่งสามารถนามาใช้ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ประกอบกับนโยบาย
ของทางรัฐบาลที่สนับสนุ นการลงทุนในโรงไฟฟ้ าประเภทนี้มากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจไฟฟ้ าในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต
นอกจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีเป้ าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้ า พลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ โดยเริม่ จากโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ซึ่ง บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม
ทุนกับกลุ่มโกลว์และ Suez ได้รบั คัดเลือกให้ขายไฟฟ้ าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบริษทั จะจาหน่ าย
ไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. จานวน 6.90 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี อนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าขยะ
อุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กฟภ. ยังอยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาสัญญาดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะส่งมอบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ฉบับลงนามให้กบั บริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี 2562
2.3.4

ภาวะอุตสาหกรรม

อุ ตสาหกรรมไฟฟ้ าในประเทศไทย เป็ นระบบสาธารณู ป โภคพื้น ฐานที่ถูกกากับดูแ ลการดาเนิ น งานโดย
กระทรวงพลังงาน (กน.) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) เพื่อพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้ าของประเทศให้มคี วามมัน่ คงและยังยื
่ น แต่เดิมการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยมีการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาเนื่องจากแนวโน้ มความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ ามีเพิม่ ขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิม่ ขึ้นของจานวนประชาชน รัฐบาลจึงได้มกี าร
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการผลิตไฟฟ้ ามากขึน้ เพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้มนี โยบายเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนใน
การผลิตไฟฟ้ าและเปิ ดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลการสร้างโรงไฟฟ้ าได้ ทาให้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ได้มผี ผู้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) เข้ามามีบทบาทใน
การผลิตไฟฟ้ าในระบบของประเทศ และต่อมาในปั จจุบนั เนื่องจากมีการสนับสนุ นให้มกี ารใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ผลิต ไฟฟ้ า จึง ได้ ม ีผู้ ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก มาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้า มามีบ ทบาทเพิ่ม ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าของประเทศ
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิ ตไฟฟ้ าในประเทศไทย

การผลิต

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าราย
เล็กมาก

กฟผ.

ผูใ้ ช้ปลายทาง

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
อิสระ

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าราย
เล็ก

กฟผ.

การส่ง

การจาหน่าย

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

กฟน.

กฟภ.

ผูใ้ ช้ปลายทาง
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ลูกค้าโดยตรง

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ระบบผลิตไฟฟ้ า
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยได้แก่ กฟผ. และ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน โดย กฟผ. จาหน่ ายไฟฟ้ าเกือบทัง้ หมดที่
ผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้านให้แก่รฐั วิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อ
จาหน่ายให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าอุตสาหกรรมทัวประเทศ
่
และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ (IPP) จะจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ.เท่านัน้
ในขณะที่ไ ฟฟ้ าบางส่วนที่ผ ลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) และ ผู้ผ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถ
จาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง (ทีม่ า: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน)
(1) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กฟผ. ผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าของกฟผ. ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศ ตัง้ อยู่ทุกภูมภิ าคของประเทศ
รวมจานวนทัง้ สิน้ 53 แห่ง โดยปั จจุบนั มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 16,376.13 เมกะวัตต์
(2) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระหรือ IPP (Independent Power Producer)
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระเป็ นผูผ้ ลิตเอกชนทีพ่ ฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่เพื่อการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ โดยมี
กาลังผลิตไฟฟ้ าทีข่ ายเข้าระบบไม่ต่ากว่า 90 เมกะวัตต์ โดยมีกฟผ. เป็ นผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ทงั ้ หมดภายใต้สญ
ั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้ าระยะยาว 25 ปี โดยปั จจุบนั โรงไฟฟ้ า IPP มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 14,766.70 เมกะวัตต์
(3) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กหรือ SPP (Small Power Producer)
ผู้ผลิตไฟฟ้ า รายเล็กเป็ นผู้ผลิตเอกชนที่พฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้ าที่ภาครัฐรับซื้อไฟฟ้ าเข้าระบบของ กฟผ.
ตัง้ แต่ 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ระบบ Cogeneration หรือใช้พลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ าขนาดเล็ก พลังงานจากกากหรือเศษวัสดุจากการเกษตร เป็ นต้น
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า มี 2 ลักษณะ คือ สัญญาซื้อขายประเภท Firm มีอายุสญ
ั ญา 5 ปี ขน้ึ ไป โดยกฟผ. จะจ่ายค่า
Capacity Payment และ Energy Payment ในขณะทีส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายประเภท Non-firm มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 5 ปี โดยจะ
ได้รบั เฉพาะค่า Energy Payment เท่านัน้ โดยปั จจุบนั โรงไฟฟ้ า SPP มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 5,625.02 เมกะ
วัตต์
(4) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากหรือ VSPP (Very Small Power Producer)
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก จะจาหน่ ายไฟฟ้ าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ระบบ Cogeneration หรือใช้พลังงานหมุนเวียน โดยปั จจุบนั โรงไฟฟ้ า VSPP มีกาลังการผลิต
รวมประมาณ 3,104.96 เมกะวัตต์
(5) การนาเข้าพลังงานไฟฟ้ าจากต่างประเทศ
กฟผ. มีการนาเข้า พลังงานไฟฟ้ าจากต่างประเภท ได้แก่ สปป.ลาว และ มาเลเซีย เป็ นต้น โดยปั จจุบนั การ
นาเข้าพลังงานไฟฟ้ าจากต่างประเทศ มีกาลังการผลิตรวม 3,877.60 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็ นการนาเข้าจาก สปป,ลาว
จานวน 3,577.60 เมกะวัตต์ และ มาเลเซีย จานวน 300 เมกะวัตต์
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ระบบส่งไฟฟ้ า
กฟผ. ดาเนินการจัดส่งไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. และที่รบั ซื้อจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายอื่นผ่านระบบส่ง
ไฟฟ้ าของ กฟผ. ซึง่ มีโครงข่ายครอบคลุมทัวประเทศ
่
ทีร่ ะดับแรงดัน 500 กิโลวัตต์ 230 กิโลวัตต์ 115 กิโลวัตต์ และ 69
กิโลวัตต์ เพื่อจาหน่ ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีร่ บั ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยังจาหน่ ายไฟฟ้ าให้
การไฟฟ้ าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้ าแรงดัน 115 กิโลวัตต์ และ 22 กิโลโวลต์ และ
มาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์
ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า
กฟน. และ กฟภ. ทาหน้าทีจ่ าหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั ผูบ้ ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจาหน่ ายไฟฟ้ า
ให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ าในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุร ี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ. จะทาการจาหน่าย
ไฟฟ้ าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ ารายย่อยและลูกค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่เขตบริการของ กฟน. และไฟฟ้ าบางส่วน
กฟผ. ทาการจาหน่ายตรงให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายใหญ่บางราย นอกจากนี้ผผู้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้ าของ
ตนเองทีส่ ง่ ไฟฟ้ าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง
กาลังผลิ ตรวมของประเทศและความต้องการไฟฟ้ ารวมของประเทศ
จากการสารวจของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทยเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจากการขยายตัวเศรษฐกิจและการเพิม่ ขึน้ ของจานวนประชากรเป็ นหลัก โดย กฟผ. จะต้องจัด
ให้มกี าลังการผลิตไฟฟ้ ารวมสูงกว่าจานวนความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดเสมอ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุด คือ
ปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ บู้ ริโภคใช้รวมกันทัง้ ระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ าใน
ประเทศให้มคี วามมันคง
่ ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อนโยบายการผลิตและรับซื้อไฟฟ้ าเพิม่ ของ
ประเทศ สาหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสุงสุดในรอบปี 2559 สาหรับหกเดือนแรกล่าสุดอยู่ทว่ี นั ที่ 11 พฤษภาคม
2559 เวลา 22.28 น. ที่ 29,619 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ หากเทียบกับปี 2558 เท่ากับ 2,273 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ
8.31 จากสถิตยิ อ้ นหลังพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จาก 16,681 เมกะวัตต์ในปี 2545 เป็ น
29,619 เมกะวัตต์ในปี 2559 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 4.19 ต่อปี ในขณะทีก่ าลังการผลิตไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้
จาก 23,755 เมกะวัตต์ในปี 2545 เป็ น 43,623 เมกะวัตต์ ในปี 2558 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.79
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ทีม่ า: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและแผนพัฒนากาลังกรผลิตไฟฟ้ าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยการใช้ไฟฟ้ าของประเทศไทยมีผูใ้ ช้ปลายทางแบ่งได้ออกเป็ น 4 ประเภทหลักได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาค
กิจการขนาดเล็ก ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยผูใ้ ช้ปลายทางทีม่ สี ดั ส่วนการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดคือ ภาคอุตสาหกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 44 ของการใช้ไฟฟ้ าทัง้ ประเทศ รองลงมาคือการใช้ไฟฟ้ าในภาคครัวเรือน คิดเป็ น ร้อยละ 23 ภาคธุรกิจ
ร้อยละ 19 และกิจการขนาดเล็ก ร้อยละ 11
การใช้ไฟฟ้ าในแต่ละสาขา

กิกะวัตต์ชวโมง
ั่
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กิกะวัตต์ชวโมง
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140,000
120,000
อุตสาหกรรม
100,000
80,000
ธุรกิ จ
60,000
กิ จการขนาดเล็ก
40,000
20,000
ครัวเรือน
0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ครัวเรือน
ธุรกิจ
ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร

กิจการขนาดเล็ก
อุตสาหกรรม
สูบน้าเพื่อการเกษตร

ทีม่ า:รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย 2558 โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้ไฟฟ้ าในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2545 ถึงปี 2550 หลังจากนัน้ ช่วงปี 2551 ถึงปี
2552 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลงประกอบกับภาวะความไม่มเี สถียรภาพทางการเมื อง
ภายในประเทศไทย ต่ อ มาในปี 2553 ถึง ปี 2557 การใช้ไ ฟฟ้ า ในภาคอุ ต สาหกรรมส่ว นใหญ่ ก ลับ มาเพิ่ม อีก ครัง้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมอาหาร
การใช้ไฟฟ้ าในสาขาอุตสาหกรรม
กิกะวัตต์ชั่วโมง

อาหาร
เหล็กและเหล็กกล้า
อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งทอ
ยานยนต์
พลาสติก
ซีเมนต์

เคมีภัณฑ์
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แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ า
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้จดั ทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2557 –
2579 (“PDP 2015”) ซึ่งได้มกี ารพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าของประเทศที่สอดคล้องกันอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ปี 2557 – 2579 เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.94 โดย PDP 2015 นี้ได้คาดการณ์ถงึ ความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่
จะเพิม่ ขึน้ จาก 29,051 เมกะวัตต์ในปี 2558 เป็ น 49,655 เมกะวัตต์ในปี 2579
ประมาณการความต้องการไฟฟ้ าสูงสุดและกาลังการผลิ ตติ ดตัง้
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ทีม่ า:แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015)

โดยรัฐบาลได้มกี ารส่งเสริมการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ มากขึน้ จากปั จจุบนั ร้อยละ 8 เป็ นร้อยละ
20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ ารวมของประเทศในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็ นกาลังผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนรวม 19,634.4 เมกะวัตต์ รายละเอียดของประมาณการสัดส่วนแหล่งพลังงานในแผน PDP 2015 มีดง้ นี้
ปี 2557
ประมาณร้อยละ

ปี 2569
ประมาณร้อยละ

ปี 2579
ประมาณร้อยละ

ซือ้ ไฟฟ้ าพลังน้ าจากต่างประเทศ
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20
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ก๊าซธรรมชาติ
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ประเภทเชื้อเพลิ ง

1
ดีเซล – น้ ามันเตา
ทีม่ า:แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015)

นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (“AEDP”) ประมาณการกาลังการติดตัง้ (เม
กะวัตต์) ของโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) ทัง้ ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ปี

แสงอาทิ ตย์

พลังลม
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พืชพลังงาน
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5,262
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ทีม่ า:แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 (PDP 2015)
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2.4 ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
บริษทั ฯ เชื่อว่า บริษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ งในผูน้ าในการให้บริ การสาธารณูปโภคในนิ คมอุตสาหกรรม

2.

บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภครายใหญ่ใ นนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยครอบคลุมพืน้ ที่
นิ ค มอุ ต สาหกรรมกว่ า ร้อ ยละ 30 ของพื้น ที่นิ ค มอุ ต สาหกรรมทัง้ ประเทศ ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ ให้ บ ริก าร
สาธารณู ปโภคด้วยโรงผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบาบัดน้ าเสียซึ่งกาลังผลิตรวม 281,376 ลบ.ม.ต่อวัน
และ 117,456 ลบ.ม.ต่อวัน ตามลาดับ โดยให้บริการแก่ พ้นื ที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จานวน 8 แห่ง
ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (3)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2 (4) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (5) นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช ชลบุรี (6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 (7) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (8) เขตประกอบ
อุตสาหกรรมเหมราชระยอง รวมพืน้ ทีก่ ว่า 24,000 ไร่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้บริการสาธารณู ปโภคแก่ลกู ค้า
อุตสาหกรรมจานวนประมาณ 1,000 ราย โดยในปี 2559 มีปริมาณการใช้น้ าดิบรวม 16.7 ล้าน ลบ.ม. น้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมรวม 45.8 ล้าน ลบ.ม. และบาบัดน้ าเสียรวม 26.6 ล้าน ลบ.ม. (ไม่นบั รวมปริมาณการบาบัดน้ าเสีย
ใน ESIE)
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิ จอยู่ในธุรกิ จและทาเลที่ตงั ้ ที่มีการเติ บโตสูงอย่างต่อเนื่ อง
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตสูง
อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการใช้น้ าในภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6.4 ต่อปี
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ ามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.19 ต่อปี ในช่วงปี 2545 ถึง
2559
ปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ทงั ้ ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานตัง้ อยู่ในภาค
ตะวันออกซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเป็ นพื้นที่ท่มี กี ารลงทุนใน
อุตสาหกรรมสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยมีมลู ค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 46.1 ของมูลค่าการลงทุน
ทัง้ หมดในประเทศไทย (ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ) และพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมอัตราการ
เติบโตร้อยละ 2.7 ต่อปี ในช่วง 7 ปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็ นพื้นที่ท่มี ผี ลิตภัณฑ์ม วลรวม
(GDP) และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP growth) สูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีในปี 2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เท่ากับ 2,333.2 พันล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP
growth) กว่าร้อยละ 6.4 โดยในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ
6.4 ต่อปี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าการดาเนินธุรกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทยนัน้ จะ
ทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการเติบโตทัง้ ทางธุรกิจและผลประกอบการในอนาคตได้
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3.

บริ ษทั ฯได้ประโยชน์ จากการเป็ นพันธมิ ตรที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดับบลิ วเอชเอ

4.

บริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดับบลิวเอชเอ ซึ่งเป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มี
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมจานวน 8 แห่ง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้บริการสาธารณูปโภคทัง้ หมด และเป็ นทีต่ งั ้ ของโรงไฟฟ้ าส่วน
ใหญ่ทบ่ี ริษทั ฯ เข้าร่วมทุน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อสนับสนุ นธุรกิจแก่บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ยังได้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกิจน้ าในนิ คมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหม
ราชฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทาข้อตกลงไม่ค้าแข่งกับกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงกาหนด
ขอบเขตการประกอบธุรกิจกับกลุ่มดับบลิวเอชเอ เพือ่ กาหนดขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในกลุ่มดับบลิว
เอชเออย่างชัดเจน โดยกลุ่มเหมราชฯ และกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะไม่ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ ในธุรกิจน้ า และ
ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) โดยไม่มกี าหนด
ระยะเวลา (ตามข้อตกลงไม่คา้ แข่ง) นอกจากนี้ และบริษทั ฯ ยังได้รบั สิทธิในการลงทุนจากกลุ่มเหมราชฯ สาหรับ
ธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจบริหารจัดการของเสียในพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยเป็ น
ระยะเวลา 50 ปี นบั จากวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มเหมราชฯ มีอตั ราการเติบโตของพืน้ ที่อุตสาหกรรมขาย
เฉลีย่ สะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา
ดังนัน้ บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ มีโอกาสได้ประโยชน์จากการเป็ นพันธมิตรทีแ่ ข็งแกร่งกับกลุ่มเหมราชฯ
และกลุ่มดับบลิวเอชเอ โดยหากกลุ่มเหมราชฯ มีการขยายการลงทุนในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ หรือมีการเข้า
ซือ้ พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมอื่นๆ ย่อมส่งผลให้บริษทั ฯ มีโอกาสได้สทิ ธิในการให้บริการสาธารณูปโภคเพิม่ มากขึน้ และ
มีโอกาสในการเข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้ าต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโอกาสในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ และกลุม่ เหมราชฯ
อีกด้วย
บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริ ษทั ชัน้ นาทางด้านธุรกิ จพลังงาน
บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่แี ข็งแกร่งกับผูเ้ ชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าชัน้ นาในประเทศไทย เช่น
กลุ่มโกลว์ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบีกริม และกลุ่มกันกุล โดยโรงไฟฟ้ าทีบ่ ริษทั ฯ เข้าร่วมทุนนัน้ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่
อุตสาหกรรมของกลุม่ เหมราชฯ และคลังสินค้าของกลุม่ ดับบลิวเอชเอ
โดยบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์ในโรงไฟฟ้ าเก็คโค่-วัน โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ และโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอ
พีพี โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือ หุ้นรวม 286.03 เมกะวัตต์ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์ ใน
โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล และโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar roof) โดยมีกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 30.79 เมกะวัตต์ และยังมีโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ลงทุนร่วมกับบริษทั
กัลฟ์ เอ็มพี จากัด อีก 6 โรง ได้แก่ กัลฟ์ วีทพี ี กัลฟ์ ทีเอส 1 กัลฟ์ ทีเอส 2 กัลฟ์ ทีเอส 3 กัลฟ์ ทีเอส 4 และ
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 โดยเมื่อโรงไฟฟ้ า ทัง้ หมดแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่ม ขึ้น อีก 190.07 เมกะวัต ต์ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง ได้เ ข้า ร่ ว มทุ น กับ กลุ่ ม กัน กุ ล ในโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (solar roof) โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ รวม 2.45 เมกะวัตต์ บริษทั ฯ ยังมี
การร่วมทุนกับกลุ่มบี กริม เพาเวอร์ ในโรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1ซึง่ บริษทั ฯ มีกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวน 30.26 เมกะวัตต์
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุน้ ของโรงไฟฟ้ าที่
เริม่ ดาเนินการไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์แล้วรวม 349.55 เมกะวัตต์ และหากโรงไฟฟ้ าที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้ว
เสร็จบริษทั ฯ คาดว่าภายในปี 2562 บริษทั ฯ จะมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ น 539.62 เมกะ
วัตต์ หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ สะสมต่อปี ประมาณร้อยละ 15.6
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บริษัท ฯ เชื่อ ว่า การเป็ น พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ ที่แ ข็ง แกร่ง กับ บริษัท ชัน้ น าที่ ม ีป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ านัน้ จะทาให้บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ๆ ในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความมันใจได้
่
วา่ โรงไฟฟ้ าต่างๆ ทีบ่ ริษทั เข้าร่วมลงทุนนัน้ จะประสบความสาเร็จใน
การดาเนินการ นอกจากนี้การเข้าร่วมทุนดังกล่าว จะทาให้บริษทั ฯ ได้เพิม่ พูนความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาและดาเนินการโรงไฟฟ้ าในอนาคตได้
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างธุรกิ จและกลุ่มลูกค้าที่มีความมันคง
่
บริษทั ฯ มีโครงสร้างธุรกิจทีก่ ระจายตัว โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 59.43 และมีสว่ นแบ่งรายได้และเงินปั นผลรับจากธุรกิจพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.58
โดยหากพิจารณาลักษณะลูกค้าของแต่ละธุรกิจนัน้ พบว่า ธุรกิจสาธารณู ปโภคจะมีกลุ่มลูกค้า ทัง้ หมด
เป็ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมีความจาเป็ นในการใช้สาธารณู ปโภคเพื่อประกอบ
กิจการ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็ นบริษทั ขนาดใหญ่ ทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ และมีความมันคงสู
่ ง โดยลูกค้า
อุตสาหกรรมในธุรกิจสาธารณูปโภคนัน้ มีการกระจายตัวไปยัง อุตสาหกรรมต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี ร้อยละ 42.6 กลุ่มพลังงาน ร้อยละ 17.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 13.1 กลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก ร้อยละ 9.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 5.0 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ร้อยละ 4.5
กลุม่ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 2.8 และกลุม่ อุตสาหกรรมอื่น ร้อยละ 5.3
ในขณะที่ ธุรกิจพลังงานจะมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น กฟผ. และกฟภ. คิดเป็ นประมาณร้อยละ 90 ของ
กาลังการผลิตที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนัน้ ธุรกิจพลังงานของบริษทั ฯ จึงมีกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็ นหน่ วยงานภาครัฐ ที่มลี กั ษณะการทาสัญญาเป็ นสัญญาซื้อขายระยะยาว ทาให้ธุรกิจพลังงานของ
บริษทั ฯ มีความมันคงสู
่ ง
ซึ่งบริษทั ฯ เชื่อว่าการที่บริษทั ฯ มีโครงสร้างธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มคี วามมันคงและน่
่
าเชื่อถือนัน้ ทา
ให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นในอนาคต
บริ ษัท ฯ มี โ อกาสสู ง ในการขยายธุร กิ จ ไปสู่ ป ระเทศอื่ น โดยเฉพาะกัม พูช า สปป. ลาว เมี ย นมาร์
เวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็ นประเทศที่มีโอกาสในการเติ บโตสูง
บริษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจ่ ะขยายธุรกิจสาธารณูปโภคไปสูป่ ระเทศอื่น โดยเฉพาะกัมพูชา สปป. ลาว เมียน
มาร์ เวียดนาม (CLMV) ซึ่งมีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในช่วงปี 2556 ถึง 2558 สูง โดย
คิดเป็ น ร้อยละ 7.2 ร้อยละ 7.3 ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 6.0 ตามลาดับ (ทีม่ า: Asian Development Bank)
นอกจากนี้ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ยังมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่
น่าสนใจ โดยในปี 2557 มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของกัมพูชาอยูท่ ่ี 1,726.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สปป. ลาว
อยูท่ ่ี 913.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เมียนมาร์อยูท่ ่ี 946.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และเวียดนามอยูท่ ่ี 9,200.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ทีม่ า : ASEAN FDI Database) โดยเวียดนามและเมียนมาร์ เป็ นประเทศทีก่ าลังเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใหม่ และเวียดนามยังได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรทัวไป
่ (GSP) จากประเทศคูค่ า้ ทีส่ าคัญอีกด้วย
ด้วยประสบการณ์ ในการบริหารงานและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสาธารณู ปโภค และธุรกิจ
พลังงาน บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ มีโอกาสสูงในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะกัมพูชา สปป . ลาว
เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ซึ่งมีอตั ราการเติบโตสูง เนื่องจากเป็ นกลุ่มประเทศที่ได้รบั ความน่ าสนใจในการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้ าเพิม่ สูงด้วย
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บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ สงู ในธุรกิ จสาธารณูปโภคและธุรกิ จพลังงาน
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีความรูใ้ นธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นในการบริหารของบริษทั ฯ บาง
ท่านมีประสบการณ์ในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมมากว่า 25 ปี อีกทัง้ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจพลังงานมากว่า 20 ปี
บริษทั ฯ เชื่อว่าประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คูค่ า้ และ
หน่ วยงานราชการต่างๆ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ นัน้ จะสามารถนาพาให้ บริษทั ฯ
ประสบความสาเร็จ เติบโต และขยายตัวต่อไปในอนาคต และสามารถคงความเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการให้บริการ
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมได้ในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษทั ฯ ตัง้ เป้ าหมายเป็ นบริษทั ชัน้ นาของประเทศในการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน โดยบริษทั ฯ
ได้ตระหนักถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ อันอาจเกิดขึน้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอก รวมถึง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษทั ฯ จึ งได้ประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญต่าง ๆ
ตลอดจนผลกระทบของความเสีย่ งต่าง ๆ ดังกล่าวต่อธุรกิจของบริษทั ฯ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้านหลัก กล่าวคือ ด้านกล
ยุทธ์ (Strategy) ด้านการดาเนินงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและอื่น
ๆ (Compliance) และแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจหลัก (ธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงาน) ของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้ อย่างไร
ก็ดี ข้อมูลดังต่อไปนี้อธิบายถึงความเสีย่ งที่สาคัญเพียงบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ อาจยังไม่ทราบถึงความเสีย่ งบางประการ หรืออาจมีความเสีย่ งอื่น ๆ ทีใ่ นขณะนี้บริษทั ฯ เชื่อว่ายังไม่
มีนยั สาคัญ แต่อาจกลายเป็ นความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษทั ฯ ได้ โดยความเสีย่ งทัง้ หลายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบใน
เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3.1

ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์

3.1.1

ธุรกิ จน้า
(ก)

รายได้ ห ลัก ของธุ ร กิ จน้ า มาจากลู ก ค้ า ในนิ คมอุ ต สาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราช

ณ ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ มีร ายได้ใ นจ านวนที่ม ีนั ย ส าคัญ มาจากการประกอบธุ ร กิจ น้ า ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาและบริหารจัดการโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด
(มหาชน) (“เหมราช”) และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มเหมราชฯ”) ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 54.17 และร้อยละ 59.43 ของรายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ในปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ
แม้ว่า บริษัท ฯ จะได้ล งนามในสัญ ญาพัน ธมิต รทางธุ ร กิจ และสัญ ญาเช่า สิท ธิก ับ กลุ่ ม เหมราชฯ
เพื่อให้มสี ทิ ธิในการประกอบธุรกิจน้ าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม เหมราชฯ ทัง้
สาหรับโครงการปั จจุบนั และโครงการในอนาคต (คานิ ยามของคาว่า “โครงการปั จจุบนั ” และ “โครงการในอนาคต” นัน้
กาหนดไว้ในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น – 8.2.1 สรุปสาระสาคัญสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ ) เป็ นระยะเวลา 50 ปี
(โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น – 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และ
8.2.2 สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าสิทธิ และปั จจัยเสีย่ งข้อ 3.2.1 - ความเสีย่ งจากการที่สญ
ั ญาพันธมิตรทางธุรกิจ
และสัญ ญาเช่ า สิท ธิส้ิน สุ ด ลงก่ อ นครบก าหนด) แต่ ห ากกลุ่ ม เหมราชฯ ไม่ ข ยายธุ ร กิจ เกี่ย วกับ การพัฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และบริษทั ฯ ไม่มลี ูกค้าภายนอกนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่ เติม รายได้ของบริษทั ฯ อาจไม่เติบโตอย่างมี
สาระสาคัญในอนาคต หรือหากสัญญาเช่าสิทธิสน้ิ สุดลงเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกี ารต่ออายุ และบริษทั
ฯ ไม่มลี ูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ มาชดเชย รายได้ของ
บริษทั ฯ อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ข)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจน้ าของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วยลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กลุม่ โรงไฟฟ้ า และกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
และเป็ นหลัก ซึ่งมีการใช้น้ าคิดเป็ น สัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ร้อยละ 17 และร้อยละ 13 ของรายได้จากธุรกิจน้ า
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในปี 2559 ตามลาดับ นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯ 10 รายแรก ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า โดย รายได้ของบริษทั ฯ จากลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวคิดเป็ นร้อยละ 53.3 และร้อย
ละ 55.7 ของรายได้จากธุรกิจน้ าของบริษทั ฯ ในปี 2558 และปี 2559 ดังนัน้ หากธุรกิจ หรือสภาวะการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวลดลง หรือชะลอตัวลง อาจทาให้ความต้องการใช้น้ า และระบบสาธารณูปโภค
อื่น ๆ ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวลดลง ซึง่ เหตุดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ในการทากาไร และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
(ค)

ความเสี่ยงจากหน้ าที่ต้องลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ

บริษทั ฯ เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับเหมราช โดยเหมราชตกลงให้บริษทั ฯ เช่าสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ ดียวในการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคต มีกาหนดระยะเวลา 50 ปี และบริษทั ฯ ก็ตกลงเช่าสิทธิดงั กล่าว
จากเหมราช หากอัตราผลตอบแทนของธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตเท่ากับหรือเกินกว่าอัตราที่ตกลงกัน (ปั จจุบนั
กาหนดอยูท่ อ่ี ตั ราผลตอบแทนภายในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (EIRR) ร้อยละ 10 – โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.8
ข้อมูลสาคัญอื่น - 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ) โดยสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิด
หน้าทีซ่ ่งึ กันและกัน บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าลงทุน และประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่ว่า
บริษทั ฯ จะมีความพร้อมในการลงทุนและประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตดังกล่าวหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็ นความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล ทางการเงิน หรืออื่น ๆ หรือไม่ หากบริษทั ฯ ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้ เหมราชก็
อาจใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจได้ ซึ่งจะส่งผลทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจใน
โครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
ได้
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญาพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ และเหมราช ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจน้ าแต่เพียงผูเ้ ดียวของบริษทั ฯ ในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ ไว้แล้ว เช่น อัตราผลตอบแทน
ขัน้ ต่า ต้องเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงแบบของสัญญาเช่าสิทธิ เป็ นต้น (โปรดดูรายละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น- 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และปั จจัยเสีย่ งข้อ 3.2.1
(ค) ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของความร่วมมือกับกลุ่ม เหมราช และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ป อเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (1) ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริษัทฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุ รกิจน้ าแต่เพียงผู้เดียวสาหรับโครงการใน
อนาคตของกลุ่มเหมราชฯ) ดังนัน้ การที่บริษัทฯ เข้าประกอบธุรกิจน้ าในนิคมอุ ตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ ของกลุ่มเหมราชฯ (ไม่ว่าจะเป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรือทีพ่ ฒ
ั นาโดย
บุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เข้าไปซือ้ กิจการในภายหลัง) และไม่วา่ จะเป็ นการเข้าลงทุนประกอบธุรกิจน้าเป็ นธุรกิจของ
ตนเอง หรือเป็ นเพียงการเข้ารับบริหารจัดการธุรกิจน้ าเพื่อกลุ่มเหมราชฯ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาพันธมิตร
ทางธุรกิจ บริษทั ฯ (โดยการอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการ) จะสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ก่ อ น ตามประกาศหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารเข้า ท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงประกาศทีอ่ าจมีการแก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต) แม้การเข้าทารายการระหว่างบริษทั ฯ และกลุ่มเหมราชฯ ดังกล่าวจะถือเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ดังนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ จะไม่มโี อกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจเข้าลงทุนประกอบธุรกิจน้ า
ของบริษทั ฯ ในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ หรือเข้ารับบริหารจัดการธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตเพื่อกลุ่ม
เหมราชฯ
(ง)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูจ้ ดั จาหน่ ายน้าดิ บรายใหญ่

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจให้บริการสาธารณู ปโภค โดยผลิตและจัดจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ ต้องใช้น้ าดิบเป็ นวัตถุดบิ หลักทีส่ าคัญ โดยค่าใช้จ่ายน้ าดิบ เฉลีย่ คิด
เป็ นประมาณร้อยละ 63 ของต้นทุนรวม ในปั จจุบนั บริษทั ฯ จัดหาน้ าดิบจากผูจ้ ดั จาหน่ ายน้ าดิบรายใหญ่ 3 ราย เป็ น
หลัก ได้แก่ 1) บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร์”) ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั
สัมปทานรายใหญ่ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม
เหมราชฯ ได้แ ก่ น้ า จากบ่ อ น้ า ธรรมชาติ พ้ืน ที่ข องกลุ่ ม เหมราชฯ ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 81 ร้อ ยละ 10 และร้อ ยละ 9
ตามลาดับ (ข้อมูล สาหรับปี 2559) โดยกลุ่มเหมราชฯ เป็ นตัวกลางในการจัดซื้อน้ า ดิบจากสองแหล่งแรก (โปรดดู
รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดบิ ) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ สามารถจัดซือ้ น้ าดิบโดยตรงจาก อีสต์วอ
เตอร์ และกรมชลประทานได้
ดังนัน้ หากอีสต์วอเตอร์ กรมชลประทาน หรือกลุ่มเหมราชฯ ไม่สามารถจัดหาน้ าดิบให้แก่บริษทั ฯ
ได้ตามปริมาณและในเวลาทีต่ กลงกัน หรือเกิดภาวะขาดแคลนน้าดิบ หรือหากราคาน้าดิบสูงขึน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3.1.2

ธุรกิ จพลังงาน
(ก)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิ จการซึ่งบริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจควบคุมกิ จการ

ในปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจพลังงานต่างๆ (โปรดดู
รายละเอียดของการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษทั ฯ ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ)
รายได้จากธุรกิจพลังงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ เกิดจากการลงทุนในบริษทั ต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจ
พลังงาน และมีฐานะเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มอี านาจควบคุมกิจการ การบริหารงานของบริษทั
ซึ่งประกอบกิจการพลังงานดังกล่ าว ขึ้นอยู่ก บั คณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท
ดังกล่าวเป็ นบริษทั ที่มคี วามเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน บริษทั ฯ ก็อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานดังกล่าวในรูปแบบของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า และเงินปั นผล
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3.1.3

ทัง้ ธุรกิ จน้าและธุรกิ จพลังงาน
(ก)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคต

แม้ว่าบริษทั ฯ มีแผนงานขยายการลงทุนในธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในและนอก
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และทัง้ ในและต่างประเทศ โดยคัดเลือกโครงการลงทุนทีใ่ ห้อตั รา
ผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถอื หุ้น (Equity Internal Rate of Return) ในระดับที่เหมาะสม และศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถึงการศึกษาผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ (Sensitivity Analysis)
อย่างละเอียด และหากเป็ นโครงการร่วมทุน (Joint Venture) บริษทั ฯ ก็มนี โยบายเลือกผูร้ ว่ มลงทุนอย่างรอบคอบ โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฐานะทางการเงิน และประวัตผิ ลการดาเนินงานที่
ผ่านมาในอดีตของผู้ร่วมลงทุนก็ตาม แต่การพัฒนาและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ย่อมมีความเสี่ยงที่
แผนการลงทุนจะไม่เป็ นไปตามประมาณการ และแผนงานทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ หรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดไว้
(เช่น เกิดความล่าช้าขึน้ จากการก่อสร้างโรงงาน และการจัดหาวัตถุดบิ และความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและอัตรา
ดอกเบี้ย เป็ นต้น) หากเหตุดงั กล่าวเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
(ข)

ความเสี่ ย งจากการสูญเสี ย สิ ทธิ ใ นการได้ รบั ยกเว้ นภาษี แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทางภาษี บ าง
ประการหรือการถูกเรียกเก็บภาษี ประเภทใหม่จะเพิ่ มภาระภาษี และทาให้ กาไรของบริ ษัทฯ
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วมของบริ ษทั ฯ ลดลง

ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมบางแห่งได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ซึ่งบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม หรือธุรกิจพลังงาน ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้จากการประกอบ
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ บริษทั ย่ อยและ
บริษทั ร่วม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะได้รบั หรือได้
ประโยชน์จากการได้รบั ยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทค่ี ล้ายกันเมื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวได้สน้ิ สุด
ลงแล้ว เมื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสน้ิ สุดลงจะส่ งผลให้บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ต้องเสียภาษีสาหรับกาไร
ส่วนที่เคยได้รบั ยกเว้นภาษีหรือได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ทาให้บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ดังกล่าว มี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิม่ ขึน้ และความสามารถในการทากาไรลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
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3.2

ปัจจัยเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน

3.2.1

ธุรกิ จน้า
(ก)

ความเสี่ ย งจากการที่ ส ัญ ญาพัน ธมิ ต รทางธุร กิ จ และสัญ ญาเช่ า สิ ท ธิ สิ้ น สุ ด ลงก่ อ นครบ
กาหนด

ในการประกอบธุรกิจให้บริการน้ าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาหลัก 2 ฉบับ กล่าวคือ (ก) สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ (ลงนามกับเหมราช) ซึ่งให้
สิทธิแก่บริษทั ฯ ในการให้บริการน้ าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม สาหรับโครงการใน
ปั จจุบนั และโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ โดยมีอายุสญ
ั ญา 50 ปี และมีสาระสาคัญเป็ นไปตามรายละเอียดสรุป
สาระสาคัญของสัญญาในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น – 8.2.1 สรุปสาระสาคัญสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และ (ข)
สัญญาเช่าสิทธิ (ลงนามกับเหมราช และบริษทั ย่อยของเหมราช ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาทีด่ นิ เพื่อการอุตสาหกรรม
แต่ ล ะโครงการ) ซึ่ง ให้ส ิท ธิแ ก่ บ ริษัท ฯ ในการให้ ป ระกอบธุ ร กิจ น้ า ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม หรือ เขตประกอบการ
อุ ต สาหกรรมเป็ น รายโครงการ โดยมีอ ายุ ส ญ
ั ญาประมาณ 50 ปี และมีส าระส าคัญ เป็ น ไปตามรายละเอีย ดสรุ ป
สาระสาคัญของสัญญาในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น – 8.2.2 สรุปสาระสาคัญสัญญาเช่าสิทธิ
สัญญาทัง้ สองเป็ น สัญ ญาหลักในการประกอบธุ รกิจ น้ า ของบริษัท ฯ หากสัญญาเช่า สิท ธิสาหรับ
โครงการใดสิ้นสุดลงก่อนครบกาหนด (เช่น บริษทั ฯ มิได้ให้บริการน้ าแก่ลูกค้าตามปริมาณ และ/หรือคุณภาพตาม
สัญญาทีม่ กี บั ลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ หรือไม่ดาเนินการขยายระบบน้าภายในระยะเวลาทีต่ กลงกันกับกลุ่มเหมราชฯ หรือ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับบอกเลิกสัญญาร่วมดาเนิน งาน หรือสิทธิในการประกอบการของกลุ่มเหมราชฯ หรือ
มีการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายหรือการตีความใด ๆ เป็ นต้น) อาจมีผลทาให้ บริษทั ฯ ไม่สามารถประกอบธุรกิจน้ าใน
โครงการนัน้ ๆ ต่อไปได้ หากเหตุดงั กล่าวเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ รายได้ ฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญได้ อนึ่ง การสิน้ สุดลงของสัญญาพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (หรือข้อสัญญาให้สทิ ธิแก่บริษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการประกอบกิจการน้ าในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหม
ราช) ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา 50 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะไม่มผี ลกระทบต่อสัญญาเช่าสิทธิซ่งึ ได้มกี ารลงนามไป
แล้วแต่อย่างใด
(ข)

ความเสี่ยงจากการที่สญ
ั ญาร่วมดาเนิ นงานระหว่างผู้พฒ
ั นานิ คมอุตสาหกรรมกับ กนอ. อาจ
สิ้ นสุดลง

ในการประกอบกิจการเป็ นผู้พฒ
ั นาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม (รวมถึงการจัดหาบริการ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) ผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปั จจุบนั ประกอบด้วยเหมราช
และบริษัท ในกลุ่ ม เหมราชฯ ต่ า ง ๆ ได้เ ข้า ท าสัญ ญาร่ว มด าเนิ น งาน (“สัญญาร่ ว มด าเนิ นงานฯ”) กับ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ สัญญาร่วมดาเนินงานฯ ดังกล่าวไม่มกี าหนดอายุของสัญญาเอาไว้ หมายความว่าเมือ่
ลงนามในสัญญาร่วมดาเนินงานฯ แล้ว เหมราชและบริษทั ในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ สามารถเป็ นผู้พฒ
ั นาและบริหาร
จัด การนิ ค มอุ ต สาหกรรมได้ต ลอดไป ตราบใดที่ย งั คงปฏิบ ัติถู ก ต้อ งตามข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญาร่ ว ม
ดาเนินงานฯ และตามประกาศและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของ กนอ.
ในส่วนของการจัดหาบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมนัน้ เหมราชและบริษทั
ในกลุ่ ม เหมราชฯ ต่ า ง ๆ ได้ใ ห้ส ิท ธิแ ก่ บ ริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยที่เ กี่ย วข้อ งของบริษัท ฯ เป็ นผู้ใ ห้บ ริก ารน้ า เพื่อ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมและบริการบาบัดน้ าเสียในโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ในกลุ่มเหมราชฯ ต่าง ๆ ดังนัน้
หากสัญญาร่วมดาเนินงานฯ ของบริษทั ในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ถูกยกเลิก (โดยสาเหตุหลักของการยกเลิกตามประกาศ
ของ กนอ. ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บริษทั ในกลุ่มเหมราชฯ ใด ๆ ทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญากับ กนอ. มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว และไม่สามารถ
ฟื้ นตัวได้ในเวลาอันควร หรือถูกควบหรือซื้อกิจการ หรืออานาจการควบคุมบริหารกิจการถูกเปลี่ยนมือ โดยไม่ได้รบั
ความเห็นชอบจาก กนอ. และมีผลทาให้กลุ่มเหมราชฯ ไม่สามารถดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วม
ดาเนินงานฯ ได้ต่อไป) สิทธิในการให้บริการน้ าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ
หากเหตุดงั กล่า วเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ รายได้ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
(ค)

ความเสี่ ยงจากการสิ้ นสุดลงของความร่วมมือกับกลุ่มเหมราชฯ และบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(1)

ข้อตกลงเกี่ ยวกับการให้ บริ ษทั ฯ เช่ าสิ ทธิ ในการประกอบธุรกิ จน้ าแต่ เพียงผู้เดี ยว
สาหรับโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ

ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งกลุ่มเหมราชฯ ให้สทิ ธิแก่บริษัทแต่
เพียงผูเ้ ดียวในการประกอบธุรกิจน้ าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ มเหมราชฯ ใน
ประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 50 ปี ) คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีหน้าทีต่ อ้ งทบทวนความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนทีต่ กลง
กันไว้ระหว่างคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาพันธมิตรทางธุรกิจ ทุก ๆ 5 ปี หรือเมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแจ้งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าเห็นสมควรที่จะทบทวนอัตราผลตอบแทนเนื่องจากเกิดหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ ท่อี าจจะ
กระทบต่ออัตราผลตอบแทนอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ อัตราผลตอบแทนซึง่ ต้องทบทวนกันได้แก่ (ก) อัตราผลตอบแทนขัน้ ต่า
สาหรับการเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราช (ซึง่ สาหรับ 5 ปี แรก หมายถึง อัตรา
ผลตอบแทนภายในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Equity Internal Rate of Return) ของธุรกิจน้ าร้อยละ 10) (ข) อัตราผลตอบแทน
ของการบริหารจัดการธุรกิจน้ าให้แก่กลุ่มเหมราชฯ สาหรับการลงทุนของบริษทั ฯ ในโครงการในอนาคตในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ (ซึ่งสาหรับ 5 ปี แรก หมายถึง อัตราร้อยละ 8 ซึ่ง
บวกบนค่าใช้จ่ายทางตรง (แปด)) และ (ค) อัตราค่าตอบแทนการให้เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจ รายปี ทบ่ี ริษทั ฯ ตกลง
ชาระให้แก่กลุ่มเหมราช (ซึ่งสาหรับ 5 ปี แรก หมายถึง อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ าใน
โครงการ ก่อนหักค่าใช้จา่ ยใด ๆ ในช่วงปี ดาเนินการที่ 1 - 3 และร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ าใน
โครงการ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ตัง้ แต่ ปีดาเนินการที่ 4 จนถึงปี ดาเนินการที่ 50) (ค่าตอบแทนตาม (ก) (ข) และ (ค)
รวมเรียกว่า “อัตราผลตอบแทน”) หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนดังกล่าว กลุ่มเหม
ราชฯ จะไม่มหี น้ าที่ต้องให้บริษัทฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าแต่เพียงผู้เดียวในโครงการในอนาคตในนิ ค ม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อีกต่อไป และจะมีผลทาให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่งของ
เหมราช และข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจของ WHA ต้องสิน้ สุดลงเช่นกันสาหรับการประกอบธุรกิจน้ าใน
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเหมราชฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2)

ข้อตกลงห้ามค้าแข่งของกลุ่มเหมราชฯ และข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบ
ธุรกิ จของบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สาหรับ ประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยนัน้ ในปั จจุบนั กลุ่ม เหมราชฯ ยังไม่ไ ด้เข้า ท า
สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษทั ฯ แต่เหมราช และ WHA นัน้ ได้เข้าทาข้อตกลงห้ามค้าแข่งกับบริษทั ฯ ว่าจะไม่
ประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และตกลงดาเนิ นการให้บริษัทย่อยของตนเองไม่
ประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม
อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา อย่างไรก็ดี หากกลุ่มเหมราชฯ หรือ กลุม่ ดับบลิวเอช
เอชักชวนให้บริษทั ฯ เข้าประกอบธุรกิจน้าหรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ (โครงการฯ หมายถึง โครงการพัฒนาอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือที่ดนิ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตนิคม
อุตสาหกรรม) และบริษัทฯ ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจดังกล่าวในโครงการฯ ใดๆ ในประเทศดังกล่าวจานวน 3
โครงการ (อนึ่ง การปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจในโครงการเดียวกัน หรือส่วนขยายของโครงการดังกล่าวนับเป็ น 1
โครงการ) ข้อตกลงห้ามค้าแข่งฉบับนี้จะสิน้ ผลลงทันที ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน้ า หรือธุรกิจ
พลังงานในโครงการฯ ในประเทศดังกล่าวเท่านัน้ ข้อตกลงห้ามค้าแข่งนี้จะยังมีผลอยูส่ าหรับธุรกิจน้า และธุรกิจพลังงาน
นอกโครงการฯ ในประเทศดังกล่าว และในประเทศ CLMV อื่นทัง้ ในและนอกโครงการฯ นอกจากนี้ หากเหมราช หรือ
WHA ถือหุน้ ในบริษทั ฯ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) รวมกันต่ ากว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ข้อตกลงห้ามค้าแข่งทัง้ ของเหมราชและ WHA จะสิน้ ผลลงทัง้ ฉบับสาหรับทุก ๆ ประเทศ
หากเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึน้ และบริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากลูกค้า
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ อื่น ๆ ในจานวนทีม่ สี าระสาคัญ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ รายได้ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญได้
(ง)

ความเสี่ ยงจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคาค่าบริ การสาธารณูปโภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมได้ไม่เกิ นกว่าอัตราค่าบริ การสาธารณูปโภคที่ กนอ. กาหนด

มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มีอานาจกาหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่า
เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริม ทรัพย์ และค่าบารุงรักษาสิง่ อานวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคม
อุ ต สาหกรรมนัน้ ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสมในด้า นธุ ร กิจ ” ดัง นัน้ อ านาจในการประกาศและปรับ เพิ่ม ค่ า บริก าร
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงอยูท่ ่ี กนอ.
โดยบริษทั ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเกินกว่าอัตราที่ กนอ. กาหนด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ ง
ในกรณี ท่ี กนอ. ไม่อ นุ ม ตั ิใ ห้บ ริษัท ฯ ปรับ เพิ่ม ค่า บริก ารสาธารณู ป โภคตามต้น ทุ น ที่เ ปลี่ย นแปลงไป หรือ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาด และหากบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบดังกล่าวของ กนอ. ในโครงการใด ๆ อาจเป็ นเหตุ
ให้กลุ่มเหมราชฯ เลิกสัญญาเช่าสิทธิกบั บริษทั ฯ สาหรับโครงการนัน้ หรืออาจเป็ นเหตุให้ กนอ. ยกเลิกสัญญาร่วม
ดาเนินงานฯ กับกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งจะมีผลทาให้สทิ ธิในการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ
สิ้นสุดลงเช่นกัน หากเหตุดงั กล่าวเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญได้ อนึ่ง ไม่มขี อ้ กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องขออนุ มตั อิ ตั ราค่าบริการสาธารณูปโภคทีเ่ รียกเก็บใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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(จ)

ความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มสภาพและความเสี ย หายของระบบผลิ ต และจ าหน่ ายน้ า เพื่ อ
อุตสาหกรรมและระบบบาบัดน้าเสีย

ระบบผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมและระบบบาบัดน้าเสียของบริษทั ฯ อาจมีการเสือ่ มสภาพ
ไปตามระยะเวลาการใช้งาน หรือได้รบั ความเสียหายในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงทาให้
กระบวนการผลิตและจัดส่งน้ าเพื่ออุตสาหกรรม หรือระบบบริหารจัดการน้ าเสียต้องหยุดชะงักลง หากบริษัทฯ ไม่
สามารถซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้าง
รายได้ และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล้ว ยังอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขภายใต้สญ
ั ญาเช่าสิทธิ
ทีท่ ากับกลุ่มเหมราชฯ และกับลูกค้าของบริษทั ฯ อีกด้วย และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญได้
(ฉ)

ความเสี่ยงจากอุบตั ิ เหตุร้ายแรง ภัยแล้ง และภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ

เนื่องจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และแผ่นดินไหว ภัยจากโรค
ระบาด และอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง เป็ นสิง่ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ โดยในกรณีท่เี กิดภัยแล้ง ภัยพิบ ั ตทิ าง
ธรรมชาติ หรืออุบตั ิเหตุร้ายแรงดังกล่าว อาจส่งกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ประกอบกิจการ นอกจากนี้ บรรดาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีบ่ ริษั ทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ก็อาจได้รบั ผลกระทบจากเหตุ
ดังกล่าวด้วย ซึง่ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
(ช)

ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่ มขึน้ ของต้นทุนวัตถุดิบ

ต้นทุนค่าน้ าดิบ และไฟฟ้ า เป็ นต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจน้ าของบริษทั ฯ โดยคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 63 และร้อยละ 6 ตามลาดับ (ข้อมูลสาหรับปี 2559) โดยอัตราค่าน้ าดิบจะถูกกาหนดโดยผูจ้ าหน่ายน้ า
ดิบ ซึ่งปั จจุบนั คือ อีสต์วอเตอร์ และกรมชลประทาน ซึ่งการปรับอัตราค่าน้ าดิบจะขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้ าจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของรัฐ ณ ช่วงขณะใดขณะหนึ่ง การปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดบิ ดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ โดยหากอัตราต้นทุนวัตถุดบิ เปลีย่ นแปลง และผันผวนมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
(ซ)

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ เกี่ยวข้องอาจมิ ได้มีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทุกประเภทซึ่ งใช้ในการ
ประกอบธุรกิ จน้าในปัจจุบนั

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 7 มกราคม 2548 กาหนดให้นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต้องจัดให้มรี ะบบสาธารณูปโภค อันได้แก่
ระบบประปา ระบบถนนภายใน ระบบระบายน้ าฝน ระบบป้ องกันน้ าท่วม ระบบบาบัดน้ าเสีย ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ระบบไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึง่ กลุ่มเหมราชฯ ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ กนอ. ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการให้บริการและบารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมด้วยตนเอง กนอ. ไม่ขดั ข้องทีจ่ ะให้กลุ่มเหมราชฯ มอบหมายให้บุคคลอื่น
เช่น บริษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ห้บริการและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ในการนี้ กลุ่มเหม
ราชฯ ได้มอบหมายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้บริการและบารุงรักษาระบบน้ าใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยการมอบสิทธิดงั กล่าวนัน้ ดาเนินการในรูปแบบของการให้เช่าสิทธิในการให้ ประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการให้ใช้ท่ดี นิ อันเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณูปโภค และทรัพย์สนิ ซึ่งก่อสร้างขึน้ บนพืน้ ที่สาธารณู ปโภค
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เพื่อการให้บริการและบารุงรักษาระบบน้ าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งที่ดินอันเป็ นพื้นที่สาธารณู ป โภค และ
ทรัพย์สนิ ซึง่ ก่อสร้างขึน้ บนพืน้ ทีส่ าธารณูปโภคและกลายเป็ นส่วนควบของพืน้ ทีส่ าธารณูปโภคนัน้ (แม้วา่ จะก่อสร้างขึน้
โดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องในระหว่างอายุของสัญญาเช่าสิทธิ) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ หรือนาที่ดนิ และทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปก่อให้เกิดภาระผูกพันได้ตามข้อบังคับของ กนอ.
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง มีเพียงสิทธิในการใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อการให้บริการและบารุงรักษาระบบน้ าใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อนึ่ง ทรัพย์สนิ ทีม่ ไี ว้เพือ่ การให้บริการและบารุงรักษาระบบน้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งก่อสร้างขึน้ บนที่ดนิ และทรัพย์สนิ อันเป็ นพื้นที่สาธารณูปโภค คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.0 ของทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากสัญญาเช่าสิทธิท่เี กี่ยวข้องสิน้ สุดลง ไม่ว่าจะก่อนหรือเมื่อครบกาหนดอายุของสัญญา
เช่าสิทธิ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง จะไม่สามารถนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจาหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นได้แต่
อย่างใด (เว้นแต่บุคคลอื่นดังกล่าวจะมีสญ
ั ญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวกับ
กลุ่มเหมราช หรือบุคคลอื่นดังกล่าว คือเหมราช หรือบริษทั ในกลุ่มเหมราชฯ) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่
เกีย่ วข้อง ได้ตกลงกับกลุ่มเหมราชฯ ไว้วา่ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าสิทธิสน้ิ สุ ดลง บริษทั ฯ มีสทิ ธิขาย (หรือกลุ่มเหมราชฯ มี
สิท ธิซ้ือ แล้ว แต่ ว่ า คู่ ส ญ
ั ญาฝ่ ายใดผิด สัญ ญา) ทรัพ ย์ส ิน ทัง้ หมดที่ใ ช้ใ นการให้บ ริก ารระบบน้ า ในโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มเหมราชฯ (ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ทรัพย์สนิ ซึ่งก่อสร้างขึน้ บนที่ดนิ และทรัพย์สนิ อันเป็ นพื้นที่
สาธารณูปโภคด้วย) ในราคาตลาดของระบบน้ าดังกล่าว โดยระบบน้ าประเภทสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์จะ
คานวณโดยใช้วธิ ี Depreciated Replacement Cost Approach ส่วนระบบน้ าประเภททีด่ นิ จะคานวณโดยใช้วธิ ี Market
Comparison Approach และในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาราคาตลาดของระบบน้ าดังกล่าวได้ ให้ใช้มลู ค่าทางบัญชีสทุ ธิ (Net
Book Value) ของระบบน้าดังกล่าว ณ วันสุดท้ายของไตรมาสก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาของสัญญาเช่าสิทธิ
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3.2.2

ธุรกิ จพลังงาน

บริษทั ฯ ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซื้อหุน้ ในธุรกิจพลังงาน (โปรดดูรายละเอียดของการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานของบริษทั ฯ ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ) โดยรายได้จากธุรกิจพลังงานของ
บริษัท ฯ ในปี 2559 คิด เป็ น สัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 37 ของรายได้ท งั ้ หมดของบริษัท ฯ สาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีรายได้จากการลงทุนในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด (ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ไม่ม ี
อานาจควบคุม) มากทีส่ ดุ โดยรายได้จากธุรกิจพลังงานอื่นซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ นัน้ ในปั จจุบนั ไม่มนี ยั สาคัญ
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าและเงินปั นผล
การลงทุนในธุรกิจพลังงานนัน้ มีความเสีย่ งต่าง ๆ ซึง่ สามารถสรุปได้โดยย่อดังนี้
(ก)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิ ง

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติและถ่านหินนัน้ เชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหิน ถือเป็ นต้นทุนหลักของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือ
ถ่านหิน หรือผูจ้ ดั จาหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติหรือถ่ านหินให้แก่โรงไฟฟ้ าซึ่งเป็ น
บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ซึง่ ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินได้ในปริมาณทีต่ อ้ งการ ซึง่ เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของโรงไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าดังกล่าวก็อาจปฏิบตั ผิ ดิ ข้อกาหนดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าที่ทาไว้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือสัญญาจาหน่ ายไฟฟ้ า หรือไอน้ า ที่ทาไว้กบั ลูกค้าประเภทโรงงานอุ ตสาหกรรมได้ ดังนัน้ หาก
เชือ้ เพลิงขาดแคลนก็อาจส่งผลกระทบต่อการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไร ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
(ข)

ความเสี่ ยงจากการที่ โรงไฟฟ้ าของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วมของบริ ษทั ฯ ไม่สามารถผลิ ต
หรือจ่ายไฟฟ้ า ไอน้า และน้าเย็น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิ จ ฐานะ
ทางการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ

รายได้ จ ากการประกอบธุ ร กิ จ ไฟฟ้ าของบริษั ท ย่ อ ย และบริษัท ร่ ว มของบริษัท ฯ ขึ้น อยู่ ก ับ
ความสามารถในการผลิตหรือจ่ายไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเย็นของโรงไฟฟ้ าของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์ ท่อี าจทาให้ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ าให้แก่ลูกค้าได้
รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ (ก) ความล่าช้าและไม่สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกาหนดของโรงไฟฟ้ าที่
อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา (ข) ความชารุดเสียหายหรือขัดข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ า (ค) การหยุด
การผลิตทีม่ กี ารวางแผนหรือไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึง่ รวมถึงการซ่อมบารุงตามปกติ และการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ทไ่ี ด้
มอบหมายให้บุคคลภายนอกดาเนินการ หรือความล่าช้าในการซ่อมบารุงดังกล่าว (ง) ความบกพร่องในการออกแบบ
ของอุปกรณ์หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้ าทีก่ าหนดไว้ของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ (จ) ปั ญหาเกีย่ วกับคุณภาพหรือความไม่ต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดบิ ทีส่ าคัญซึ่ งรวมถึงถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาติ น้ า และแสงอาทิตย์ และ (ช) ความผิดพลาดของบุคลากร ซึง่ รวมถึงความผิดพลาดของผูป้ ฏิบตั กิ าร
ในการใช้อุปกรณ์ใด ๆ เป็ นต้น หากความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น หรือความเสีย่ งทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันเกิดขึน้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถในการผลิตหรือจ่ายไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเย็นของบริษัทย่อย และบริษทั ร่วมของ
บริษทั ฯ ได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษทั ฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ ปี 2559 โรงไฟฟ้ า ของบริษัท เก็ค โค่ - วัน จ ากัด ได้ม ีก ารหยุ ด ซ่ อ มนอกแผน (unplanned
outage) เป็ น ระยะเวลาประมาณ 27 วัน เนื่ อ งจากเหตุ ภ ัย ธรรมชาติแ ละเหตุ ข ดั ข้อ งของอุ ป กรณ์ ผ ลิต ไฟฟ้ า โดย
เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไฟฟ้ า และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตัดจาหน่ าย
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั ความเสียหายของโรงไฟฟ้ าของบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้ าของบริษทั กัลฟ์
เจพี เอ็นแอลแอล จากัด มีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้ านอกแผน (unplanned outage) จากอุ ปกรณ์ ชารุด เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 57 วัน ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ในปี 2559
ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ าของบริษัท เก็ค โค่ จากัด และ โรงไฟฟ้ าของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด ได้กลับมาเริ่ม
ดาเนินการตามปกติตงั ้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2559 และวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในธุรกิจไฟฟ้ า บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ อาจเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเย็น หากโรงไฟฟ้ าไม่มคี วามพร้อมหรือไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเย็นได้ในระดับทีต่ กลง
ไว้ หรือตามกาหนดการที่กาหนดไว้เป็ นระยะเวลานาน บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อาจต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม หรือต้องชาระค่าปรับอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังทีไ่ ด้
กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนแบ่งกาไร และ/หรือ เงินปั นผลที่บริษทั ฯ จะได้รบั และอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
3.2.3

ทัง้ ธุรกิ จน้าและธุรกิ จพลังงาน
(ก)

ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และกฎหมายที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิ จและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และโครงสร้างทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ อันประกอบด้วยความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เงินเฟ้ อ และ
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความเสีย่ งที่เกิดขึน้ จากการผิดนัดชาระหนี้ซ่งึ อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย
โดยรวม หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกิจ ของบริษทั ฯ ได้
(ข)

ปั จจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก การเปลี่ ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และปั จจัยมห
ภาคอื่นๆ

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศในกลุม่ สหราช
อาณาจักร การเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐ ความไม่แน่ นอนทางการเมือง อาจส่งผลต่อการลงทุน และการลดการ
ขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ปั ญหา
ความไม่สงบทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ อาจทาให้ประเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขันและความน่าสนใจใน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต บางธุรกิจอาจพิจารณาย้าย ขยาย หรือตัง้ ฐานการผลิตในประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อลดความเสีย่ งนี้ ผลของความตึงเครียดทางการเมืองประกอบกับหนี้สนิ ภาคครัวเรือนทีม่ ใี นระดับสูงจากัดการ
บริโภคของภาคเอกชน ประกอบกับการบริโภคในประเทศ การผลิต รวมถึงการส่งออกทีล่ ดลงส่งผลเสียต่อกิจกรรมการ
ลงทุน ซึ่งทาให้มกี ารลดการขยายการผลิตของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของบริษทั
หรือการเลื่อนการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย ซึง่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ค)

ความเสี่ยงจากการคุ้มครองของวงเงิ นประกันภัยที่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิ ดขึน้

ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน และอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือ
ความเสียหายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงาน ซึง่ แม้วา่ บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ารประกันภัยในวงเงินที่เห็นว่าเพียงพอ หากเกิดความสูญเสียที่มมี ูลค่าสูงเกินกว่าวงเงินเอาประกันภัย อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้ โดยรายละเอียดโดยสรุป
เกีย่ วกับการประกันภัยของบริษทั ฯ ได้มกี ารเปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
(ง)

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Change)

เนื่องจากเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ที่มกี ารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อ
การให้บริการธุรกิจน้ าและพลังงาน ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับตัวให้ท ันต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี อาจทา
ให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ
สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้ในทีส่ ดุ
(จ)

ความเสี่ยงจากการผิ ดสัญญาโดยกลุ่มเหมราชฯ

ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจและข้อตกลงห้ามค้าแข่งกับเหม
ราช ข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจกับ WHA และสัญญาเช่าสิทธิต่าง ๆ กับกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งสัญญาต่าง
ๆ ดังกล่าวเป็ นสัญญาทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 3.2.1) ในกรณีท่ี
กลุ่มเหมราชฯ และ/หรือ กลุ่มดับบลิวเอชเอ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาต่าง ๆ และบริษทั ฯ ไม่มลี ูกค้าภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เพิม่ เติมในจานวนทีม่ สี าระสาคัญ รายได้ของ
บริษทั ฯ อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ เหตุ ดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ แม้วา่ บริษทั ฯ อาจมีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายทางศาลจากการทีก่ ลุ่มเหมราชฯ และ/หรือ
กลุ่มดับบลิวเอชเอไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาต่าง ๆ แต่จานวนค่าเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รบั จะขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ซึง่ อาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.3

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิ น

3.3.1 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงิ น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่าย ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ มื ระยะยาวซึง่ เกิดจากการโอนธุรกิจน้ าและธุรกิจไฟฟ้ า (ไม่รวมหนี้สนิ ตามสัญญา
เช่าการเงิน) จานวนทัง้ สิน้ 10,421 ล้านบาท ซึ่งตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้ มีการกาหนดอัตราส่วนหนี้สนิ
สุทธิต่อ EBITDA ทีป่ รับปรุงแล้ว (Net Debt to Adjusted EBITDA) ไม่เกิน 5.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมเฉพาะทีม่ ี
ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (Net Interest Bearing Debt to Total Equity) ไม่เกิน 2.5 เท่า (ซึ่งกาหนดให้วดั ณ
วันทาการสุดท้ายของปี 2560 และทุกๆ สิน้ ปี ภายหลังจากนัน้ ) ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มี Net Debt to
Adjusted EBITDA ที่ 5.81 เท่า และ Net Interest Bearing Debt to Total Equity อยูท่ ่ี 1.4 เท่า โดยหลังจากการเสนอ
ขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
่ อัตราส่วนทัง้ สองจะลดลงต่ากว่าข้อกาหนดตามเงือ่ นไขสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว เนื่องจากบริษทั
ฯ จะนาเงินส่วนหนึ่งที่ได้รบั จากการระดมทุนครัง้ นี้ไปใช้ในการชาระหนี้ตามสัญญาสนับสนุ นทางการเงินดังกล่า ว
นอกเหนือจากข้อกาหนดเรื่องการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงิน สัญญาสนับสนุ นทางการเงินได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละ
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ข้อจากัดของบริษัท ฯ ไว้บางประการ เช่น บริษัทฯ ต้องดาเนิ นการให้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ป อเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ จนกว่าบริษทั ฯ จะได้ชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินผูใ้ ห้กคู้ รบถ้วน เป็ นต้น ซึง่ เงือ่ นไขดังกล่าวเป็ น
เงื่อนไขทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ และหากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวได้ (ไม่
ว่าจะเป็ นเงือ่ นไขทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมหรือนอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ) บริษทั ฯ อาจถูกเรียกให้ชาระหนี้คนื ทัง้
จานวนทันที หรืออาจถูกบังคับชาระหนี้จากหลักประกัน ซึ่งกรณีดงั กล่าวย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้
อนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาสนับสนุ นทางการเงิน บริษทั ฯ ต้องนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท ไปชาระคืนหนี้เงินกู้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้
ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ สัญญาสนับสนุ น
ทางการเงิน ยังได้กาหนดให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนาหุน้ ดังต่อไปนี้จานาไว้เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ว้แก่สถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะต้องจานาหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั ฯ ทัง้ หมด และ (ข) ผูถ้ อื หุน้ ของเหมราชจะต้องจานาหุน้ ที่ถอื
อยู่ในเหมราชทัง้ หมด และ (ค) บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะต้องจานาหุน้ ทีถ่ อื อยู่ใน บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2
จากัด (ซึ่งถือหุน้ ประมาณร้อยละ 35 ในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ประมาณร้อยละ 51 ในบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด
และประมาณร้อยละ 5 ในบริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด) โดยหลักประกันดังกล่าว (และหลักประกันอื่น ๆ ตามสัญญาให้
สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง) โดยสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้ตกลงที่จะปลดหลักประกันดังกล่าว (ยกเว้นหุน้ ในบริษทั ดับบลิวเอชเอ
เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด) ก่อนการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ต่อประชาชนในครัง้ แรก เพื่อให้ผเู้ สนอขายหลักทรัพย์สามารถ
นาหุน้ ทีเ่ สนอขายไปส่งมอบให้แก่ผจู้ องซื้อได้ และเพื่อให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ของการเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ ดี หากสถาบันการเงินผู้ให้กู้มไิ ด้ป ลด
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุ นทางการเงิน หรือปลดหลักประกันล่าช้ากว่าทีก่ าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ซึ่งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวมีน้อยมาก ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์อาจไม่สามารถส่งมอบหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่ผู้
จองซื้อได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และบริษทั ฯ อาจไม่สามารถนาหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเพือ่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้มกี ารปลดเปลือ้ งหลักประกันครบถ้วน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้
ลงทุนจะยังไม่สามารถซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี้ในตลาดหลักทรัพย์และอาจซื้อ
ขายหุน้ ดังกล่าวโดยการซือ้ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ในธุรกิจพลังงาน รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วม โดยบริษทั ร่วมมีการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าซึ่งมีแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยมื ที่นามาใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้ า ตลอดจนต้นทุนในการดาเนินงาน
บางส่วน อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจมิได้มกี ารทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งอยูท่ งั ้ หมด ดังนัน้ หากค่าเงินของ
สกุลเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ การแข็งค่าและการอ่อนค่า อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไร ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
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3.4

ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ
(ก)

ความเสี่ยงจากการใช้และตี ความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ

ประกาศคณะปฏิ ว ัติ ฉบับ ที่ 58 ก าหนดให้ กิ จ การการประปาถื อ เป็ นกิ จ การค้ า ขายอัน เป็ น
สาธารณู ปโภค ซึ่งต้องได้รบั อนุ ญาตหรือได้รบั สัมปทานจากรัฐมนตรีก่อนการประกอบกิจการดังกล่าว และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการเกีย่ วกันสัม ปทานประกอบกิจการประปา
เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ”) ซึ่งออกตามความใน
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 กาหนดให้ “การประกอบกิจการประปา” ต้องได้รบั สัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในกรณีน้ี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ได้หารือกับกรมทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็ น
หน่ วยงานกากับดูแลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมทรัพยากรน้ าได้ตอบข้อหารือในประเด็นว่า การ
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนัน้ เข้าข่ายกิจการประปาทีต่ อ้ งได้รบั
สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ หรือไม่ ซึ่งสรุปใจความได้ว่า กิจการ
ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุ ตสาหกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็ นการจาหน่ ายให้แก่ผู้ป ระกอบธุรกิจใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ไม่ได้ผลิตและจาหน่ายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่
ๆ ไปแต่อย่างใด ไม่ถอื เป็ นการประกอบกิจการประปาจึงไม่อยู่ในบังคับทีต่ อ้ งได้รบั สัมปทานตามนัยของประกาศคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ
อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอนาคต (โปรดดูส่วนที่ 3.4 (ข) ข้างล่างนี้) หรือการ
ตีความประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เปลีย่ นแปลงไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยทีเ่ กี่ยวข้องอาจต้องดาเนินการขอรับใบอนุ ญาตหรือสัมปทาน และหากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต
หรือสัมปทาน ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ รายได้และฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
(ข)

การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ

การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการให้บริการน้าเพือ่ อุตสาหกรรม และธุรกิจไฟฟ้ านัน้
ตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแนวทางการตีความต่าง ๆ
ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไป ในปั จจุบนั ได้มแี นวโน้มของการเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญที่อาจเกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้มบี ทบัญญัตหิ า้ มมิให้
ผูใ้ ดรับจ้างเป็ น “ผูค้ วบคุม” หรือรับจ้างให้บริการบาบัดน้ าเสีย เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี ารออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนัน้ ในปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่เกีย่ วข้อง ซึง่ ให้บริการบาบัดน้ าเสีย จึงยังไม่มหี น้าทีต่ ามกฎหมาย
ทีจ่ ะต้องขอรับใบอนุ ญาตดังกล่าว ทัง้ นี้ ร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ า ซึง่ ในปั จจุบนั ได้
ผ่านการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาและสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
กากับดูแล การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ รวมถึง การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า และได้การกาหนดให้อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้า (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้าทีท่ รัพยากรน้าสาธารณะนัน้ ตัง้ อยู)่ มีอานาจพิจารณาอนุ ญาต

ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 14

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ให้ใช้น้ าประเภททีส่ องซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (กล่าวคือ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพื่อ
การเกษตรหรือการเลีย้ งสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว การผลิตพลังงานไฟฟ้ า การประปา และ
กิจการอื่น) โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ทรัพยากรน้ าจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าภายใต้
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรัก ษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบัญญัติการทรัพยากรน้ า ดังนัน้ จึงยังไม่มคี วามแน่ นอน
ชัดเจนว่ากฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อออกมาแล้วจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ หรือไม่ อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้เกี่ยวกับแนวทางการใช้อานาจกากับดูแลกิจการน้ า
ตามกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งความไม่แน่ นอนดังกล่าวทาให้ธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายทางด้านบริการสาธารณูปโภคและพลังงานของประเทศ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละยุค โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านบริการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน รวมถึงการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ อาทิเช่น นโยบายด้านพลังงานทดแทน อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจการลงทุน และการขยายกิจการของบริษทั ฯ การประกอบธุรกิจ รายได้และฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3.5.1

ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ
(ก)

ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมการออกเสียงลงมติ ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้น

ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มเหมราชฯ จะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (หากบริษทั ฯ สามารถเสนอขายหุน้
สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ได้ครบทัง้ จานวน) ทาให้มเี สียงข้างมากสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
(เช่น การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ หรือการขอมติใด ๆ ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สามารถ
ควบคุมการกาหนดนโยบาย และการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ผ่านการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ได้)
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กาหนดให้ต้องได้รบั เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น
การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั การเพิม่ ทุน และการลดทุน เป็ นต้น ดังนัน้ ผู้ถอื หุ้นรายอื่นของบริษั ทฯ จึงอาจมีความ
เสีย่ งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
(ข)

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้วเมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณารับหลักทรัพย์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความประสงค์จะดาเนินการ
ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้นาหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ขิ องการนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทัว่ ๆ ไป ดังนัน้ แม้วา่ บริษทั ฯ
จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีคุ ณสมบัตคิ รบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้นาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
เหตุดงั กล่าวจะส่งผลให้หนุ้ ของบริษทั ฯ ไม่มตี ลาดรองสาหรับการซือ้ ขาย และผู้ลงทุนจึงมีความเสีย่ งในเรือ่ งสภาพคล่อง
และการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้
(ค)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ

ราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ นี้ อาจมีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนต่อผู้ลงทุนที่ซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการ
เสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ และบางปั จจัยก็อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ โดยปั จจัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้แก่
▪

▪

▪

▪

▪

▪

(ง)

ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และผลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริง กับ
ผลประกอบการทางการเงิน และผลการดาเนินงานทีผ่ ลู้ งทุน และนักวิเคราะห์ประมาณ
การและคาดหวังไว้
ทัศนะของนักลงทุน และนักวิเคราะห์ท่มี ตี ่อโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมถึงภาวะโดยรวมของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไข ข้อ บัง คับ กฎระเบีย บ และกฎหมายที่ม ีผ ลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม (เช่น สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม) สภาพเศรษฐกิจ บรรยากาศการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเหตุการณ์หรือปั จจัยอื่นๆ
การเปลีย่ นแปลงในผลประกอบการของบริษทั คู่แข่งทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาด และราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
ความผันผวนของราคาหุน้ ซึง่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเสี่ ย งจากบริ ษัท ฯ ไม่ มี ผ ลการด าเนิ นงานแบบปรับ โครงสร้ า งแล้ ว ในอดี ต
ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงมีข้อมูลด้านการเงิ นในรูปแบบงบการเงิ นเสมือน “ปรับโครงสร้าง
แล้ว” ในการประเมิ น และการตัดสิ นใจเข้าลงทุน

เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการรับโอนธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานจาก
บริษทั ย่อยอื่น ๆ ของบริษทั ใหญ่ของบริษทั ฯเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 ทีผ่ ่านมา ตามลาดับ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มผี ลการดาเนินงานแบบปรับโครงสร้างแล้วในอดีตทีจ่ ะสามารถนามาใช้พจิ ารณาผลการดาเนินงาน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลเพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจสาหรับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานย้อนหลัง
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทางบกาไรขาดทุนรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือน ซึ่งมีการอธิบายถึงความเป็ นมาในการ
จัดทาและสมมติฐานทีส่ าคัญในการจัดทาเอกสารดังกล่าว ซึง่ ในบางกรณีฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ จะต้องใช้ดุลยพินิจและ
การตัดสินใจในการประมาณการข้อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนัน้ ๆ เพื่อให้การทาเอกสารดังกล่าวถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีทย่ี อมรับกันโดยทัวไป
่ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวอาจมิได้สะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงหรือรายการทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของบริษทั ฯ และมีความเป็ นไปได้ทผ่ี ลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริงอาจแตกต่างจากข้อมูลทีน่ าเสนออย่างมีนัยสาคัญ และ
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ
(จ)

ความเสี่ ย งจากความสามารถในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯไม่ เ ป็ นไปตาม
นโยบาย

เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคานึงถึงสถานะทางการ
เงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปั จจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
การจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ และอยู่ภายใต้บงั คับของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาวินิจฉัยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลจะต้องนาเสนอ
เพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจอนุ มตั ิ
ให้จ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลได้ และจะด าเนิ น การรายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น รับ ท ราบในการประชุ ม ต่ อ ไป
ความสามารถของบริษทั ฯ ในการประกาศจ่ายเงินปั นผลของหุน้ ของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยู่กบั งบการเงิน ณ วันสิน้ รอบปี
บัญชีในแต่ละปี อีกทัง้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะกระทาได้ในจานวนที่ไม่เกินกาไรสะสมตามที่ปรากฏในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ และต้องเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
นอกจากนี้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั เงินปั นผลจ่ายจากบริษทั ร่วมทุนที่บริษทั
ฯ เข้าลงทุน ซึ่งบริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ร่วมเหล่านัน้ (Majority Share) จึงมิได้มบี ทบาทในการบริหาร
จัดการ และความสามารถในการกาหนดการจ่ายเงินปั นผลอย่างเต็มที่ ดังนัน้ บริษทั ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษทั ฯ จะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนโยบาย สาหรับการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลังของบริษทั เก็คโค่ - วัน จากัด
ได้มกี ารอธิบายโดยสรุปในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ – 16.1.6 ส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าของ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนได้กาหนดว่าบริษทั ฯ ไม่อาจจ่ายเงินปั นผลได้หากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสม
แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในปี นนั ้ ๆ ก็ตาม อีกทัง้ ในกรณีท่บี ริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี ใด ๆ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนและ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดว่าในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี ใด ๆ บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5.0 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองทัง้ หมดจะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถทากาไรได้เพียงพอ หรือหาก
บริษทั ฯ เห็นสมควรเป็ นประการอื่น บริษทั ฯ อาจไม่จา่ ยเงินปั นผลในอนาคตได้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
4 วิ จยั และพัฒนา
บริษัท ฯ มีค วามมุ่ง มัน่ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้บ ริก าร รวมถึง ผลิต ภัณ ฑ์ และองค์ค วามรู้ด้านการ
ให้บ ริก ารระบบสาธารณู ป โภค เพื่อ จุ ด ประสงค์ในการตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าได้อ ย่างครบถ้ว นและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดย บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญ กับ การพัฒ นาบุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิด สร้า งสรรค์ รวมถึ ง ส่ ง เสริม การค้ น คว้า วิจ ัย และพัฒ นานวัต กรรมที่ เกี่ย วข้อ งกับ การให้ บ ริก ารระบบ
สาธารณู ปโภค ทัง้ นี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดาเนินการและให้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็ น
ผูน้ าในธุรกิจอย่างยังยื
่ น
ในการพัฒ นาดังกล่ าว บริษัท ฯ ได้ม ีก ารจัด สรรงบประมาณการด าเนิ น การประจ าปี (Annual Operating
Budget) เพื่อการศึกษาวิจยั โดยร่วมกับสถาบัน องค์กร หรือบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ในการทีจ่ ะพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรของบริษทั ฯ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยื
่ น ซึ่งจนถึงปั จจุบนั บริษัทสามารถพัฒ นาองค์ความรู้ในด้านการให้บริการสาธารณู ปโภค จน
นาไปสูน่ วัตกรรมและรูปแบบการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อทุกภาค
ส่วนหลายโครงการ โดยมีโครงการทีส่ าคัญ อาทิเช่น
1. ระบบบ าบัดน้ าเสี ย ทางชี วภาพ แบบบึ งประดิ ษฐ์ชนิ ดไหลตามแนวดิ่ ง (Vertical Flow Constructed
Wetland)
ซึ่ ง เป็ นการวิจ ัย และพัฒ นาร่ ว มกับ สถาบัน เทคโนโลยีแ ห่ ง เอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT)
ดาเนินการโดยการศึกษาวิจยั ในสถานที่จริงผ่านระบบแปลงทดลองซึ่งใช้น้ าเสียอุตสาหกรรมในการทดลอง
(Pilot Scale) ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบ
บาบัดน้ าเสียทางชีวภาพ แบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่ เป็ นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สามารถลดการ
ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าในกระบวนการบาบัด น้ าเสีย ได้อย่างมีนัย สาคัญ เป็ น ระบบที่เป็ น มิตรต่อสิง่ แวดล้อมทัง้
ทางด้านการใช้ทรัพยากรไฟฟ้ า และรูปแบบทางกายภาพที่สวยงาม โดยต่อมา บริษทั สามารถก่อสร้างระบบ
บาบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่ (Vertical Flow Constructed Wetland) ที่ใช้งานจริงเป็ น
ครัง้ แรกที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) ในปี พ.ศ. 2547 และพัฒนาเรื่อยมาในอีกหลายนิคม
อุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการ อันได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมระยอง จนถึงปั จจุบนั มีน้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดโดยระบบดังกล่าวมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม. ส่งผล
ให้การใช้ปริมาณไฟฟ้ า และต้นทุนการดาเนินการของบริษัทฯ โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ ยังเปิ ดให้
ผูส้ นใจทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาดูงานเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานของตนเองได้
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แปลงทดลองซึง่ ใช้น้าเสียอุตสาหกรรมในการทดลอง (Pilot Scale) ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

กระบวนการบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่

ระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
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ระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิง่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
2. โครงการพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ ร่วมกับระบบการเติ มอากาศ (Hybrid RBC)
บริษทั ฯ ได้ทาการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาสิง่ แวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็ น โครงการที่ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อการเพิม่ ประสิท ธิภาพในการบาบัดน้ าเสีย ให้สามารถรองรับน้ าเสียในปริมาณมากขึ้นทัง้
ทางด้านชลศาสตร์และภาระสารอินทรีย์ (Hydraulic and Organic Loading) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
เพิม่ ขึน้ ของปริมาณน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าว
ทาให้บริษทั ฯ นาแนวทางทีไ่ ด้จากการศึกษาพัฒนาระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การขยายกาลังการบาบัด
น้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรม โดยจะช่วยลดภาระในการลงทุนก่อสร้างเพื่อ ขยายระบบบาบัดน้ าเสียได้อย่างมี
นัยสาคัญ

ระบบบาบัดน้าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ ร่วมกับระบบการเติมอากาศ
ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
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ระบบบาบัดน้าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ ร่วมกับระบบการเติมอากาศ
ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
3. การนาระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบสถานะการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย โดย
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการนาระบบการตรวจวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย รวมถึงประสิทธิภาพการบาบัด
น้ าเสีย และแสดงผลการตรวจสอบสถานะการท างานของระบบแบบต่อเนื่ อง (Real time monitoring
system) เพื่อให้ทมี ผูบ้ ริหารและวิศวกร ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย
และประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ าเสีย ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ระบบ
สามารถแจ้งเตือ นทีม วิศ วกรได้ท ัน ที เมื่อมีค วามผิด ปกติ เกิด ขึ้น ถือ เป็ น ระบบ online monitoring ที่
สมบู รณ์ แ บบและสามารถน าเสนอต่ อ ทุ ก ภาคส่ว นได้อ ย่างโปร่งใส อีก ทัง้ ยังช่ ว ยให้ทีม วิศ วกร และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถดาเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
4. ระบบกวาดตะกอนลอยแบบอัต โนมัติ (Automatic Skimmer for Rectangular Sedimentation
Tank) ในถังตกตะกอนของระบบบาบัดน้ าเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) โดยทีมวิศวกรและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ร่วมกันออกแบบระบบกวาด
ตะกอนลอยแบบอัตโนมัตพิ อ่ื ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการกาจัดตะกอนลอยในระบบบาบัดน้าเสีย ซึง่ ตะกอน
ลอยดัง กล่ าวจะท าให้ คุ ณ ภาพน้ าที่บ าบัด แล้ว และออกจากระบบบ าบัด น้ าเสีย เกิน เกณฑ์ ม าตรฐาน
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติ จึงช่วยลด
ภาระของพนักงานปฏิบตั กิ ารในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวอีกด้วย
5. ระบบป้ องกันการผุกร่อนของเส้นท่ อ (Cathodic Protection) ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารใช้ระบบป้ องกัน
ดังกล่าว โดยได้มกี ารออกแบบการติดตัง้ ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ร่วมกับบริษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ ซึ่งผล
จากการใช้งานระบบดังกล่าวทาให้สามารถยืดอายุการใช้งานเส้นท่อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
ในการซ่อมแซมเส้นท่อในระยะยาวได้
6. ระบบรักษาปริ มาณคลอรีนในเส้ นท่ อแบบอัตโนมัติ (Automatic Chlorination System) บริษัทฯ
ได้พฒ
ั นาระบบการเติมคลอรีนในระบบท่อส่งจ่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อรักษาระดับคลอรีน
สาหรับการฆ่าเชือ้ โรค (Residual Chlorine) โดยใช้การตรวจสอบคลอรีนแบบต่อเนื่อง ร่วมกับระบบการ
ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 4
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สูบจ่ายเข้าเส้นท่อแบบอัตโนมัติ โดยติดตัง้ ระบบดังกล่าวตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทัง้ ระบบส่งจ่ายน้ า
ทาให้สามารถรักษาระดับคลอรีนทีต่ อ้ งการในพืน้ ทีใ่ ห้บริการได้อย่างสม่าเสมอ
7. โครงการศึกษาวิ จยั และพัฒนาแนวทางการนาน้าฝนจากพืน้ ที่รบั น้าในนิ คมอุตสาหกรรม กลับมา
ใช้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงสุด โดยทางบริษัท ฯ ร่วมกับ ผู้พ ฒ
ั นานิ ค มอุ ต สาหกรรมได้ศึกษาทัง้
ปริมาณน้ าฝน ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีร่ บั น้ า และความสามารถในการรับน้ าของแหล่งกักเก็บน้ า
ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อนามาศึกษา วิจยั รวมถึงออกแบบแนวทางการนาน้ าฝนมาใช้ได้ในปริมาณ
สูงสุด และมีป ระสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ การพัฒ นาพื้นที่กกั เก็บน้ าให้มกี ารสู ญ เสียน้ าจากการซึมและ
ระเหยน้ อยลง ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทฯ สามารถใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่ม
เสถียรภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคต่อลูกค้าได้อย่างมันคง
่
นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังมีแผนการวิจยั และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และประสิทธิภาพในการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษทั ฯ มีแผนงานจัดทาโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพระบบการจ่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม
ทัง้ ระบบ ร่วมกับบริษทั ที่ปรึกษาที่มคี วามเชี่ยวชาญ โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมที่ทนั สมัย เพื่อประเมิน แรงดันน้ า
คานวณปริมาณน้ าสูญ เสีย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงาน และบริหารจัดการระบบส่งจ่ายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1

สิ นทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสือ่ มราคา
สะสมตามทีป่ รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ หมดเท่ากับ 2,823.60 ล้านบาท ซึ่ง
สินทรัพย์ถาวรเหล่านี้มรี ายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุทธิ ทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

รายการ
อาคารและสิง่ ปลูก
สร้าง
เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์
ท่อน้า
ระบบผลิต
น้าประปา
ระบบผลิตน้าเสีย
งานระหว่าง
ก่อสร้าง
รวม

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ์ จาก
สัญญา

WHAWT
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

250.67

34.69

-

215.98

54.95

25.72

1.75

27.48

1,566.97

565.05

19.29

982.63

704.03

271.65

139.11

293.27

221.60

19.73

-

201.87

25.38

25.38

-

-

2,823.60

942.22

160.15

1,721.23

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ
มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ
มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ
มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ
เป็ นเจ้าของสิทธิ
มีกรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

รายละเอียดที่ตงั ้ พื้นที่ใช้งานและวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ท่สี าคัญในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดงั นี้
5.1.1

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

สานักงานใหญ่

เพือ่ ปรับปรุง
สานักงาน

2.33

2.33

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HCIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

6.38

0.19

-

6.19

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HCIE 2

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

3.10

-

-

3.10

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HEIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

117.66

30.99

-

86.67

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

ESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

0.32

0.32

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

114.10

0.86

-

113.24

HRIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

4.53

-

-

4.53

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HSIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

2.25

-

-

2.25

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

250.67

34.69

-

215.98

รวม

5.1.2

เครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

สานักงานใหญ่

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เพือ่ ปรับปรุง
สานักงาน

1.38

1.38

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HCIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

4.19

0.46

-

3.73

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HCIE2

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

-

-

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HEIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

22.62

11.22

1.75

9.65

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

ESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

9.95

9.95

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

2.91

2.15

-

0.76

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE2

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

0.33

0.33

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HRIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

2.31

0.10

-

2.21

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HSIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจน้า
เพือ่ อุตสาหกรรม

11.26

0.13

-

11.13

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

54.95

25.72

1.75

27.48

รวม

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 2

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.1.3

ท่อน้าดิ บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของท่อน้าดิบของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้
HCIE

HCIE 2

HEIE

ESIE

HESIE

HESIE 2

HRIL

HSIL

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าดิบและน้าเพือ่
อุตสาหกรรม
รวม

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

67.39

20.49

-

46.90

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

51.25

29.33

-

21.92

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

427.41

110.70

19.29

297.42

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

115.31

115.31

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

547.75

169.94

-

377.81

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

119.28

119.28

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

134.52

-

-

134.52

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

104.06

-

-

104.06

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

1,566.97

565.05

19.29

982.63

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.1.4

ระบบผลิ ตน้าเพื่ออุตสาหกรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรมของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

HCIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

0.33

0.33

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HCIE 2

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

26.88

26.88

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HEIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

277.46

-

139.11

138.35

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

ESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

21.30

21.30

-

-

มีกรรมสิทธิ ์/เป็ น
เจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

176.45

163.06

-

13.39

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE 2

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

60.08

60.08

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HRIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

60.16

-

-

60.16

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

HSIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

81.37

-

-

81.37

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

704.03

271.65

139.11

293.27

รวม
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.1.5

ระบบบาบัดน้าเสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของระบบบาบัดน้าเสียของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้
HCIE
HCIE 2
HEIE
ESIE
HESIE
HESIE2
HRIL
HSIL

5.1.6

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
บาบัดน้าเสีย
รวม

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

WHAWT
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

6.13

0.69

-

5.44

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

23.38

-

-

23.38

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

97.61

1.61

-

96.00

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

-

-

-

-

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

74.48

6.63

-

67.85

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

0.27

0.27

-

-

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

2.91

0.23

-

2.68

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

16.82

10.30

-

6.52

เป็ นเจ้าของสิทธิ

ปลอดภาระผูกพัน

221.60

19.73

-

201.87

งานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของงานระหว่างก่อสร้างบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

สานักงาน
ใหญ่

เพือ่ ปรับปรุง
สานักงาน

มูลค่า
(ล้านบาท)

บริ ษทั ฯ
(ล้านบาท)

HW
(ล้านบาท)

รับโอนสิ ทธิ
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

-

-

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HEIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

0.14

0.14

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

9.63

9.63

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HESIE 2

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

15.61

15.61

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

HSIL

เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม

-

-

-

-

มีกรรมสิทธิ ์

ปลอดภาระผูกพัน

25.38

25.38

-

-

รวม
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.2

สิ ทธิ เพื่อดาเนิ นการผลิ ตและจาหน่ ายน้าเพื่ออุตสาหกรรม

บริษทั ฯ ทาสัญญาเพือ่ ได้รบั สิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมที่ ESIE ระยะเวลาให้สทิ ธิตาม
สัญญามีกาหนด 25 ปี มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2576 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมบริษทั ฯ เท่ากับ 143.38 ล้านบาท
5.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เกิดจากการที่กลุ่มดับบลิวเอชเอ เข้า ซื้อกลุ่มเหมราชฯ และต่อมากลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารทา
สัญ ญาพัน ธมิต รทางธุ ร กิจ กับ กลุ่ ม เหมราชฯ เพื่อ ปรับ โครงสร้า งธุ ร กิจ โดยการให้ส ิท ธิใ นการประกอบธุ ร กิจ น้ า ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมของกลุม่ เหมราชฯในประเทศไทยทัง้ ปั จจุบนั และในอนาคตตลอดอายุสญ
ั ญาพันธมิตรให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ แต่เพียง
ผู้เดียว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของบริษทั ฯ เท่ากับ 2,052.47 ล้านบาท หัก ค่าตัดจาหน่ าย
สะสม 27.03 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ เท่ากับ 2,025.44 ล้านบาท
5.4

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริษทั ฯ มีการลงทุนในบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี
จากัด และ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
WHAWT
WHAEG
รวม

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
101.50
9,178.00
9,279.50

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
99.99
99.99
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ทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
(ล้านบาท)
100.00 พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า
9,178.00
Holding Company

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.5

เงิ นลงทุนในการร่วมค้า
บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึง่ ถือหุน้ ผ่านบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด
บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด) บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อย
ละ 25 ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด) และ กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล โซล่าร์รฟู โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน
ลงทุนในการร่วมค้าตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

11.67

33.33

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มโกลว์
ESCE

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

– GHW*

33.33

38.31
12.5

– CCE*

33.33

12.5

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

– RCE*
HHT

33.33
51.00

12.5

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

422.15

12.75

40 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

74.99

61.43

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

177.85

– HHP*
เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มกันกุล

58.08

รวม
247.60
หมายเหตุ * บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ถือหุน้ โดยทางอ้อม
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ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

Holding Company

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.6

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ ถือหุน้ ผ่านบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีรายละเอียดเกีย่ วกับเงินลงทุนในการร่วมค้าตามงบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
421.94
4.44

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
35.00

GJP NLL
Gulf Solar
- Gulf Solar KKS*
- Gulf Solar BV*
- Gulf Solar TS 1*
- Gulf Solar TS 2*
GVTP
191.36
GTS1
136.35
GTS2
119.00
GTS3
65.25
GTS4
59.00
GNLL2
39.85
BGWHA-1
344.53
Gheco-I
6,820.62
รวม
8,202.34
หมายเหตุ * บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ถือหุน้ โดยทางอ้อม
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
1,384.00
14.63
6.00
3.13
3.03
2.29
770.00
574.00
527.00
317.00
315.00
160.00
1,533.56
11,624.00

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
Holding Company
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.7

สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาสาคัญทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั โดยมี
รายละเอียดสาคัญสรุปได้ดงั นี้
สัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้าเสีย
ผูเ้ ช่า
บริษทั ฯ

ที่ตงั ้

ค่าเช่าสิ ทธิ

อายุสญ
ั ญา

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

HCIE
HCIE 2
HESIE 2
HESIE

332.00 ล้านบาท
53.00 ล้านบาท
213.00 ล้านบาท
723.00 ล้านบาท

50 ปี
50 ปี
50 ปี
50 ปี

30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559

29 มีนาคม 2609
29 มีนาคม 2609
29 มีนาคม 2609
29 มีนาคม 2609

HEIE

795.00 ล้านบาท

50 ปี

30 มีนาคม 2559

29 มีนาคม 2609

HRIL

345.00 ล้านบาท

50 ปี

30 มีนาคม 2559

29 มีนาคม 2609

HSIL

283.00 ล้านบาท

50 ปี

30 มีนาคม 2559

29 มีนาคม 2609

ESIE

217.30 ล้านบาท

25 ปี

1 กรกฎาคม 2551 30 มิถุนายน 2576

ผูใ้ ห้เช่า/เช่าช่วง
บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
จากัด (มหาชน)
บริษทั เหมราช อีสเทิรน์
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด
บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด
บริษทั เหมราช ระยอง
ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
บริษทั เหมราช สระบุร ี
ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัส
เตรียลเอสเตท จากัด

สัญญาเช่าทีด่ นิ
ผูเ้ ช่า

ผูใ้ ห้เช่า/ เช่าช่วง

บริษทั ฯ

บริษทั อีสเทิรน์
อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด
บริษทั เหมราช
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด
บริษทั เหมราชพัฒนา
ทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้

ค่าเช่า

อายุ
สัญญา

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

เงื่อนไขอื่น

HEIE

1.46 ล้านบาทต่อปี
โดยปรับขึน้ ร้อยละ
10 ทุก 5 ปี

30 ปี

30 มีนาคม
2559

29 มีนาคม
2589

ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิต่อ
สัญญาได้อกี 20 ปี

HESIE

2.27 ล้านบาทต่อปี
โดยปรับขึน้ ร้อยละ
10 ทุก 5 ปี

30 ปี

30 มีนาคม
2559

29 มีนาคม
2589

ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิต่อ
สัญญาได้อกี 20 ปี

HESIE 2

2.40 ล้านบาทต่อปี
โดยปรับขึน้ ร้อยละ
10 ทุก 5 ปี

30 ปี

30 มีนาคม
2559

29 มีนาคม
2589

ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิต่อ
สัญญาได้อกี 20 ปี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.8

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ ได้ทาประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ สาหรับธุรกิจสาธารณูปโภคซึง่ สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
ผูท้ าประกัน
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัย

ระยะเวลาให้ความคุม้ ครอง
ประเภทการให้ความคุม้ ครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกัน

ผูเ้ อาประกันภัย
ผูร้ บั ผลประโยชน์

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) 70%
บริษทั ฟอลคอน ประกันภัย จากัด (มหาชน) 20%
บริษทั แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน) 10%
30 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
3,096.35 ล้านบาท
- สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สนิ ภายในสิง่ ปลูกสร้าง สิง่ ตกแต่งต่อเติมอาคาร รัว้ ประตู กาแพง
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นระบบไฟฟ้ าต่างๆ ของโรงงาน โทรศัพท์ประปา สถานวัดน้าและลดแรงดัน
โรงกรองน้า งานระบบระบายน้า บ่อบาบัดน้าเสีย ท่อระบายน้า โรงอัดตะกอน ทางเท้า ถนน ทางสัญจร
บ่อน้า ท่อส่ง สะพาน ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูก่ ลางแจ้ง
- เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึง Notebook ทีใ่ ช้ในสานักงาน
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีเ่ กีย่ งข้องกับธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ ป็ นของผูเ้ อาประกันภัย ครอบครอง ดูแลรักษา
และทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารของผูเ้ อาประกัน
- รายละเอียดสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ เป็ นดังต่อไปนี้
ล้านบาท
1. HCIE
230.15
2. HCIE 2
158.40
3. HEIE
835.30
4. ESIE
282.27
5. HESIE
710.56
6. HSIL
375.10
7. HRIL
123.15
8. WHAWT
170.05
9. HESIE 2
211.37
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.9

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม

บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามเกี่ยวเนื่อง
ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้างความมันคง
่ และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั
นอกจากนี้ ในการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนเข้าเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใดๆ ของบริษัท ฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษัท ฯ
สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดาเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ และ/หรือสามารถ
ตรวจสอบดูแลการดาเนินกิจการของบริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงกาหนดให้ตวั แทนของบริษทั ฯ จะต้อง
บริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่งึ กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่ อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทน
เพือ่ เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่าง
ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
6 โครงการในอนาคต
1. โครงการโรงไฟฟ้ าในอนาคตทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บริษทั ฯ มีโครงการในอนาคตที่อยู่ ระหว่างการก่อสร้างในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 โดยคาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนและภาระผูกพันในส่วนของทุนรวมประมาณ 1,858.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กซึ่งเป็ นพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชันที
่ ่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง ที่กลุ่มบริษทั ฯ
เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ วีทพี ี มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 130 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ตามสัญญา 20 ตันต่อชัวโมง
่
และมีกาหนดเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2560
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ
230.6 ล้านบาท
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ ทีเอส 1 มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 130 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้ าตามสัญญา 42 ตันต่อชัวโมง
่
และมีกาหนดเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกรกฎาคม
2560 โดย ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 บริษัท ฯ มีภ าระผูก พัน คงเหลือ ที่จ ะใส่เ งิน เพิ่ม ทุ น อีก
ประมาณ 290.5 ล้านบาท
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ ทีเอส 2 มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 130 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้ าตามสัญญา 36 ตันต่อชัวโมง
่
และมีกาหนดเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกันยายน 2560
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ
309.7 ล้านบาท
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ ทีเอส 3 มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 125 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้ าตามสัญญา 25 ตันต่อชัวโมง
่
และมีกาหนดเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน
2560 โดย ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 บริษัท ฯ มีภ าระผูก พัน คงเหลือ ที่จ ะใส่เ งิน เพิ่ม ทุ น อีก
ประมาณ 338.0 ล้านบาท
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ ทีเอส 4 มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 125 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้ าตามสัญญา 25 ตันต่อชัวโมง
่
และมีกาหนดเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2561
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ
331.5 ล้านบาท
– โรงไฟฟ้ ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 มีกาลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 120 เมกะวัตต์ และมีกาหนด
เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2562 โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มี
ภาระผูกพันคงเหลือทีจ่ ะใส่เงินเพิม่ ทุนอีกประมาณ 357.7 ล้านบาท
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2. โครงการโรงไฟฟ้ าในอนาคตทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มโกลว์และ
Suez เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ร้อยละ 33.33 ซึง่ เป็ น Holding Company ทีถ่ อื
หุน้ ใน 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และบริษทั โกลว์ เหม
ราช วินด์ จากัด ที่ดาเนินการเพื่อทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าประเภท
VSPP
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศให้ บริษทั ชลบุร ี
คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด เป็ นผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ขายไฟฟ้ าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม โดยบริษทั จะจาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั
กฟภ. จานวน 6.90 เมกะวัตต์ จากกาลังการผลิตติดตัง้ 8.63 เมกะวัตต์ สัญญาจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ดังกล่าว
เป็ นระบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีราคาจาหน่ ายไฟฟ้ าเท่ากับ 6.08 บาทต่อหน่ วย เป็ นระยะเวลา 20 ปี และมีราคา
จาหน่ ายส่วนเพิม่ (Premium) ในช่วง 8 ปี แรก เท่ากับ 0.70 บาทต่อหน่ วย โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อ
ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาโครงสร้างและแหล่งทีม่ าของเงินทุน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่า
มูลค่าโครงการโรงไฟฟ้ าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว จะอยู่ทป่ี ระมาณ 1,500 ล้านบาท และโรงไฟฟ้ าขยะอุตสาหกรรมนี้
จะสามารถเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั
ชลบุ รี คลีน เอ็น เนอร์ย่ี จ ากัด ได้เ ข้า ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า กับ กฟภ. ส าหรับ โครงการโรงไฟฟ้ าขยะ
อุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กฟภ. ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาสัญญาดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะส่งมอบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าฉบับลงนามให้กบั บริษทั
ต่อไป
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้ี แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
7 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่ส้นิ สุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย หรือมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย อย่างมีนัยสาคัญ

ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
8 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
8.1 ข้อมูลทัวไป
่
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ทีอ่ ยู่

:

โทรศัพท์

:

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991

Website

:

www.set.or.th/tsd

ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

179/74-80 ชัน้ 15 ตึกบางกอก ซิต้ี ถนน สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
02-344-1000
02-286-5050
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
8.2

สรุปสัญญำที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิ จ

8.2.1

สรุปสำระสำคัญของสัญญำพันธมิ ตรทำงธุรกิ จ (ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 1)

ชื่อสัญญำ

สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ

คู่สญ
ั ญำ

1. บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และ
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ลงนำม

30 มีนาคม 25591

วันที่สญ
ั ญำมีผล

30 มีนาคม 2559

อำยุสญ
ั ญำ

50 ปี (วันที่ 30 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2609)

ธุรกิ จน้ำ

หมายถึง การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจาหน่ ายน้ าดิบ น้ าทีใ่ ช้ใน
การอุตสาหกรรม หรือน้ าที่นากลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) และธุรกิจบาบัดน้ าเสีย
ซึง่ เหมราชจะให้บริษทั ฯ เช่าสิทธิเพือ่ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว

กำรให้เช่ำสิ ทธิ –
โครงกำรใน
ปัจจุบนั และ
โครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงกำร
พัฒนำ

1
2

3

•

กลุ่มเหมราชฯ2 และบริษัทฯ ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าสิทธิเดิมทัง้ หมด (ยกเว้นโครงการ
ESIE)

•

กลุ่มเหมราชฯ และบริษทั ฯ ตกลงลงนามใน “สัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม และธุรกิจบาบัดน้ าเสีย ” (“สัญ ญำเช่ ำสิ ทธิ ”) สาหรับโครงการในปั จจุบนั
ทัง้ หมด 7 โครงการ และจะลงนามในสัญ ญาเช่าสิทธิสาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาทัง้ หมด 3 โครงการ3 โดยบริษทั ฯ ตกลงชาระค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(ก)

ค่าเช่าสิทธิการใช้ระบบน้ าชาระล่วงหน้าตามอัตราทีค่ ่สู ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องตกลงกัน
(โปรดดูรายละเอียดในตารางแนบท้ายสรุปสาระสาคัญนี้)

(ข)

ค่าตอบแทนการเช่าสิทธิในอัตรารายปี ดงั ต่อไปนี้

สัญญาฉบับแก้ไขปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ลงนามวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
“กลุ่มเหมรำชฯ” ตามสัญญา หมายถึง เหมราชหรือบริษทั ย่อยของเหมราชทีเ่ กีย่ วข้อง (“บริ ษทั ย่อย”) โดยเหมราชมีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการให้บริษทั ย่อยต่าง ๆ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ และสัญญาเช่าสิทธิต่าง ๆ ทัง้ นี้ คาว่า “บริ ษทั ย่อยของเหมรำช” หมายถึง บริษทั ทีเ่ หมราชมี “อำนำจควบคุม” โดยคาว่า
“อำนำจควบคุม” หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบุคคลดังกล่าว ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
(2) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดของบุคคลดังกล่าว ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม
อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยของเหมราชไม่รวมถึง (ก) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (ข) บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด และ
บริษทั ย่อยของบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (ค) บริษทั ย่อยของเหมราชทีเ่ ป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างกลุ่มเหมราชฯ กับบุคคลที่
ไม่ใช่กลุ่มเหมราชฯ หรือกลุ่มดับบลิวเอชเอ ซึง่ เหมราชไม่มสี ทิ ธิตดั สินใจฝ่ ายเดียวในเรือ่ งการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลั งงาน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
(ง) บริษทั มหาชน จากัด (ยกเว้นบริษทั มหาชน จากัดซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินโครงการใด ๆ) และ (จ) บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใด ๆ ดังนัน้ เหมราชจึงไม่มหี น้าทีด่ าเนินการให้บริษทั ทีเ่ ข้าข้อยกเว้นดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และสัญญาเช่าสิทธิต่าง ๆ
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 3 โครงการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 4 และนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำรให้เช่ำสิ ทธิ –
โครงกำรใน
อนำคต

•

ปี ท่ี 1 ถึง 3

ร้อยละ 1 ของรายได้จากธุรกิจน้า

ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 3 ของรายได้จากธุรกิจน้า4

กลุม่ เหมราชฯ ตกลงให้บริษทั ฯ เช่าสิทธิ และบริษทั ฯ ตกลงเช่าสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ
น้ าสาหรับโครงการในอนาคตในประเทศไทย เว้นแต่โครงการในอนาคตดังกล่าวมีอตั รา
ผลตอบแทนภายในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (EIRR) ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 10 ภายหลัง จากหัก
ค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายุของสัญญาเช่าสิทธิแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตกลงชาระค่าตอบแทน
รายปี ในอัตราดังต่อไปนี้
•

ปี ท่ี 1 ถึง 3

ร้อยละ 1 ของรายได้จากธุรกิจน้า

•

ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 3 ของรายได้จากธุรกิจน้า

ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงลงนามในสัญญาเช่าสิทธิ ตามรูปแบบที่ตกลงกันซึ่งจะมี
สาระส าคัญ เหมือ นกัน กับ สัญ ญาเช่ า สิท ธิ – โปรดดู รายละเอีย ดในส่ว นที่ 8.2.2 สรุป
สาระสาคัญสัญญาเช่าสิทธิ)
•

บริษัทฯ มีสทิ ธิป ฏิเสธการเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตใด ๆ
หากอัตราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return) ของ
ธุรกิจน้าสาหรับโครงการในอนาคตดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 10 (สิบ)
ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ปฏิเสธที่จะเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าสาหรับโครงการในอนาคต
ใด ๆ บริษทั ฯ ตกลงรับเป็ นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตดังกล่าวให้แก่
กลุ่มเหมราชฯ ในกรณีท่ีกลุ่มเหมราชฯ (ก) ประสงค์จะประกอบธุรกิจน้ าในโครงการใน
อนาคตดังกล่ า วเอง และ (ข) ประสงค์จ ะให้ บ ริษัท ฯ เป็ นผู้บ ริห ารจัด การธุ รกิจ น้ าใน
โครงการในอนาคตดังกล่าว ซึ่งค่าจ้างของบริษทั ฯ ในกรณีดงั กล่าวจะคานวณโดยใช้หลัก
ค่าใช้จา่ ยทางตรง (Direct Costs) บวกอัตราร้อยละ 8

โครงกำรของ
บุคคลอื่น

ในกรณีทก่ี ลุม่ เหมราชฯ ประสงค์ทจ่ี ะได้มาซึง่ โครงการของบุคคลอื่นในประเทศไทย
(ก) ในกรณีทส่ี ามารถเข้าประมูลหรือได้มาร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาจะเข้าประมูลหรือได้มาร่วมกัน
แต่บริษทั ฯ ไม่มหี น้าที่เข้าร่วมประมูลหรือได้มาร่วมกันกับ เหมราช หาก EIRR ต่ากว่า
ร้อยละ 10
(ข) ในกรณีท่ไี ม่สามารถเข้าประมูลหรือได้มาร่วมกันได้ กลุ่มเหมราชฯ สามารถประมูลหรือ
ได้มาเอง และหากกลุ่มเหมราชฯ ได้โครงการดังกล่าวมา กลุ่มเหมราชฯ จะต้องแจ้งและ
นาส่งข้อมูลโครงการของบุคคลอื่นดังกล่าวให้ บริษทั ฯ พิจารณา โดยกลุ่มเหมราชฯ ตก
ลงให้บริษทั ฯ เข้าประกอบธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานในโครงการทีป่ ระมูลได้มาดังกล่าว
ในราคาต้ น ทุ น การได้ ม า (Acquisition Costs) บวกด้ ว ยต้ น ทุ น การเข้ า ท าธุ ร กรรม
(Transaction Costs) หรือวิธีการอื่นซึ่งคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันต่อไป แต่บ ริษัท ฯ ไม่ม ี

4

รายได้จากธุรกิจน้ าจะคานวณก่อนหักค่าใช้จา่ ยใด ๆ
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หน้าทีเ่ ข้าประกอบธุรกิจน้าหาก EIRR ต่ากว่าร้อยละ 10
(ค) ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ปฏิเสธทีจ่ ะเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้าในโครงการของผูอ้ ่นื (ไม่วา่
ในกรณีของ (ก) หรือ (ข)) บริษทั ฯ ตกลงรับเป็ นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจน้ าในโครงการของ
บุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่กลุ่มเหมราชฯ หากกลุ่มเหมราชฯ แจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
บริษทั ฯ เป็ นผู้บริหารจัดการธุรกิจน้ าในโครงการของผู้อ่นื ดังกล่าว โดยค่าตอบแทนจะ
คานวณโดยใช้หลักค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Costs) บวกอัตราร้อยละ 8 สาหรับธุรกิจ
พลัง งาน บริษัท ฯ มีส ิท ธิในการพิจ ารณาว่ า จะลงทุ น หรือ ไม่ แต่ ไ ม่ ผู ก พัน ที่จ ะต้ อ ง
ประกอบธุรกิจพลังงานในโครงการของบุคคลอื่นทีก่ ลุม่ เหมราชฯ ได้มาดังกล่าวได้
ข้อยกเว้นกำรให้ เหมราชไม่ ม ีห น้ า ที่ต้อ งให้เช่ า สิท ธิในโครงการในอนาคต หรือ โครงการของผู้อ่ืน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
เช่ำสิ ทธิ ในกำร
ประกอบธุรกิ จน้ำ 1. เหมราชไม่มอี านาจควบคุมนิติบุคคลซึ่งดาเนิน โครงการในอนาคต หรือ โครงการของ
ในโครงกำรใน
ผู้อ่ืน ดังกล่าว ภายหลังจากการได้ม าซึ่ง โครงการในอนาคต หรือ โครงการของผู้อ่ืน
อนำคตและใน
ดังกล่าว หรือ
โครงกำรของผู้อื่น
2. บริษทั ย่อยของเหมราช (ซึ่งเกิดจากการไปซื้อโครงการของผูอ้ ่นื ) ติดข้อจากัดห้ามโอน
หรือห้ามให้เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าหรือพลังงานที่ทาไว้กบั บุคคลภายนอก ซึ่ง
ข้อจากัดดังกล่าวมีอยูก่ ่อนทีจ่ ะมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของเหมราช
กรณี ของบริ ษทั
มหำชน หรือ
บริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ในกรณีท่กี ลุ่มเหมราชฯ ถือหุ้นในบริษทั มหาชน หรือบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เหมราชจะพยายามดาเนินการให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจน้ าของ
บริษัทมหาชน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวเท่าที่
สามารถทาได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ

สัญญำรับบริ หำร
จัดกำรธุรกิ จน้ำ

ใ น ก ร ณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ รั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ น้ า ใ น โ ค ร ง ก า ร ก ลุ่ ม
เหมราชฯ และบริษทั ฯ ตกลงลงนามใน “สัญญารับบริหารจัดการธุรกิจน้ า” (ซึ่งมีรปู แบบตามที่
คู่สญ
ั ญาตกลงกัน) โดยค่า ตอบแทนจะคานวณโดยใช้หลักค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Costs)
บวกอัตราร้อยละ 8

กำรพิ จำรณำ
ทบทวนควำม
เหมำะสมของ
ค่ำตอบแทนของ
บริ ษทั ฯ

สาหรับ (ก) อัตราผลตอบแทนภายในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ ต่า ซึ่ง ณ ปัจจุบนั กำหนดไว้ที่ EIRR
ร้อยละ 10 (ในกรณีการให้เช่าสิทธิแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคต)
และ (ข) อัตราผลตอบแทนการบริหารจัดการธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคต ซึ่ ง ณ ปั จจุบ นั
กำหนดไว้ที่ “ค่ ำใช้ จ่ำยทำงตรง (Direct Costs) บวกร้อยละ 8” (ในกรณี ท่บี ริษทั ฯ ปฏิเสธ
การเช่าสิทธิในการประกอบธุ รกิจน้ าในโครงการในอนาคตใด ๆ และต้องเป็ น ผู้บริหารจัดการ
ธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตดังกล่าวแทน) และ (ค) อัตราค่าตอบแทนการให้เช่าสิทธิในการ
ประกอบธุรกิจน้ารายปี สาหรับโครงการในอนาคต ซึ่ง ณ ปัจจุบนั กำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ปี ท่ี 1 ถึง 3

ร้อยละ 1 ของรายได้จากธุรกิจน้า

ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 3 ของรายได้จากธุรกิจน้า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนทัง้ สามข้อดังกล่าวมีสว่ นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั (รวมเรียกว่า “อัตรำ
ผลตอบแทน”) คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทน
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อมีเหตุท่ที าให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเชื่อว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ออัตรา
ผลตอบแทนใด ๆ และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวได้แจ้งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่าเห็นสมควรทีจ่ ะทบทวนอัตราผลตอบแทนดังกล่าว หรือ

(ข)

เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญามีผล และทุก ๆ 5 (ห้า) ปี ภายหลัง
จากนั น้ หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นั บ แต่ ว นั ที่ได้ม ีการทบทวนอัตรา
ผลตอบแทนใด ๆ ตาม (ก) (หากมี) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดหลัง

ทัง้ นี้ ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ให้ดาเนินการโดย
คณะกรรมการของเหมราช และของบริษัทฯ โดยกรรมการที่มสี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต้องเจรจา
ทบทวนอัตราผลตอบแทนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น
ในกรณี ท่ี คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนใหม่ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด หน้าทีข่ องกลุ่มเหมราชฯ ในการให้บริษทั ฯ เช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ า
และธุรกิจพลังงานในโครงการในอนาคต จะสิน้ สุดลงในทันที ทัง้ นี้ เฉพาะที่ยงั ไม่ได้มกี ารให้เช่า
สิทธิ และกรณีดงั กล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อหน้าทีอ่ ่นื ใดของเหมราชภายใต้สญ
ั ญา
ธุรกิ จรอง (First
Right to Invest)

ในกรณีท่กี ลุ่มเหมราชฯ ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจท่อส่งก๊าซหรือบริหารจัดการของเสียใน
โครงการในประเทศไทยเองต่อไป กลุ่มเหมราชฯ จะมอบสิทธิในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ให้แก่บริษทั ฯ บนข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีค่ สู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันต่อไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ปฏิเสธ กลุ่มเหมราชฯ อาจประกอบธุรกิจท่อส่งก๊าซหรือบริหารจัดการของเสีย
ในโครงการดังกล่าวเอง หรืออาจมอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีบ ริษัทฯ ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจท่อส่งก๊ าซหรือบริหารจัดการของเสีย
(ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง) เป็ นจานวน 3 โครงการ (โดยการปฏิเสธการมอบสิทธิในโครงการเดียวกัน
หรือในส่วนขยายของโครงการดังกล่าวให้นบั เป็ น 1 โครงการ) หน้าทีข่ องกลุม่ เหมราชฯ ในการ
มอบสิทธิเฉพาะในส่วนของธุรกิจท่อส่งก๊าซหรือบริหารจัดการของเสียดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
จะสิน้ ผลลง

กำรจัดหำน้ำดิ บ

ในกรณี ท่ีคู่สญ
ั ญาตกลงกันให้ กลุ่ม เหมราชฯ จัดหาน้ าดิบจากผู้ให้บริการน้ าดิบเพื่อขายต่อ
ให้กบั บริษทั ฯ คูส่ ญ
ั ญาจะแบ่งผลประโยชน์ ซึง่ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าน้ าดิบทีบ่ ริษทั ฯ
สามารถจัดหามาได้จากผูใ้ ห้บริการน้าดิบ กับ อัตราค่าน้ าดิบที่กลุ่มเหมราชฯ สามารถจัดหามา
ได้จากผูใ้ ห้บริการน้าดิบกับ ในอัตราทีเ่ ท่าๆ กัน

กรณี ที่บริ ษทั
ดับบลิ วเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่

สิทธิและหน้าทีข่ องเหมราชตามสัญญาทัง้ หมดจะสิน้ สุดลง และให้มผี ลเป็ นการเลิกสัญญา
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
จำกัด (มหำชน)
หรือเหมรำชถือ
หุ้นในบริ ษทั ฯ (ไม่
ว่ำโดยทำงตรง
หรือโดยทำงอ้อม)
รวมกันตำ่ กว่ำ
ร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของ
บริ ษทั ฯ
ข้อตกลงกับผูใ้ ห้ก้ ู บริษทั ฯ ตกลงแจ้งให้ผใู้ ห้กขู้ องบริษทั ฯ ทราบ เพื่อให้ผใู้ ห้กยู้ อมรับเงือ่ นไขว่าในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ
ผิดนัดภายใต้สญ
ั ญากู้ยมื เงิน (ก) เหมราชหรือบุคคลที่เหมราชมอบหมายจะมีสทิ ธิในการซื้อ
ระบบน้ าทัง้ หมดในโครงการของบริษทั ฯ ณ ราคาตลาด เพื่อให้เหมราชหรือบุคคลที่เหมราช
มอบหมายสามารถใช้ระบบน้ าดังกล่าวเพื่อให้บริการน้ า แก่ผปู้ ระกอบการในโครงการต่างๆ ได้
และ (ข) ในช่วงระยะเวลาการส่งต่อโครงการ (Transition Period) เหมราชหรือบุคคลทีเ่ หมราช
มอบหมายจะมีสทิ ธิเข้ามาเป็ นผูบ้ ริการจัดการธุรกิจน้าในโครงการแทนบริษทั ฯ
เหตุผิดสัญญำโดย
บริ ษทั ฯ

เหตุผิดสัญญำโดย
เหมรำช
ผลของกำรเลิ ก
สัญญำ5

5

•

บริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาอันเป็ นสาระสาคัญ และไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 45
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเหมราช

•

บริษทั ฯ ไม่ชาระค่าตอบแทนตามสัญญาให้เช่าสิทธิใด ๆ แก่กลุ่มเหมราชฯ หรือ บริษทั ย่อย
ทีเ่ กีย่ วข้องเกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

•

บริษทั ฯ ล้มละลาย ฯลฯ

•

เหมราชไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาอันเป็ นสาระสาคัญ และไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 45
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ฯ

•

เหมราชล้มละลาย ฯลฯ

•

ก า รเลิ ก สั ญ ญ า จ ะไม่ ก ระท บ ถึ งสิ ท ธิ ใ ด ๆ ต าม สั ญ ญ า เช่ าสิ ท ธิ ใ ด ๆ ที่ ได้
ลงนามแล้ว

การเลิกสัญญาจะส่งผลให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่งสิน้ ผลลงเฉพาะในส่วนทีส่ ว่ นทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจน้ าหรือพลังงานในนิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย – โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 8.2.3 สรุปสาระสาคัญสัญญาข้อตกลงไม่คา้ แข่ง
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รำยละเอียดของค่ำเช่ำสิ ทธิ กำรใช้ระบบน้ำชำระล่วงหน้ ำ
ลำดับ

โครงกำร

จำนวน

1

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE)

332.00 ล้านบาท

2

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (HCIE 2)

53.00 ล้านบาท

3

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด แห่งที่ 2 (HESIE 2)

213.00 ล้านบาท

4

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (HESIE)

723.00 ล้านบาท

5

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE)

795.00 ล้านบาท

6

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL)

345.00 ล้านบาท

7

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL)

283.00 ล้านบาท

8.2.2

สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำสิ ทธิ

ชื่อสัญญำ

สัญญาเช่าสิทธิ (รายโครงการ)6

คู่สญ
ั ญำ

1. บริษทั [] จากัด (“ผูใ้ ห้เช่ำสิ ทธิ ”) และ
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“ผูเ้ ช่ำสิ ทธิ ”)

วันที่เริ่ มนับอำยุ
สัญญำ
อำยุสญ
ั ญำ

ธุรกิ จน้ำ
สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ
สิ ทธิ

6

7

30 มีนาคม 2559
•

สาหรับ โครงการที่พ ฒ
ั นาแล้ว 7 โครงการ อายุส ญ
ั ญา 50 ปี นับ ตัง้ แต่ วนั ที่ลงนามใน
สัญญา

•

สาหรับโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ และโครงการในอนาคต สัญญาจะมี
ผลตัง้ แต่วนั ที่ลงนาม และจะสิน้ สุดลงเมื่อพ้นระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที่ผู้เช่าสิทธิ เริม่
ประกอบกิจการในโครงการครัง้ แรก

ธุรกิจเกีย่ วกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจาหน่ ายน้ าดิบ น้ าทีใ่ ช้ในการอุตสาหกรรมหรือ
น้ าทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) และธุรกิจบริหารจัดการน้าเสีย
•

สิทธิเข้าประกอบธุรกิจน้าในโครงการ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิมสี ทิ ธิใช้ระบบน้าของผูใ้ ห้เช่าสิทธิเพือ่ ประกอบธุรกิจน้า7 และธุรกิจพลังงาน

ลงนามสาหรับ 7 โครงการทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และสาหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 3 โครงการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด 4 และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 คาดว่าจะเข้าทาสัญญาเช่าสิทธิภายในปี 2560
เฉพาะในโครงการทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ ผูใ้ ห้เช่าสิทธิได้กอ่ สร้างระบบน้าเรียบร้อยแล้ว
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทน

•

ผูเ้ ช่าสิทธิมสี ทิ ธิโอนสิทธิการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานให้กบั บริษทั ย่อยของผู้
เช่าสิทธิได้ ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยจะต้องดารงสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของผูเ้ ช่าสิทธิตลอดเวลา
ของสัญญาเช่าสิทธิ และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยของผูเ้ ช่าสิทธิทเ่ี ป็ นคู่แข่งของกลุ่ ม
WHA

1.

ค่าตอบแทนการใช้ระบบน้ า (ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ) ซึ่งผูเ้ ช่าสิทธิตกลงชาระครัง้
เดียวในวันลงนามในสัญญา8

2.

ค่าเช่าสิทธิรายปี ชาระในอัตรา
•

สาหรับโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว 7 โครงการ
o

o
•

o

ระยะเวลา 3 ปี แ รกนับ จากวัน ที่ เริ่ม ด าเนิ น การเชิงพาณิ ช ย์ ผู้เช่าสิท ธิม ี
หน้าทีต่ อ้ งชาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้า
สาหรับปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้า

•

งวดการชาระครัง้ แรก ให้คานวณจากยอดในใบแจ้งหนี้ ซึ่งคานวณจากยอดการใช้
น้ านับตัง้ แต่วนั ที่ผู้เช่าสิทธิเริม่ ให้บริการแก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ครัง้ แรก (รวม) ถึง
วันจดมิเตอร์น้าในเดือนถัดไป (รวม)

•

งวดการชาระครัง้ ต่อ ๆ ไป ให้คดิ คานวณจากยอดในใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาที่ม ี
การจดมิเตอร์ในงวดถัดๆ ไป

•

งวดการชาระครัง้ สุดท้าย ให้คดิ คานวณจากยอดในใบแจ้งหนี้ ซึง่ คานวณจากยอด
การใช้น้ านับตัง้ แต่ช่วงเวลาที่มกี ารจดมิเตอร์ในรอบบิลก่อนจนถึงวันสุดท้ายของ
สัญญา (รวม)

•

ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงเป็ นผูล้ งทุนในระบบน้าในโครงการในอนาคต และส่วนขยายของโครงการ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงขอความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าสิทธิก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงหรือลงทุน
เพิม่ เติมในระบบน้าในสาระสาคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา

•

ผูเ้ ช่าสิทธิมหี น้าทีข่ ยายระบบน้าในกรณีดงั ต่อไปนี้
o

8

สาหรับปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้า

สาหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา 3 โครงการ
o

ระบบน้ำ

ระยะเวลา 3 ปี แรกนับจากวันทีล่ งนามในสัญญา ผูเ้ ช่าสิทธิมหี น้าทีต่ อ้ งชาระ
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้า

ความต้องการน้ าเพื่ออุตสาหกรรม หรือความต้องการบริการบริหารจัดการน้ าเสียใน

เฉพาะในโครงการทีผ่ เู้ ช่าสิทธิ ใช้ระบบน้ าของเหมราช

ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 8

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
o

o

o

หน้ ำที่ของผูเ้ ช่ำ
สิ ทธิ

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิขยายพืน้ ทีโ่ ครงการ และความต้องการน้ าเพื่ออุตสาหกรรม หรือความ
ต้องการบริการบริหารจัดการน้าเสียเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ผู้ให้เช่าสิทธิขยายพื้นที่โครงการและกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ผูใ้ ห้เช่าสิทธิขยายกาลังการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม หรือบริหารจัดการ
น้าเสียตามการขยายตัวของโครงการ หรือ
ผู้ให้เช่าสิทธิมหี น้ าที่ต้องรองรับปริมาณการใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรมที่ เพิม่ ขึ้น หรือ
ปริมาณความต้องการบริการบริหารจัดการน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า (เฉพาะใน
โครงการในปั จจุบนั ทีผ่ เู้ ช่าสิทธิรบั โอนสัญญาเกีย่ วกับการให้บริการเกีย่ วกับธุรกิจน้ า
ของลูกค้ามาจากเหมราช)

•

ในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดทางกฎหมายทาให้ผเู้ ช่าสิทธิไม่สามารถขยายระบบน้ า ได้ดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ห้เช่าสิทธิจะเป็ นผูด้ าเนินการลงทุนในระบบน้ าส่วนขยายและให้ผเู้ ช่าสิทธิใช้และเข้าถึง
ระบบน้ าส่วนขยายดังกล่าว โดยผู้เช่าสิทธิตกลงชาระค่าเช่าสิทธิในการใช้และเข้าถึง
ระบบน้ าส่วนขยายดังกล่าว โดยชาระครัง้ เดีย วเมื่อก่ อสร้างแล้วเสร็จเป็ น จานวนเงิน
เท่ า กับ เงิน ลงทุ น และต้น ทุ น ทางการเงิน ของผู้ให้เช่าสิท ธิท่ีเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การ
ก่อสร้างระบบน้าส่วนขยายดังกล่าว

•

ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าสิทธิเห็นสมควรจัดให้มกี ารก่อสร้างระบบน้าส่วนขยาย หรือผูใ้ ห้เช่าสิทธิ
ขยายพืน้ ทีโ่ ครงการ ผูใ้ ห้เช่าสิทธิตกลงจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งให้ผเู้ ช่า
สิทธิทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือนก่อนทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิประสงค์จะ
ให้ผเู้ ช่าสิทธิดาเนินการก่อสร้างระบบน้าส่วนขยายดังกล่าว

•

ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าสิทธิแจ้งผูเ้ ช่าสิทธิถงึ การก่อสร้างระบบน้ าส่วนขยาย หรือการขยายพืน้ ที่
โครงการล่าช้า ผูเ้ ช่าสิทธิจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผูใ้ ห้เช่าสิทธิในการจัดให้มแี ละ/หรือการ
ก่อสร้างระบบน้าส่วนขยายทีล่ ่าช้ากว่ากาหนด โดยในกรณีทผ่ี เู้ ช่าสิทธิตอ้ งชดใช้ค่าเสียหาย
ใด ๆ เนื่องจากการกระทาดังกล่าว ผู้ให้เช่าสิทธิตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้ ช่าสิทธิทงั ้
จานวนโดยไม่ชกั ช้า

•

ผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดในสัญญา
และตามมาตรฐานอื่น ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนด

•

บารุงรักษา และซ่อมแซมระบบน้าให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน

•

เมื่อเกิดความเสียหาย หรือสูญหายแก่ระบบน้ า ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงรีบซ่อมแซมระบบน้ าใน
ส่วนทีเ่ สียหาย หรือจัดหาระบบน้าเพือ่ ทดแทนส่วนทีส่ ญ
ู หายโดยทันที

•

หากผูเ้ ช่าสิทธิไม่สามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้ตามมาตรฐานน้า ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงจัดหาน้ า
เพื่ออุตสาหกรรม หรือจัดหาบริการบริหารจัดการน้ าเสีย (แล้วแต่กรณี) จากแหล่งอื่นมา
ทดแทนชัวคราวด้
่
วยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่าสิทธิเอง

•

ในกรณีท่ผี เู้ ช่าสิทธิไม่สามารถประกอบธุรกิจน้ า และหากผูเ้ ช่าสิทธิไม่สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่ าวให้แ ล้วเสร็จ ภายใน 48 ชัว่ โมง ผู้ให้เช่ าสิท ธิม ีส ิท ธิในการเข้าร่ว มแก้ปั ญ หา
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังกล่าว โดยผูเ้ ช่าสิทธิจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงของผูใ้ ห้เช่าสิทธิทงั ้ หมด

หน้ ำที่ของผูใ้ ห้
เช่ำสิ ทธิ
กำรประกันภัย

•

ผูเ้ ช่าสิทธิมหี น้าที่รบั ผิดต่อผูใ้ ห้เช่าสิทธิ และบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการใช้ระบบน้ าและ
การให้บริการตามสัญญา

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีท่สี ุดเพื่อให้ผเู้ ช่าสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามสัญญา
ได้ และจะไม่ขดั ขวางการใช้สทิ ธิตามสัญญา

•

ผู้เช่าสิทธิตกลงเป็ น ผู้เอาประกันภัย และชาระเบี้ยประกัน โดยเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์
ร่วมกับผู้ให้เช่าสิทธิ (เฉพาะในโครงการในปั จจุบนั ที่ผู้เช่าสิทธิใช้ระบบน้ าของเหมราช)
หากผู้เช่าสิทธิสร้างเอง ผู้เช่าสิทธิจะเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัยแต่
เพียงผูเ้ ดียว

•

ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงนาเงินค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันเพื่อใช้ในการซ่อมบารุง
ระบบน้าเท่านัน้

ข้อตกลงกับผูใ้ ห้ก้ ู ผู้เช่าสิท ธิม ีห น้ าที่ในการเจรจากับ ผู้ให้กู้เพื่อ ให้ยอมรับ เงื่อนไขว่าในกรณี ผู้เช่าสิท ธิผิด นัด
ภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื เงิน (ก) เหมราชหรือบุคคลทีเ่ หมราชมอบหมายจะมีสทิ ธิในการซื้อระบบน้ า
ทัง้ หมดในโครงการของผูเ้ ช่าสิทธิ ในราคาตลาด และ (ข) ในช่วงระยะเวลาการส่งต่อโครงการ
(Transition Period) เหมราชหรือ บุ ค คลที่เหมราชมอบหมายจะมีส ิท ธิเข้ามาเป็ นผู้บ ริก าร
จัดการธุรกิจน้าในโครงการแทนผูเ้ ช่าสิทธิ
เหตุผิดสัญญำ –
ผูเ้ ช่ำสิ ทธิ

เหตุผิดสัญญำ –
ผูใ้ ห้เช่ำสิ ทธิ

ผลของกำรผิ ด
สัญญำ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาในสาระสาคัญ และไม่แก้ไขภายใน 45 วัน

•

ผูเ้ ช่าสิทธิไม่ชาระค่าตอบแทนให้แก่ผใู้ ห้เช่าสิทธิตามสัญญาเกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

•

ผูเ้ ช่าสิทธิลม้ ละลาย

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาในสาระสาคัญ และไม่แก้ไขภายใน 45 วัน

•

หน่ วยงานกากับดูแลบอกเลิกสัญญาร่วมดาเนินการฯ หรือยกเลิกสิทธิของผู้ให้เช่าสิทธิ
หรือยกเลิกสิทธิในการประกอบธุรกิจน้าของผูเ้ ช่าสิทธิ โดยความผิดของผูใ้ ห้เช่าสิทธิ

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิลม้ ละลาย

•

หากผู้เช่าสิทธิผิดสัญ ญา - ผู้ให้เช่าสิทธิม ีสทิ ธิบ อกเลิกสัญ ญาโดยการส่ งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้า 30 วัน

•

หาก ผู้ให้เช่าสิทธิ ผิดสัญญา – ผู้เช่าสิทธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้า 30 วัน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผลของกำรเลิ ก
สัญญำ

1. กรณีผเู้ ช่าสิทธิเป็ นผูผ้ ดิ สัญญา
•

ผูเ้ ช่าสิทธิจะชาระค่าเช่าสิทธิรายปี ชาระถึงวันเลิกสัญญา

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิจะมีสทิ ธิซอ้ื ระบบน้าของผูเ้ ช่าสิทธิทงั ้ หมด ณ ราคาตลาด

•

ผู้เช่าสิทธิมหี น้ าที่โอนธุรกิจน้ าทัง้ หมดให้แก่ ผู้ให้เช่าสิทธิ (เช่น โอนลูกค้า โอน
สิทธิตามสัญญาต่างๆ เป็ นต้น)

2. กรณีผใู้ ห้เช่าสิทธิเป็ นผูผ้ ดิ สัญญา

ผลของกำรเลิ ก
สัญญำ -ระบบน้ำ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิจะชาระค่าเช่าสิทธิรายปี ชาระถึงวันเลิกสัญญา

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิจะคืนค่าตอบแทนรับล่วงหน้าจากการใช้ระบบน้าตามสัดส่วน (หากมี)

•

ผู้เช่าสิทธิมสี ทิ ธิเรียกให้ผู้ให้เช่าสิทธิซ้อื ระบบน้ าของผู้เช่าสิทธิทงั ้ หมด ณ ราคา
ตลาด

•

ผู้เช่าสิทธิมหี น้ าที่โอนธุรกิจน้ าทัง้ หมดให้แก่ ผู้ให้เช่าสิทธิ (เช่น โอนลูกค้า โอน
สิทธิตามสัญญาต่างๆ เป็ นต้น)

หากเหมราชเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาและมีการเลิกสัญญาเช่าสิทธิ บริษทั ฯ มีสทิ ธิขายระบบน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบาบัดน้ าเสียในโครงการที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดให้แก่เหมราช ณ ราคา
ตลาด (โดยระบบน้ า ประเภทสิ่ง ปลู ก สร้า ง เครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ จ ะค านวณโดยใช้ วิธี
Depreciated Replacement Cost Approach ส่วนระบบน้ าประเภทที่ดนิ จะคานวณโดยใช้วธิ ี
Market Comparison Approach)
หากบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาและมีการเลิกสัญญาเช่าสิทธิ เหมราชมีสทิ ธิซ้อื ระบบน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมและระบบบาบัดน้ าเสียในโครงการทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดจากบริษทั ฯ ณ ราคาตลาด
(โดยระบบน้ าประเภทสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ จะคานวณโดยใช้วธิ ี Depreciated
Replacement Cost Approach ส่ ว นระบบน้ าประเภทที่ ดิ น จะค านวณโดยใช้ วิธี Market
Comparison Approach)
ในกรณี ท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดของระบบน้ าดังกล่าวได้ ให้ใช้มูลค่าทางบัญ ชีสุทธิ (Net
Book Value) ของระบบน้าดังกล่าว
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
8.2.3

สรุปสำระสำคัญของข้อตกลงห้ำมค้ำแข่ง

ชื่อสัญญำ

ข้อตกลงห้ามค้าแข่ง

คู่สญ
ั ญำ

1. บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) (“เหมรำช”) และ
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ ”)

วันที่ลงนำม

29 กรกฎาคม 2559

อำยุสญ
ั ญำ

มีผลนับแต่วนั ทีล่ งนาม โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา เว้นแต่จะสิน้ สุดลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา

ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง

เหมราชตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจน้ า 9 และธุรกิจพลังงาน 10 ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม ที่เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และตกลงดาเนิ นการให้บริษัทย่อยของเหม
ราช11 ไม่ประกอบธุรกิจน้า และธุรกิจพลังงานใด ๆ ในประเทศดังต่อไปนี้
1.

ประเทศไทย

2.

ประเทศลาว

3.

ประเทศกัมพูชา

4.

ประเทศพม่า

5.

ประเทศเวียดนาม
(รวมเรี ยกว่า “ประเทศ CLMV”)

9

10
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“ธุรกิ จน้ำ” หมายถึง การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจาหน่ายน้ าดิบ น้ าทีใ่ ช้ในการอุตสาหกรรม หรือน้ าทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ ( Recycled
Water) และธุรกิจบาบัดน้ าเสีย
“ธุรกิ จพลังงำน” หมายถึง ธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไม่ว่าจะมีกาลังการผลิตเท่าใด หรือผลิตจากเชือ้ เพลิงใด ทัง้ นี้ ให้รวมถึง การถือหุน้ ในนิติ
บุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจพลังงานด้วย
“บริ ษทั ย่อยของเหมรำช” หมายถึง บริษทั ทีเ่ หมราชมี “อานาจควบคุม” โดยคาว่า “อานาจควบคุม” หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบุคคลดังกล่าว ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
(2) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดของบุคคลดังกล่าว ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม
อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยของเหมราชไม่รวมถึง (ก) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (ข) บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด และ
บริษทั ย่อยของบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (ค) บริษทั ย่อยของเหมราชทีเ่ ป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างกลุ่มเหมราชฯ กับบุคคลที่
ไม่ใช่กลุ่มเหมราชฯ หรือกลุ่มดับบลิวเอชเอ ซึง่ เหมราชไม่มสี ทิ ธิตดั สินใจฝ่ ายเดียวในเรือ่ งการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงาน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
(ง) บริษทั มหาชน จากัด (ยกเว้นบริษทั มหาชน จากัดซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินโครงการใด ๆ) (ง) บริษทั มหาชน จากัด (ยกเว้นบริษทั มหาชน จากัดซึง่ จัดตัง้ ขึน้
เพือ่ ดาเนินโครงการใด ๆ) และ (จ) บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใด ๆ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อยกเว้น
ของ
ข้อตกลง
ห้ำมค้ำแข่ง

กำรสิ้ นสุดลง
ของสัญญำ
(ทัง้ ฉบับ)

1.

บริษทั ฯ ได้ปฏิเสธสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ใด ๆ
(ไม่วา่ จะเป็ นโครงการในอนาคตหรือโครงการของผูอ้ ่นื ) ภายหลังจากทีก่ ลุ่มเหมราชฯ 12
ได้ช ัก ชวนให้ ร่ว มประกอบธุ ร กิจ น้ า หรือ เข้า ลงทุ น ในธุ ร กิจ พลัง งานในโครงการฯ
ดังกล่ า ว โดยจะยกเว้น เฉพาะธุ ร กิจ น้ า หรือ ธุ ร กิจ พลัง งานที่บ ริษัท ฯ ได้ป ฏิเสธใน
โครงการฯ ดังกล่าวเท่านัน้

2.

บริษทั ฯ ผิดข้อตกลงในสัญญาเช่าสิทธิใด ๆ ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ และทาให้กลุ่ม
เหมราชฯ ต้องเลิกสัญ ญาเช่าสิทธิดงั กล่าว และเข้ามาประกอบธุรกิจน้ าในโครงการ
ดัง กล่ า วเอง โดยจะยกเว้น เฉพาะธุ ร กิจ น้ า ในโครงการที่ม ีก ารเลิก สัญ ญาเช่ า สิท ธิ
ดังกล่าวเท่านัน้

3.

การประกอบธุรกิจน้ าของบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
(ESIE)

4.

การประกอบธุรกิจน้ าของบริษทั ย่อยของเหมราชซึ่งมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของเหม
ราช ภายหลัง จากการไปได้ ม าซึ่ ง โครงการของผู้ อ่ืน ซึ่ ง บริษั ท ย่ อ ยของเหมราช
จาเป็ นต้องประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ เนื่องจากติดข้อจากัดซึ่งทาไว้
กับบุคคลภายนอก โดยข้อผูกพันดังกล่าวมีอยู่ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็ น
บริษทั ย่อยของเหมราช

5.

การประกอบธุรกิจน้ าของกลุ่มเหมราชฯ ในระหว่างที่บริษทั ฯ กาลังพิจารณาว่าจะรับ
โอนธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานในโครงการของผูอ้ ่นื จากกลุ่มเหมราชฯ หรือไม่ และใน
ระหว่า งการโอนโครงการของผู้อ่ืน ดังกล่ า วให้แ ก่ บ ริษัท ฯ ทัง้ นี้ ตามเงื่อ นไขของ
ข้อตกลงเรื่องการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (exclusivity) สาหรับประเทศดังกล่าว โดยจะ
ยกเว้นเฉพาะโครงการของผูอ้ ่นื ดังกล่าวและเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านัน้

สัญญาจะสิน้ สุดลงทัง้ ฉบับ (สาหรับทุกประเทศ) ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.

คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ

2.

เมือ่ มีการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 13

ในกรณีดงั กล่าวสิทธิและหน้าที่ของคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาจะหมดไป และให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง
ทันที

12

“กลุ่มเหมรำชฯ” หมายถึง เหมราชหรือบริษทั ย่อยของเหมราชทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเหมราชมีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการให้บริษทั ย่อยต่าง ๆ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุ ไว้ใน
สัญญา

13

หมายถึงกรณีท่เี หมราชถือหุน้ ในบริษทั ฯ (ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม) รวมกันต่ ากว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุน้ ที่ม ี สทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กำรสิ้ นสุดลง
ของสัญญำ
(บำงส่วน)

1.

สำหรับประเทศที่มีข้อตกลงเรื่องกำรให้สิทธิ แต่เพียงผู้เดียว (exclusivity)
เมื่อข้อตกลงเรื่องการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (exclusivity) สิน้ สุดลงตามข้อกาหนดของ
สัญญาดังกล่าว ข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะสิน้ ผลลงทันที ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจน้ าในโครงการฯ ในประเทศนัน้ เท่านัน้ โดยข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะยังมี
ผลอยู่สาหรับธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานนอกโครงการฯ ในประเทศดังกล่าว และใน
ประเทศ CLMV อื่นทัง้ ในและนอกโครงการฯ

2.

สำหรับประเทศที่ไม่มีข้อตกลงเรื่องกำรให้สิทธิ แต่เพียงผู้เดียว (exclusivity)
หากกลุ่ ม เหมราชฯ ชัก ชวนให้บ ริษัท ฯ เข้าประกอบธุ รกิจน้ าหรือธุ รกิจพลังงานใน
โครงการฯ ใด ๆ และ บริษทั ฯ ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจน้ าในโครงการฯ ใด ๆ ใน
ประเทศดังกล่าวเป็ นจานวน 3 โครงการฯ หรือธุ รกิจพลังงานในโครงการฯ ใด ๆ ใน
ประเทศดัง กล่ า วเป็ นจ านวน 3 โครงการฯ (การปฏิเสธการเข้า ประกอบธุ ร กิจ ใน
โครงการฯ เดียวกัน หรือส่วนขยายของโครงการฯ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิเสธแล้วให้นับเป็ น
1 โครงการฯ) ข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะสิน้ ผลลงทันที ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจน้ า หรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ในประเทศที่มกี ารปฏิเสธเท่านัน้
ข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะยังมีผลอยูส่ าหรับธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานนอกโครงการฯ ใน
ประเทศดังกล่าว และในประเทศอื่น ๆ ทัง้ ในและนอกโครงการ
อนึ่ง การที่บริษทั ฯ ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสิทธิเมื่อครบกาหนดให้ถอื เป็ นการปฏิเสธการ
เข้าประกอบธุรกิจน้าในโครงการ 1 ครัง้

3.

กำรสิ้ นสุดลงของข้อตกลงกำหนดขอบเขตกำรประกอบธุรกิ จแต่เพียงบำงส่วน
เมื่อมีการสิน้ สุดลงของข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ 14แต่เพียงบางส่วน
ให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่งสิน้ สุดลงในรูปแบบและลักษณะเช่นเดียวกันกับการสิน้ สุดลงของ
ข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ผลของกำร
สิ้ นสุดของ
สัญญำ

14

การสิน้ สุดลงของสัญญาไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วนจะไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของ
คูส่ ญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาเช่าสิทธิใด ๆ

หมายถึง ข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ ระหว่าง บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
(โปรดดูรายละเอียดตามส่วนที่ 8.2.4 สรุปสาระสาคัญของข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ)

ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 14

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
8.2.4

สรุปสำระสำคัญของข้อตกลงกำหนดขอบเขตกำรประกอบธุรกิ จ

ชื่อสัญญำ

ข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ

คู่สญ
ั ญำ

1. บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) และ
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

วันที่ลงนำม

29 กรกฎาคม 255915

อำยุสญ
ั ญำ

มีผลนับแต่วนั ทีล่ งนาม โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา เว้นแต่สญ
ั ญาจะสิน้ สุดลงก่อนกาหนดตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

กำรโอน
ธุรกิ จ
พลังงำนใน
ปัจจุบนั

WHA ตกลงดาเนินการโอนธุรกิจพลังงานในปั จจุบนั ให้แก่บริษัทฯ บนข้อกาหนด เงื่อนไข
และภายในระยะเวลาทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงกัน ทัง้ นี้ ธุรกิจพลังงานในปั จจุบนั ของ
WHA ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวนร้อยละ 74.99 ของบริษทั ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด

2.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 2 จากัด

3.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด

4.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 4 จากัด

5.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 5 จากัด

6.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด

7.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 8 จากัด

8.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 9 จากัด

9.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 10 จากัด

10. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 16 จากัด และ
11. บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด

15

คูส่ ญ
ั ญาได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิม่ ข้อตกลงกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง

WHA ตกลงว่าจะไม่ประกอบกิจการน้าใด ๆ และกิจการพลังงานใด ๆ ทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ฯ และตกลงดาเนินการให้บริษทั ย่อยของ WHA16 ไม่ประกอบกิจการน้าใด
ๆ และกิจการพลังงานใด ๆ ในประเทศดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อยกเว้น
ของ
ข้อตกลงไม่
ค้ำแข่ง

1.

ประเทศไทย
ประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา
ประเทศพม่า และ
ประเทศเวียดนาม
(รวมเรียกว่า “ประเทศ CLMV”)
ธุรกิจน้ า หรือธุรกิจพลังงานใด ๆ 17 ที่ กลุ่ม WHA18 ประกอบกิจการหรือลงทุนอยู่ใน
วันทีส่ ญ
ั ญามีผล

2.

ธุรกิจน้ า หรือธุรกิจพลังงานใด ๆ ที่ กลุ่ม WHA อาจประกอบกิจการในโครงการใน
อนาคต ซึ่ ง มีล ัก ษณะเช่ น เดีย วกัน กับ ธุ ร กิ จ น้ า หรือ ธุ ร กิ จ พลัง งานที่ ก ลุ่ ม WHA
ประกอบกิจการอยู่ในวันที่สญ
ั ญามีผล ได้แก่ ธุรกิจส่งต่อ (Distribution) น้ าประปา
ให้ แ ก่ ผู้ เช่ า พื้น ที่ ในโครงการคลัง สิน ค้ า โรงงาน ศู น ย์ ก ระจายสิน ค้ า และอาคาร
ส านั ก งานของกลุ่ ม WHA (โดยไม่ ม ี ก ารผลิ ต น้ าประปาเอง) และ ธุ ร กิ จ ส่ ง ต่ อ
(Distribution) ไฟฟ้ าให้แก่ผูเ้ ช่าพืน้ ที่โครงการคลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า
และอาคารสานักงานของกลุม่ WHA (โดยไม่มกี ารผลิตไฟฟ้ าเอง)

3.

ธุรกิจผลิตน้าประปา และ/หรือ น้าเพือ่ อุตสาหกรรม และ/หรือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ซึง่ เป็ น
การให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะรายในโครงการ Built-to-Suit ของกลุ่ม WHA ที่มขี นาด
พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 100 ไร่

4.

บริษทั ฯ ได้ปฏิเสธสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ใด ๆ
ภายหลังจากทีก่ ลุ่ม WHA ได้ชกั ชวนให้ร่วมประกอบธุรกิจน้ า หรือเข้าลงทุนในธุรกิจ
พลังงานในโครงการฯ ดังกล่าว โดยจะยกเว้นเฉพาะธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานที่
บริษทั ฯ ได้ปฏิเสธในโครงการฯ ดังกล่าวเท่านัน้

5.

ธุรกิจพลังงานในปั จจุบนั ในระหว่างทีย่ งั มิได้โอนให้แก่บริษทั ฯ

16

“บริ ษทั ย่อยของ WHA” หมายถึง นิตบิ ุคคลที่ WHA มีอานาจควบคุม โดยคาว่า “อำนำจควบคุม” หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบุคคลดังกล่าว ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
(2) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) มีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดของบุคคลดังกล่ าว ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม
อย่างไรก็ตามไม่รวมถึง (ก) เหมราชและบริษทั ย่อยของเหมราช (ข) บริษทั ย่อยของ WHA ทีเ่ ป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างกลุ่ม WHA กับบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม WHA
หรือกลุ่มเหมราช ซึง่ WHA ไม่มสี ทิ ธิตดั สินใจฝ่ ายเดียวในเรือ่ งการประกอบธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงาน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (ค) บริษทั มหาชน จากัด
(ยกเว้นบริษทั มหาชน จากัดซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินโครงการใด ๆ) และ (ง) บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใด ๆ

17

สาหรับธุรกิจน้ า หมายถึง ธุรกิจส่งต่อ (Distribution) น้ าประปาให้แก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการคลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารสานักงานของกลุ่ม
WHA (โดยไม่มกี ารผลิตน้ าประปาเอง) และสาหรับธุรกิจไฟฟ้ า หมายถึง ธุรกิจส่งต่อ (Distribution) ไฟฟ้ าให้แก่ผเู้ ช่าพื้นที่ในโครงการคลังสินค้า โรงงาน ศูนย์
กระจายสินค้า และอาคารสานักงานของกลุม่ WHA (โดยไม่มกี ารผลิตไฟฟ้ าเอง)
“กลุ่ม WHA” หมายถึง WHA หรือบริษทั ย่อยของ WHA ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย WHA มีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการให้บริษทั ย่อยต่าง ๆ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา

18

ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 16

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กำรสิ้ นสุด
ลงของ
สัญญำ (ทัง้
ฉบับ)

สัญญาจะสิน้ สุดลงทัง้ ฉบับ (สาหรับทุกประเทศ) ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.

คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ

2.

เมือ่ มีการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 19

ในกรณีดงั กล่าวสิทธิและหน้าทีข่ องคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาจะหมดไป และให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง
ทันที
กำรสิ้ นสุด
ลงของ
สัญญำ
(บำงส่วน)

1.

เมื่อสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ 20สิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่ง
สิน้ สุดลงเฉพาะสาหรับประเทศไทย

2.

เมื่อมีการสิน้ สุดลงของข้อตกลงห้ามค้าแข่ง21แต่เพียงบางส่วน ให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่ง
สิน้ สุดลงในรูปแบบและลักษณะเช่นเดียวกันกับการสิน้ สุดลงของข้อตกลงห้ามค้าแข่ง

3.

สาหรับประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงเรือ่ งการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (exclusivity)
สาหรับประเทศใด ๆ ทีม่ ขี อ้ ตกลงเรื่องการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (exclusivity) ในการ
ประกอบธุ ร กิจ น้ า ในโครงการ 22 ใด ๆ ระหว่ า งบริษัท ฯ และ WHA เมื่อ ข้อ ตกลง
ดังกล่าวสิน้ สุดลงตามข้อกาหนดของสัญญาดังกล่าว ให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่งสิน้ ผลลง
ทันที ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการฯ ในประเทศนัน้
เท่านัน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดของสัญญาดังกล่าว โดยข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะยังมี
ผลอยู่สาหรับธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานนอกโครงการฯ ในประเทศดังกล่าว และใน
ประเทศอื่น ๆ ทัง้ ในและนอกโครงการฯ

4.

สาหรับประเทศทีไ่ ม่มขี อ้ ตกลงเรือ่ งการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (exclusivity)
สาหรับประเทศที่ไม่ม ีข้อตกลงเรื่องการให้ส ิทธิแต่ เพียงผู้เดียว (exclusivity) ในการ
ประกอบธุรกิจน้ าในโครงการฯ ใด ๆ หาก กลุ่มWHA ชักชวนให้บริษัทฯ เข้าประกอบ
ธุรกิจน้ าหรือธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศใด ๆ และบริษทั ฯ ปฏิเสธการ
เข้าประกอบธุรกิจน้าในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศดังกล่าวเป็ นจานวน 3 โครงการ หรือ
ธุรกิจพลังงานในโครงการฯ ใด ๆ ในประเทศดังกล่ าวเป็ นจานวน 3 โครงการ (การ
ปฏิเสธการเข้าประกอบธุรกิจในโครงการเดียวกัน หรือส่วนขยายของโครงการดังกล่าวให้
นับเป็ น 1 โครงการโดยจะไม่มกี ารนับซ้า) ให้ขอ้ ตกลงห้ามค้าแข่ง สิน้ ผลลงทันที ทัง้ นี้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจน้ า หรือธุ รกิจพลังงานในโครงการฯ ใน
ประเทศที่มกี ารปฏิเสธเท่านัน้ โดยข้อตกลงห้ามค้าแข่งจะยังมีผลอยู่สาหรับธุรกิจน้ า
และธุรกิจพลังงานนอกโครงการฯในประเทศดังกล่าว และในประเทศอื่น ๆ ทัง้ ในและ
นอกโครงการฯ
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หมายถึงกรณีท่ี ในกรณีท่ี WHA หรือเหมราช ถือหุน้ ในบริษทั ฯ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ

20

หมายถึง สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง เหมราช และบริษทั ฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 และทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม

21

หมายถึง ข้อตกลงห้ามค้าแข่งระหว่าง เหมราช และบริษทั ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

22

โครงการพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือทีด่ นิ เพือ่ การอุตสาหกรรม ซึง่ รวมถึงเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตนิคมอุตสาหกรรม
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผลของกำร
สิ้ นสุดของ
สัญญำ
8.2.5

การสิน้ สุดลงของสัญญานี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนจะไม่มผี ลกระทบกระเทือนถึงสิทธิใด
ๆ ทีค่ สู่ ญ
ั ญามีอยูก่ ่อนตามสัญญาอื่นระหว่างบริษทั ฯ กับกลุ่ม WHA

สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ ำสิ ทธิ ดำเนิ นกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม สำหรับนิ คม

อุตสำหกรรมอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
บริษทั ฯ มิได้ยกเลิกสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม สาหรับนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) และเข้าทาสัญญาใหม่ตามรูปแบบสัญญาเช่าสิทธิตามข้อ 8.2.2 เนื่องจากคู่สญ
ั ญาในสัญญา
ฉบับนี้ ได้แก่ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด เป็ นบริษทั ที่เหมราชร่วมลงทุนกับ บริษทั
อาหารสยาม จากัด (มหาชน) ในอัตราส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลาดับ ตัง้ แต่ปี 2537 และเนื่ องจากเป็ น
ข้อตกลงทางธุรกิจ ทีไ่ ด้มกี ารเจรจาและตกลงกันระหว่างกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สองแล้ว จึงไม่มกี ารแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญา
ใดๆ ทีม่ อี ยูแ่ ต่แรก
ชื่อสัญญำ
คู่สญ
ั ญำ

วันที่เริ่ มนับอำยุ
สัญญำ
อำยุสญ
ั ญำ
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สัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม23 สาหรับนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
1.

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“ผูใ้ ห้เช่ำสิ ทธิ ”)
และ

2.

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“ผูเ้ ช่ำสิ ทธิ ”)

1 กรกฎาคม 2551
•

25 ปี นบั จากวันเริม่ ต้นของสัญญา

•

ระยะเวลาการเช่าสิทธิเฉพาะส่วนขยายให้มกี าหนด 25 ปี นับจากวันแรกทีผ่ เู้ ช่าสิทธิ
เริม่ ทาการก่อสร้างระบบผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรมในส่วนขยาย

•

ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าสิทธิประสงค์ทจ่ี ะขอขยายระยะเวลาการเช่าสิทธิ ผูเ้ ช่าสิทธิจะต้อง
เสนอขอต่อระยะเวลา ซึง่ หากผูใ้ ห้เช่าสิทธิอนุญาต คูส่ ญ
ั ญาจะเข้าทาข้อตกลงใหม่
ภายในระยะเวลา 6 เดือน เมือ่ พ้นกาหนดปี ท่ี 23 นับแต่วนั เริม่ ต้นของสัญญา เมือ่ พ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มกี ารทาสัญญาใหม่ให้ถอื ว่าสิทธิของผูเ้ ช่าสิทธิ
ตามสัญญานี้สน้ิ สุดลงทันที เมือ่ ระยะเวลาของสัญญาสิน้ สุด

•

ในกรณีทร่ี ะยะเวลาการเช่าสิทธิสน้ิ สุดลง ผูเ้ ช่าสิทธิจะต้องส่งมอบคืนการเช่าสิทธิตาม
สัญญานี้ให้แก่ผใู้ ห้เช่าสิทธิ และผูใ้ ห้เช่าสิทธิหรือบุคคลทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิกาหนด มีสทิ ธิท่ี
จะกลับเข้าดาเนินการผลิตและจาหน่ายเพือ่ อุตสาหกรรมได้ทนั ที

น้ าเพือ่ อุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าเพือ่ กระบวนการผลิต และน้ าเพือ่ กระบวรการผลิตปราศจากคลอรีน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ
สิ ทธิ

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิตกลงให้ผเู้ ช่าสิทธิเป็ นผูด้ าเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมและการ
ให้บริการน้าเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลกู ค้า ซึง่ รวมถึง
•

สิทธิการใช้ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม และทีต่ งั ้ ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
และสิทธิในการเข้าไปยังทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม

•

สิทธิการใช้ระบบรับน้าดิบ

•

สิทธิในการบริหาร ดาเนินการ บารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบผลิตน้ าเพือ่
อุตสาหกรรม

•

สิทธิในการจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมต่อลูกค้า การให้บริการลูกค้าภายหลังการ
ขาย การเรียกเก็บเงินค่าจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม รวมถึงสิทธิในการกาหนดและ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าจาหน่ายน้าดังกล่าว เว้นแต่จะมีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับอัตราดังกล่าว
จาก กนอ. และ/หรือผูใ้ ห้เช่าสิทธิ

•

สิทธิในการก่อสร้างระบบผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรมส่วนขยาย และสิทธิในการใช้ระบบ
ผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมส่วนขยาย

ผลประโยชน์ ตอบ 217,300,000 บาท
แทน
ระบบผลิ ตน้ำเพื่อ “ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม” ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ระบบผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรม
และทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทรัพย์สนิ ส่วนกลางตลอดจนส่วนปรับปรุงเพิม่ เติม และ
อุตสำหกรรม
ซ่อมแซม สิง่ อานวยความสะดวก ส่วนควบ และอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีใ่ ช้ในระบบผลิตน้าเพือ่
อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูบ่ นทรัพย์สนิ ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
ข้อตกลงเกีย่ วกับระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
•

ผูเ้ ช่าสิทธิตอ้ งบารุงรักษาระบบผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
และให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตใน
ลักษณะเดียวกัน

•

ผูเ้ ช่าสิทธิจะต้องรีบซ่อมแซมระบบผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมในส่วนทีเ่ สียหาย หรือ
จัดหาระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพือ่ ทดแทนส่วนทีส่ ญ
ู หายโดยทันที

•

ระบบผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมส่วนขยายทีผ่ เู้ ช่าสิทธิเป็ นผูล้ งทุนให้ถอื ว่าเป็ นของ
นิคมอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่
ครบกาหนดระยะเวลา 25 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ ต้นของสัญญา

•

ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าสิทธิไม่แก้ไขเหตุตามทีก่ ล่าวข้างต้น และมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ดาเนินการ
ผูใ้ ห้เช่าสิทธิมสี ทิ ธิเข้าดาเนินการแก้ไขเหตุทไ่ี ด้แจ้งให้แก่ผเู้ ช่าสิทธิเอง หรือสังให้
่
บุคคลภายนอกเข้าทาการแก้ไข โดยผูเ้ ช่าสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีผ่ ใู้ ห้เช่า
สิทธิตอ้ งเสียไปเพือ่ การนัน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

หน้ ำที่ของผูใ้ ห้
เช่ำสิ ทธิ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิจะไม่ทาการแก้ไขเปลีย่ นแปลงและ/หรือทาการปรับปรุงใด ๆ ในระบบผลิต
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูใ้ ห้เช่า
สิทธิก่อน

•

ห้ามมิให้ผเู้ ช่าสิทธิก่อภาระผูกพัน และ/หรือภาระติดพันใดๆ ไม่วา่ กรณีใดๆ ในระบบ
ผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมส่วนขยาย

1. ผูใ้ ห้เช่าสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ ช่าสิทธิสามารถใช้สทิ ธิ
ประโยชน์เกีย่ วกับสิทธิของผูเ้ ช่าสิทธิตามสัญญานี้

2. ผูใ้ ห้เช่าสิทธิสญั ญาว่า จะไม่กระทาการใดๆ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดประทาการ
ใดๆ อันจะเป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบผลิตน้า
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าสิทธิจะแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าสิทธิทราบโดยไม่ชกั ช้า หากผูเ้ ช่าสิทธิ
ถูกขัดขวางโดยประการใดๆ ในการเข้าทางาน หรือการเช่าสิทธิหรือการดาเนินงาน
หรือปฎิบตั กิ ารตามสัญญานี้
หน้ ำที่ของผูเ้ ช่ำ
สิ ทธิ

1. ผูเ้ ช่าสิทธิจะขยายระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรมโดยเงินลงทุนของผูเ้ ช่าสิทธิเองใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
o

o

ความต้องการใช้น้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ในระดับทีค่ สู่ ญ
ั ญาเห็นสมควร
ทาการขยาย
ผูใ้ ห้เช่าสิทธิขยายพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม

2. ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงซือ้ น้าดิบจากผูใ้ ห้เช่าสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรับการผลิตน้าเพื่อ
อุตสาหกรรม ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิและผูเ้ ช่าสิทธิจะตกลงร่วมกัน
ต่อไป

3. ผูเ้ ช่าสิทธิตกลงดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม รวมถึงการ
ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรให้แก่ลกู ค้า ตามมาตรฐานการดาเนินงานของ
ขอบข่ายการให้บริการ

4. ผูเ้ ช่าสิทธิจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ
รวมทัง้ มาตรการใดๆ เพือ่ ความปลอดภัย ตามที่ กนอ. และ/หรือผูใ้ ห้เช่าสิทธิ และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด

5. ผูเ้ ช่าสิทธิจะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใดๆ เกีย่ วกับการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่
อุตสาหกรรมทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิมอี ยูก่ บั ลูกค้าทีม่ อี ยูใ่ นวันเริม่ ต้นของสัญญา หรือทีจ่ ะมีขน้ึ
ในอนาคต ตามทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิจะแจ้งให้ผเู้ ช่าสิทธิทราบ

6. ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าสิทธิแจ้งต่อผูเ้ ช่าสิทธิเพือ่ หยุดการส่งน้าเพือ่ อุตสาหกรรมให้แก่
ลูกค้ารายใด ผูเ้ ช่าสิทธิตอ้ งดาเนินการโดยทันทีและอย่างเคร่งครัด ซึง่ หากผูเ้ ช่าสิทธิ
ต้องรับผิดต่อลูกค้ารายดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าสิทธิตกลงชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผเู้ ช่าสิทธิ
ตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
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กำรประกันภัย

ผูเ้ ช่าสิทธิตอ้ งเอาประกันภัยประเภทคุม้ ครองการเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks) ต่อระบบผลิตน้ า
เพือ่ อุตสาหกรรมทัง้ หมด โดยเอาประกันภัยกับบริษทั ประกันภัย และเงือ่ นไขการประกันภัยทีผ่ ู้
ประกอบธุรกิจน้าเพือ่ อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันใช้อยู่
ทัง้ นี้ ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรมตามีก่ าหนดให้ผใู้ ห้เช่าสิทธิเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และระบบ
ผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมส่วนขยายให้ผใู้ ห้เช่าสิทธิเป็ นผูร้ บั ประโยชน์รว่ ม (Co-Beneficiary)

เหตุผิดสัญญำโดย ผูใ้ ห้เช่าสิทธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ โดยไม่ได้รบั การแก้ไข
ผูเ้ ช่ำสิ ทธิ และเลิ ก ก่อนสิน้ สุดระยะเวลาทีก่ าหนดโดยผูใ้ ห้เช่าสิทธิ
สัญญำ –
•
ผูเ้ ช่าสิทธิไม่สามารถดาเนินการตามสิทธิการเช่าสิทธิ หรือ
•

ผูเ้ ช่าสิทธิไม่สามารถจัดส่งน้าเพือ่ อุตสาหกรรมตามปริมาณทีก่ าหนดไว้ให้แก่ลกู ค้าได้
โดยเป็ นเหตุการณ์ทอ่ี ยูใ่ นความควบคุมของผูเ้ ช่าสิทธิ หรือ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิไม่สามารถผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามมาตรฐานน้าทีก่ าหนด
หรือ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิไม่ชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามกาหนด และไม่ได้รบั การผ่อนผัน
จากผูใ้ ห้เช่าสิทธิ หรือ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิถกู ศาลมีคาสังให้
่ เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือตกเป็ น
บุคคลล้มละลาย หรือ

•

ผูเ้ ช่าสิทธิละเมิดข้อสัญญาไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิหรือบุคคลทีผ่ ใู้ ห้เช่าสิทธิกาหนดสิทธิมสี ทิ ธิทจ่ี ะกลับเข้าดาเนินการการผลิตและ
จาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม ตามสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ใู้ ห้เช่ามี
สิทธิอยูก่ บั กนอ. ในทันที
เหตุผิดสัญญำโดย ผูเ้ ช่าสิทธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ โดยผูเ้ ช่าสิทธิสง่ คาบอก
ผูใ้ ห้เช่ำสิ ทธิ และ กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูใ้ ห้เช่าสิทธิ ให้ผใู้ ห้เช่าสิทธิปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องภายใน 3 เดือน
ไม่ได้รบั การแก้ไขก่อนสิน้ สุดระยะเวลาทีก่ าหนด
เลิ กสัญญำ –
•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิละเมิดข้อสัญญาทีส่ าคัญไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด และผูใ้ ห้เช่าสิทธิไม่
ดาเนินการแก้ไข

•

หน่วยงานใดๆ ของรัฐเข้ามาขัดขวาง หรือแทรกแซงในสาระสาคัญของการ
ดาเนินงานตามข้อกาหนดรายละเอียดการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม หรือ
การดาเนินงานของระบบผลิตน้ าเพือ่ อุตสาหกรรม โดยเกิดจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า
สิทธิ และผูใ้ ห้เช่าสิทธิไม่ดาเนินการแก้ไข

•

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิถกู ศาลมีคาสังให้
่ เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือตก
เป็ นบุคคลล้มละลาย

ทัง้ นี้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ผูเ้ ช่าสิทธิจะหยุดการผลิต หรือชะลอการผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม หรือลด
ปริมาณน้าเพือ่ อุตสาหกรรมทีจ่ าหน่ายแก่ลกู ค้า เพือ่ ใช้เป็ นข้อต่อรองหรือตอบโต้การทีเ่ ห็นว่า
ผูใ้ ห้เช่าสิทธิไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือละเมิดข้อสัญญาไม่ได้
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เหตุสดุ วิ สยั

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้เกินกว่า 2 เดือน
ติดต่อกัน และไม่สามารถคาดได้วา่ เหตุสดุ วิสยั หรือเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นข้อยกเว้นดังกล่าวจะ
สิน้ สุดลงเมือ่ ใด ผูใ้ ห้เช่าสิทธิมสี ทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ได้
โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูเ้ ช่าสิทธิ

กำรโอนสิ ทธิ

ผูใ้ ห้เช่าสิทธิตกลงให้ผเู้ ช่าสิทธิโอนสิทธิการดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้า Clarified Water
และการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและจาหน่าย Clarified Water ให้กบั บริษทั ย่อย
หรือบริษทั ในเครือของผูเ้ ช่าสิทธิได้

ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 22

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
8.2.6

สรุปสำระสำคัญของสัญญำให้สินเชื่อวงเงิ น 12,999,000,000 บำท

วันที่ของสัญญำ

14 กรกฎาคม 2559

คู่สญ
ั ญำ

1. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริษทั
ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (“ดับบลิ วเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่”) (รวมเรียกว่า “ผูก้ ้”ู ) และ
2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผูใ้ ห้ก้”ู )

จำนวน/วงเงิ นกู้

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 12,999,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
•

Facility A – จานวนไม่เกิน 10,499,000,000 บาท ซึง่ ผูใ้ ห้กจู้ ะให้เงินกูแ้ ก่บริษทั ฯ

•

Facility B – จานวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ซึ่งผู้ให้กู้จะให้สนิ เชื่อแก่ผู้กู้ในรูปของ
Revolving Standby Letter of Credit (“SBLC”)

กำรชำระคืนเงิ นกู้ บริษทั ฯ จะต้องชาระคืนเงินกู้ Facility A ให้แก่ผู้ให้กู้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาให้สนิ เชื่อ
ทัง้ นี้จะต้องชาระคืนเงินกู้ Facility A ทัง้ หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผูก้ จู้ ะต้องชาระคืนเงินกู้ Facility B ให้แก่ผใู้ ห้กตู้ ามระยะเวลาทีร่ ะบุในเอกสาร SBLC อย่างไรก็
ดี การชาระคืนต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563
หลักประกัน

เงื่อนไขกำรปลด

หลักประกันหลักภายใต้สญ
ั ญาให้สนิ เชื่อได้แก่:
•

หลักประกันทางธุรกิจเหนือบัญชีเงินฝากทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุในสัญญาสินเชื่อ

•

หนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดย WHA เพื่อค้าประกันหนี้ต่าง ๆ รวมถึงหนี้ภายใต้สญ
ั ญาให้
สินเชื่อฉบับนี้

•

การจานาหุน้ ของเหมราชทีถ่ อื โดยบริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัดทัง้ หมด

•

การจานาหุน้ ของบริษทั ฯ ทีถ่ อื โดยเหมราชและ H-International (SG) Pte. Ltd. ทัง้ หมด

•

การจานาหุ้นของบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัดที่ถอื โดยดับบลิวเอชเอ เอ็น
เนอร์ยท่ี งั ้ หมด

•

หลักประกันต่าง ๆ จะได้รบั การปลดเปลื้องก่อนที่ม ีการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก ยกเว้นการจานาหุน้ ของดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยท่ี งั ้ หมดทีถ่ อื อยู่
ในบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ซึ่งจะได้รบั การปลดเปลือ้ งต่อเมื่อบริษทั ได้
ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาสินเชื่อเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

เปลือ้ ง
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ที่

ตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สนิ เชื่อนี้

สำคัญ

•

WHA จะต้องถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้ หมดของเหมราช (ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม)
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•

เหมราชจะต้องถือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม)

•

บริษทั ฯ จะต้องถือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ดับบลิวเอชเอ
เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด (ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม)

•

บริษัทฯ ต้องดารงสัดส่วนหนี้สนิ (Net Debt)24 ต่อกาไร (Adjusted EBITDA)25 ไม่เกิน
5.5 เท่า คานวณ ณ วันทาการสุดท้ายของปี 2560 และทุก ๆ สิน้ ปี ภายหลังจากนัน้ โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับ ระยะเวลา 4 ไตรมาสก่อนวันดังกล่าว

•

บริษทั ฯ ต้องดารงสัดส่วนหนี้สนิ (Net Interest Bearing Debt) ต่อทุน (Total Equity)26
ไม่เกิน 2.5 เท่า คานวณ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของปี 2560 และทุก ๆ สิ้นปี ภายหลัง
จากนัน้ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับปี การเงินดังกล่าว

•

บริษทั ฯ ต้องไม่ก่อหลักประกันใด ๆ บนทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการดาเนินการ
ทีเ่ ข้าข้อยกเว้นตามทีร่ ะบุในสัญญาให้สนิ เชื่อ หรือได้รบั อนุมตั จิ ากผูใ้ ห้กู้

•

ผูก้ ูต้ อ้ งไม่จาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ของผูก้ ู้ เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามทางค้าปกติ
และได้รบั ค่าตอบแทนในราคายุตธิ รรม หรือเป็ นการดาเนินการที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูใ้ ห้กู้
หรือเป็ นการดาเนินการทีเ่ ข้าข้อยกเว้นตามทีร่ ะบุในสัญญาให้สนิ เชื่อ

•

ผู้กู้ ต้อ งไม่ ด าเนิ น การได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์ส ิน ที่ม ีนั ย ส าคัญ ใด ๆ หรือ ก่ อ ภาระผู ก พัน ที่ม ี
นัยสาคัญใด ๆ เว้นแต่เป็ นการดาเนินการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากผูใ้ ห้กู้

•

ผูก้ ูต้ อ้ งไม่ก่อหนี้สนิ เพิม่ เติม เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามทางค้าปกติ และบริษทั ฯ ยัง
สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินได้ หรือเป็ นการดาเนินการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากผูใ้ ห้กู้

24

“Net Debt” หรือ “Net Interest Bearing Debt” หมายถึง หนี้ ส ิน เฉพาะที่ม ีภ าระดอกเบี้ย จ่า ยทัง้ หมด หัก ด้ว ยเงิน สด หรือ สิ่ง อื่น ที่
เทียบเท่าเงินสดทีไ่ ม่มภี าระติดพัน
25 “Adjusted EBITDA” หมายถึง กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษีนิตบิ ุคคล ค่าเสื่อม และค่า ตัดจาหน่ าย โดยไม่รวมกาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่ได้
เกิดขึน้ จริง
26 “Total Equity” หมายถึง ทุนทัง้ หมดของบริษท
ั ฯ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็ นทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
3,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้น สามัญ จานวน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ต ราไว้หุ้น ละ 5 บาท โดยที่ป ระชุ ม
วิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 3/2559 ของบริษทั เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 125,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุน ที่ออกและชาระแล้วเป็ นจานวนไม่เกิน 3,825,000,000 บาท หรือ
คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญไม่เกิน 765,000,000 หุน้
9.2 ผูถ้ ือหุ้น
9.2.1

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น

1

กลุม่ เหมราช
บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)(1)
H-International (SG) Pte. Ltd.(2)
รวม
นายสมยศ อนันตประยูร
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ม่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)
ประชาชนทัวไป
่
รวมทัง้ หมด

2
3
4
5
หมายเหตุ:

หลังการเสนอขายหุ้น(3)

ก่อนการเสนอขายหุ้น

ลาดับ

จานวนหุ้น
526,799,994
113,200,002
639,999,996
2
2

640,000,000

ร้อยละ
82.31
17.69
100.00
0.00
0.00

100.00

จานวนหุ้น

ร้อยละ

526,799,994
8,700,002
535,499,996
2(3)
2(3)
57,289,722

68.86
1.14
70.00
0.00
0.00
7.49(4)

172,210,278
765,000,000

22.51(4)
100.00

(1) บริษท
ั

เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2559 เป็ นต้นมา โดยปั จจุบนั บริษทั ดับบลิวเอชเอ
เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 98.9 และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 1.1
ทัง้ นี้ บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็ นบริษั ท เพื่อ การลงทุ น (Holding Company) ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน ถือ หุ้ น โดย บริษั ท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00

ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุม่ นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล
บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด(1.1)
2,807,166,810
19.60
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
1,624,989,569
11.35
นายสมยศ อนันตประยูร
1,090,894,523
7.62
Credit Suisse AG, Singapore Branch(1.2)
821,916,681
5.74
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ผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น
421,136,360
6,766,103,943
1,102,783,366

Branch(1.3)

ร้อยละ

UBS AG, Hong Kong
2.94
รวม
47.25
2. State Street Bank Europe Limited
7.70
3. กลุม่ ตระกูลชลคดีดารงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
474,945,700
3.32
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล โดย บลจ.แอสแซทพลัส จากัด
399,440,700
2.79
นางวารุณี ชลคดีดารงกุล
63,300,000
0.44
นายพงษ์พฒ
ั น์ ชลคดีดารงกุล
12,120,000
0.08
นางสาวขนิษฐา ชลคดีดารงกุล
10,000,000
0.07
นางสาวนัทยา ชลคดีดารงกุล
10,000,000
0.07
รวม
969,806,400
6.77
4. กลุม่ ตระกูลจารุกรสกุล
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล
301,898,100
2.11
นายวุฒ ิ จารุกรสกุล
172,070,000
1.20
รวม
473,968,100
3.31
5. บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
416,600,000
2.91
6. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
293,472,916
2.05
7. นางสาวสุพชิ ญา พูพ่ สิ ทุ ธิ ์
229,724,035
1.60
8. N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11
188.076,600
1.31
9. นางสาวนลินรัตน์ แซ่อง้ึ
129,594,578
0.90
10. นายสัญชัย สุขสมชีวนิ
119,900,000
0.84
รวมผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
10,690,029,938
74.64
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น
3,632,400,139
25.36
รวมทัง้ หมด
14,322,430,077
100.00
(1.1)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด เป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน (Holding Company) โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555 มีทุนจด
ทะเบียน 5,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1
นายสมยศ อนันตประยูร
500,000
50.0
2
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
499,999
50.0
3
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล
1
0.0
รวม
1,000,000
100.0
(1.2)
หุน้ ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นชือ่ Credit Suisse AG, Singapore Branch ซึง่ เป็ นบริษทั หลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ ที่
นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ไปฝากหุน้ ไว้
(1.3)
หุน้ ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นชือ่ UBS AG, Hong Kong Branch ซึง่ เป็ นบริษทั หลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นประเทศฮ่องกง ที่
นายสมยศ อนันตประยูร ไปฝากหุน้ ไว้
(2)

H-International (SG) Pte Ltd. เป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน โดยจัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถือหุน้
โดยบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00

(3)

ไม่นับรวมส่วนทีบ่ ุคคลดังกล่าวอาจจองซื้อและได้รบั จัดสรรในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดย
บุคคลดังกล่าวจะได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ นายสมยศ อนันตประยูร ได้รบั
สิทธิประมาณ 4,767,178 หุน้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ได้รบั สิทธิประมาณ 6,499,958 หุน้ และกลุ่มนายสมยศ อนันตประยูรและนางสาวจรีพร
จารุกรสกุล ได้รบั สิทธิโดยอ้อมจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุน้
(4)

ทัง้ นี้การแบ่งสัดส่วนระหว่างผู้ถอื หุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) และประชาชนทัวไป
่ เป็ นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั ที่กาหนดให้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
ทัง้ สิน้ แล้ว ไม่เกิน 57,289,722 หุน้
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9.2.2

สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 บริษัท ฯ ไม่ ม ีข้อ ตกลงของผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท ฯ อย่า งไรก็ดี
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) มีการเข้าทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
9.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
9.3.1

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด ทีก่ าหนดว่าบริษทั มหาชนจากัดจะสามารถจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารขาดทุนสะสม
โดยบริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคานึงถึง
สถานะทางการเงิน กระแสเงิน สด สภาพคล่ อ ง แผนการลงทุ น และปั จ จัย อื่น ๆ ตามความเห็น สมควรของ
คณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปั น ผลนัน้ จะต้องไม่ม ีผ ลกระทบต่อ การด าเนิ น งานปกติข องบริษัท อย่างมี
นัยสาคัญ และอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาวินิจฉัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษทั ที่
อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนิ นการรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
และต้องเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
9.3.2

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ย่อย
บริษัท ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกาไรสุท ธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้ นี้
บริษทั ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุ ดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น
สถานะทางการเงิน กระแสเงิน สด สภาพคล่ อ ง แผนการลงทุ น และปั จ จัย อื่น ๆ ตามความเห็น สมควรของ
คณะกรรมการบริษทั ย่อย และการจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั ย่อย อย่าง
มีนยั สาคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ย่อยทีอ่ นุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ย่อย มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
9.3.3

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ร่วมและกิ จการร่วมค้า

บริษทั ฯ มีบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าอื่น ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลจากบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตามสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างไปตามข้อกาหนดของแต่ละสัญญา ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือหุ้นอยู่ ทัง้ นี้ รายละเอียดเป็ นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.3 ธุรกิจพลังงาน) สาหรับการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลังของ
บริษทั เก็คโค่- วัน จากัด ได้มกี ารอธิบายโดยสรุปในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ –
16.1.6 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าของ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
10.

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
สาธารณูปโภค

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
พลังงาน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิ นและ
นักลงทุนสัมพันธ์
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ผูต้ รวจสอบภายใน

ฝ่ ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายกฎหมายและ
เลขานุการบริ ษทั

ฝ่ ายจัดหา

ฝ่ ายระบบข้อมูล

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
10.1 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

รองประธานกรรมการ

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการ

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

กรรมการ

5. นายวิเศษ จูงวัฒนา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

กรรมการ

7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายเอกชัย ติวุตานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณัฐวดี หอมรองบน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทนบริษทั ฯ คือ นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หรือนายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล หรือนายวิเศษ จูงวัฒนา รวมเป็ นสามคน
และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1
ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการทีอ่ ยู่ใ นตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง
ไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้ม ีจ านวนตามที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ก าหนด แต่ ต้อ งมีจ านวนอย่า งน้ อ ย 5 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยต้อง
มีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
ทัง้ นี้ ให้ค ณะกรรมการบริษัท ฯ เลือ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น “ประธานกรรมการบริษัท ” และในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ น “รองประธานกรรมการ
บริษทั ” ก็ได้
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเวทย์ นุ ชเจริญ
2. นายเอกชัย ติวุตานนท์
3. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่นายเวทย์ นุ ชเจริญ และนางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต เป็ นกรรมการที่มคี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริษทั ฯ และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดให้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื ที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าทีว่ าระทีย่ งั
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2558
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ

1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ปี 2559

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

13/13

-

รองประธานกรรมการ

6/6
6/6

-

13/13

-

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการ

8/9

-

12/13

-

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล/1

กรรมการ

6/6

-

13/13

-

กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

-

11/11

-

-

-

9/9

-

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

1/1

-

13/13

6/6

1/1

-

11/13

6/6

1/1

-

11/13

6/6

5. นายวิเศษ จูงวัฒนา/2
6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์/3
7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ
8. นายเอกชัย ติวุตานนท์
9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต
หมายเหตุ

-

1/

นายวิวฒ
ิ น์ จิรฐั ติกาลสกุล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558
นายวิเศษ จูงวัฒนา ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2559
3/ นายสุรเธียร จักรธรานนท์ ได้รบ
ั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559

2/

คณะกรรมการบริ หาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

กรรมการบริหาร

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการบริหาร

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
โดย นางสาว ธีรพ์ ติ รา นรเวทางค์กุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
5. นายวิเศษ จูงวัฒนา

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ฯ ให้เป็ นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและ
วางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ นานโยบายและแผนกลยุทธ์
ที่ได้รบั ความเห็นชอบแล้วนัน้ ไปดาเนินการปฏิบตั อิ ย่า งมีความรับผิดชอบ ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติของคณะกรรมการตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารสาหรับปี 2559
รายชื่อ

ปี 2559

1. นายสมยศ อนันตประยูร

8/8

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

8/8

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

8/8
8/8

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล
5. นายวิเศษ จูงวัฒนา

8/8

10.3 คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลจ านวน 3 ท่ า น โดย ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าล
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นายเอกชัย ติวุตานนท์

กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

กรรมการบรรษัทภิบาล

โดย นางสาว ธีรพ์ ติ รา นรเวทางค์กุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลของบริษั ท ฯ กระท าโดยแต่ ง ตัง้ กรรมการจ านวนหนึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทัง้ นี้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว กรรมการบรรษัทภิบาลที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจจะได้รบั
การเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสาหรับงวดปี 2559
รายชื่อ

หมายเหตุ:

ปี 2559

1. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

1/1

2. นายเอกชัย ติวตุ านนท์

1/1

3. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

1/1

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รบั การแต่งตัง้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

10.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ ี
รายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายสุรเธียร จักธรานนท์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดย นางสาว ธีรพ์ ติ รา นรเวทางค์กุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กระทาโดยแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริหารความ
เสีย่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งได้
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสาหรับงวดปี 2559
รายชื่อ

หมายเหตุ:
10.5

ปี 2559

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

2/2

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
3. นายสุรเธียร จักธรานนท์

1/2
2/2

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั
ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมยศ อนันตประยูร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดย นางสาว ธีรพ์ ติ รา นรเวทางค์กุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ กระทาโดยแต่งตัง้ กรรมการจานวน
หนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้ อย
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนต้ อ งเป็ นกรรมการอิส ระ โดยประธาน
คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสาหรับงวดปี 2559
รายชื่อ

หมายเหตุ:

10.6

ปี 2559

1. นายสมยศ อนันตประยูร

1/1

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

1/1

3. นายเวทย์ นุ ชเจริญ

1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จานวน 9 ท่าน มีดงั นี้
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 7

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายวิเศษ จูงวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2. นายคาฮอง รัศมานี

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั กิ าร

3. นายวรานล เหล่าสุวรรณ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค

4. นายพันธุร์ พี นพรัมภา

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

5. นางการศศิ นานานุ กลู

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

6. นางรัตนา ชินวัตร

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

7. นางสาวขันทอง ธรรมมงคล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

8. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายระบบข้อมูล

9. นางอัมพร ชุบไทยสงค์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้

10.7 เลขานุการบริ ษทั ฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวณัฐวดี หอม
รองบน เป็ นเลขานุการบริษทั เพือ่ ทาหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบทีส่ าคัญดังนี้
1 ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
2 ให้คาปรึกษาในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบัง คับ และข้อพึงปฏิบตั ติ ่าง ๆ รวมทัง้ เป็ น
ผูจ้ ดั ทาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
3 บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามมติการประชุมผูถ้ อื
หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ
4 ดูแ ลให้ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และรายงานสารสนเทศแก่ส าธารณะให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบีย บ และข้อ ก าหนดที่
เกีย่ วข้อง
5 จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
6 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
7 ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

10.8 การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิ น
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ มีก ารก าหนดอ านาจอนุ ม ัติ ว งเงิน ส าหรับ การด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ทัง้ นี้ ตามมติ ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายอานาจใน
การอนุ มตั ิให้กรรมการผู้ได้รบั มอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร โดย
รายการอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

การลงทุน
การเข้าลงทุนในกิจการ/ การขายกิจการ
< 500 ล้านบาท/ รายการ
< 10 ล้านบาท/ รายการ
การลงทุนหรือค่าใช้จา่ ย
- ตามทีง่ บประมาณประจาปี
> 100 ล้านบาท/ รายการ
- นอกงบประมาณประจาปี
> 10 ล้านบาท/ รายการรวม
< 10 ล้านบาท/ รายการรวม
การกู้ยืม
การกูย้ มื ตามงบประมาณประจาปี
✓/1
การกาหนดเงือ่ นไขและข้อกาหนดของเงินกู้ < 2,000 ล้านบาท/ รายการ
และหุน้ กู้
การกาหนดเงือ่ นไขและข้อกาหนดของ
< 1,000 ล้านบาท/ รายการ
< 250 ล้านบาท/ รายการ/2
หนังสือค้าประกันจากธนาคาร
การใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน
< 1,000 ล้านบาท/ รายการ
หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริหารได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั
/2 หากรายการมีขนาดมากกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินตามอานาจการอนุ มต
ั ิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะต้องลงนาม
อนุมตั ริ ว่ มกับกรรมการบริหารทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ 1 ท่าน

10.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 9

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
10.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เพื่ออนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าเบีย้
ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส มีรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี
คณะกรรมการบริษทั

ค่าเบีย้ ประชุม

ประธาน 200,000 / ปี
กรรมการ 150,000 / ปี
-

ประธาน 30,000 / ครัง้
กรรมการ 25,000 / ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน 25,000 / ครัง้
กรรมการ 15,000 / ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 25,000 / ครัง้
กรรมการ 15,000 / ครัง้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ประธาน 25,000 / ครัง้
กรรมการ 15,000 / ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน 25,000 / ครัง้
กรรมการ 15,000 / ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธาน 25,000 / ครัง้
กรรมการ 15,000 / ครัง้
ในส่วนของโบนัส กาหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมส่วนแบ่งกาไรในปี ดงั กล่าว
รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 มีดงั นี้
ปี 2559
รายชื่อ

1. นายสมยศ อนันตประยูร
2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล
5. นายวิเศษ จูงวัฒนา
6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ
8. นายเอกชัย ติวุตานนท์

ค่าตอบ
แทนกรรมการ
บริ ษทั

ค่าตอบ
แทนกรรมการ
ชุดย่อย

รวม

589,994
475,000
450,000
475,000
388,730
327,050
475,000
425,000

230,000
200,000
135,000
135,000
120,000
30,000
200,000
105,000

819,994
675,000
585,000
610,000
508,730
357,050
675,000
530,000

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 10

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ปี 2559
ค่าตอบ

รายชื่อ

รวม

บริ ษทั

ค่าตอบ
แทนกรรมการ
ชุดย่อย

425,000

115,000

540,000

แทนกรรมการ

9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

หมายเหตุ: ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.9.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สาหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558

ปี 2559

จานวน (คน)

0

9/1

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

0

24.64

10.10 บุคลากร
10.10.1 จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 9 คน) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สายงาน

จานวนบุคลากร (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2558

ณ 31 ธันวาคม 2559

ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

9

57

ฝ่ ายบัญชี

-

1

ฝ่ ายกฎหมาย

-

2

ฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

-

1

ฝ่ ายบริหาร

3

รวม

9

10.10.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร)
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 11
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2558 และในปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวน 6.04 ล้านบาท
และ 19.47 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งวดปี สิ้ นสุดวันที่
งวดปี สิ้ นสุดวันที่
เงินเดือนพนักงาน/1
ค่าตอบแทนอื่นๆ/2
รวม
หมายเหตุ

/1
/2

31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)

5.84

18.47

0.20

1.00

6.04

19.47

รวมโบนัสพนักงาน
รวมกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

10.10.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่าน
มาที่ยงั ไม่สน้ิ สุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ บริษทั
ย่อย อย่างมีนยั สาคัญ
10.10.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
1 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
1.1 ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก
1.2 ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการ
ใหม่
2 การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มงุ่ เน้นให้บริษทั ฯ เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูเ้ ป็ นประจา ใน
เรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง และเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่ าย นอกจากนี้บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะสนับสนุ นทุน
กู้ยมื เพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อเพิม่ พูนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่
ทางานอยู่
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
11

การกากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ วี า่ เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึ่งจะนาไปสูป่ ระโยชน์ สงู สุดต่อผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้เห็นควรให้มกี าร จัดทา
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี น้ึ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาคัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กรทาให้เกิดความเชื่อมันว่
่ าการดาเนินงานใดๆ ของบริษทั ฯ เป็ นไปด้วยความ
เป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ
สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งอาจไม่จากัดเฉพาะสิทธิทก่ี ฎหมายกาหนดไว้ ไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่ง กาไรของบริษทั ฯ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่อง
ทีม่ ผี ลกระทบบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ฯ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1)

เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้

2)

จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม และมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทข่ี อตามที่
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นกรณีม ี
ความจาเป็ น เร่งด่วน บริษัท ฯ จะแจ้งล่วงหน้ าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด และจะไม่
กระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการจ ากั ด โอกาสของผู้ ถื อ หุ้ น ในการศึ ก ษาสารสนเทศของบริษั ท ฯ 3)
อานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง
ลงมติไม่ควรมีวธิ ที ่ยี ุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผู้ถอื หุ้นมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง เป็ นต้น

4)

ประธานทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสในการแสดงความเห็นและ
ตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่ง คาถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมโดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบพร้อม
กับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง คาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน
Website ของบริษทั ฯ ด้วย
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
5)

สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้

6)

ส่งเสริมให้บริษทั ฯ นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพือ่ ให้การดาเนินการประชุมสามารถทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

7)

ส่งเสริมให้กรรมการของบริษทั ฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้

8)

จัดให้มกี ารลงมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สาหรับแต่ละรายการในกรณีทว่ี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้ กรรมการ

9)

ส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

10)

สนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งใน
ภายหลัง

11)

จัดให้รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธกี ารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุ้นตัง้ ประเด็นหรือซักถาม และบันทึ ก
คาถามคาตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร
รวมทัง้ บันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปิ ดเผยรายงานการ
ประชุมบน website ของบริษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดการให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ทัง้ ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ และทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1)

ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นกรณีมคี วามจาเป็ น
เร่งด่วนบริษทั ฯ จะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุ้น
และควรจัดทาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นฉบับภาษาไทย

2)

แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออก
เสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้

3)

กาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริม่ ประชุมแล้ว มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์
ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป

4)

กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิม่ วาระที่
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร ไม่ควรเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้ง
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
5)

กาหนดวิธกี ารให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ล่วงหน้ าก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น พร้อ มข้อ มูล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ

6)

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน

7)

กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มหี น้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี

8)

กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่ าวให้ทุ ก คนในบริษัท ฯ ถือ ปฏิบ ัติ และห้ามบุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ภายในท าการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
และเป็ นเวลา 24 ชัวโมงภายหลั
่
งข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย

9)

กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย อย่างน้ อยก่ อนการพิจารณาวาระนัน้ และบัน ทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียอย่างมีนัย สาคัญในลักษณะทีอ่ าจ
ทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนัน้ ๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการดูแลและคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดาเนิน ธุรกิจของ
บริษทั ฯ ยังได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1)

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน

บริษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ ที่มคี ุณค่ายิง่ จึง
เป็ นนโยบายของบริษัท ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษทั จึงมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1)

ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน

2)

ให้ผ ลตอบแทนที่เป็ น ธรรมต่ อ พนัก งาน รวมทัง้ มีก ารจัด ตัง้ กองทุ น สารองเลี้ย งชีพ พนัก งาน และให้
ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

3)

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

4)

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่า เสมอ
เพือ่ พัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร

5)

การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้

6)

รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน

7)

ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2)

(3)

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
1)

ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุน้ โดยรวม

2)

นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อื่นๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง

3)

แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4)

ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าดังนี้

(4)

1)

จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต ให้แก่ลกู ค้า รวมถึงให้ความสาคัญในการปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยูเ่ สมอ

2)

จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตเอาใจใส่ และสม่าเสมอ

3)

จัดให้ม ีระบบการควบคุ ม ดูแลรักษาข้อมูลความลับ ของลูกค้าเสมือเป็ น ความลับ ของบริษัท ฯ และไม่
นาไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ

4)

เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า รวมทัง้ การแก้ไขปั ญ หาในทุก เรื่องที่ลูกค้า
ร้องเรียนหรือให้ขอ้ แนะนา โดยบริษทั จะสารวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษทั ฯ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ แล้วนาผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆต่อไป

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัท ฯ พื้นฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1)

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้

2)

กรณี ท่ีม ีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว

3)

ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

4)

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่คา้ ทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ดังนัน้ จึงมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ส อดคล้อง
กับข้อผูกพันทัง้ หลายตามสัญญาที่มอี ยู่กบั เจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทาให้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอนั จะทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้ าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญ หาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่ อนไขค้าประกัน การบริหาร
เงินทุน และการผิดนัดชาระหนี้รว่ มกัน

(5)

5)

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รบั เหมา โดยมีการ
ประเมินแบ่งตามประเภทผู้จาหน่ ายสินค้า และผู้รบั จ้าง/รับเหมาตามระเบียบปฏิบตั กิ ารประเมินผู้ขาย
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคู่คา้ หรือผูร้ บั เหมาและนามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคู่
ค้าโดยจะมีการประเมินและพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวปี ละ 1 ครัง้

6)

บริษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิน่ โดยจะจัดซือ้ จัดจ้างจากผูร้ บั เหมาหรือผูจ้ ดั จาหน่าย จาก
บริษทั ในท้องถิน่ ทีม่ คี ุณภาพ

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและ/หรือ ชุมชน

บริษัท ฯ มีน โยบายที่จะดาเนิ น ธุรกิจที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อเศรษฐกิจ และสังคม และยึด มันการปฏิ
่
บ ตั ิต นเป็ น
พลเมืองทีด่ ี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษทั จะมุ่งมันในการพั
่
ฒนาส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม และชุมชนอันเป็ นที่ท่บี ริษัทตัง้ อยู่ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ พร้อมๆ กับการเติบโตของ
บริษทั ฯ และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้เคียงทัง้ ในด้าน
การศึกษา การดูแลรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ
(6)

นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

การให้บริการน้าซึง่ เป็ นธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 นอกจานี้ บริษทั มีนโยบายที่ให้การสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ม ีค วามปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพ ย์สนิ ของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งล้วนมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ดังนี้
1)

มีกลไกทีจ่ ะดูแลให้มนใจได้
ั่
วา่ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน

2)

คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผล
การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณี ท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วย
เหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และ website ของบริษทั ฯ เป็ นต้น

3)

คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี

4)

ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย

5)

ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของ
การประชุม และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา และความเห็นจากการทา
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หน้าที่ รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในรายงาน
ประจาปี
6)

เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรับ ผิด ชอบของแต่ ล ะคน รวมทัง้ รูป แบบหรือ ลัก ษณะของค่ าตอบแทนด้ว ย ทัง้ นี้ จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของ
บริษทั ย่อยด้วย

7)

นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษทั ฯ
โดยจะกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ จะนาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั

8)

กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือ
ของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดรวมทัง้ ได้ปรับปรุง
และรายงานให้บริษทั ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว และ
บริษทั ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้ได้รบั ทราบเป็ นรายไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
5.1

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจานวนอย่างน้ อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดและมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้
คณะกรรมการของบริษทั เป็ นผู้ทรงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและ
สนับสนุ นธุรกิจของบริษัท โดยบริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทุกท่านมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษทั
นโยบายของบริษัท ฯ เกี่ยวกับการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการนัน้ เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ฯ ซึ่ง ก าหนดว่าในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง เป็ น อัต รา 1 ใน 3 โดย
พิจารณาจากกรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่ งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่ ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมี อานาจโดยไม่จากัด
และได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการประสานงาน
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระจานวน 3 คน คิดเป็ น 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระตาม
ข้อแนะนาในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดที ่กี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่ได้เป็ น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ เห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ ได้ เนื่องจากมีจานวนกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. อีกทัง้ กรรมการอิสระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็ นบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมีความเป็ นกลางและไม่มสี ว่ นได้เสียกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ เมื่อบริษทั ฯ เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ แล้ว บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวได้กาหนดให้นา
เรื่องที่มนี ัยสาคัญ เข้าขออนุ มตั ิจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนัน้ การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่ อประกอบการตัดสินใจการลงมติ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ
อีกทัง้ กรรมการทุกท่านมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน้ าที่ตามหลักซื่อสัตย์และไว้วางใจ
(Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงนโยบาย
กากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึ่งกาหนดให้กรรมการ
และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
5.2

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล เพื่อกลันกรองการด
่
าเนินงานภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนดไว้ อันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การท างานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ป ระกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการชุด ย่อ ยดังกล่าวเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ใน องค์ป ระกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5.3

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัท ฯ มีเจตนารมณ์ มุ่งมันในอั
่
นที่จะรักษาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐานระดับสูงของการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
บริษทั โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดที ่สี อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี
2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ได้นาหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้รบั การอนุ มตั จิ าก
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั และได้ประชาสัมพันธ์ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรให้เป็ นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบตั ิ เรื่อยมา อีกทัง้ ยังได้จดั ทา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและการดาเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบตั งิ านและการ
ดาเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้อนุ มตั แิ ละประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ
เป็ นระยะ ๆ โดยมุง่ พัฒนาปรับปรุงการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั อย่างต่อเนื่อง
5.3.2 จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีความเชื่ออย่างยิง่ ว่า การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็ นหนึ่งในหลัก สาคัญในการเจริญเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจทีด่ ที วทั
ั ่ ง้ องค์กร บริษทั ฯ ได้จดั ทาคูม่ อื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ ได้ประชาสัมพันธ์ทวั ่
ทัง้ องค์ก รให้เป็ น ที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็ก ทรอนิ กส์ และระบบอินทราเน็ ตของบริษัท ฯ รวมทัง้ ได้ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
จรรยาบรรณดังกล่าวได้รา่ งขึน้ ตามหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต หลักความโปร่งใสหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จริยธรรมทางสังคมทีด่ ี
5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทารายการระหว่างบริษทั กับบุคคลใดทีเ่ กีย่ วโยงกันอันอาจนามาซึ่งผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกันได้นนั ้ จะต้อง
ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถว้ นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็ นรายการระหว่างกั นทีส่ าคัญการเข้าทารายการ
นัน้ ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะและขนาด
ของรายการตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการ หรือผูบ้ ริหารบริษทั ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือ
มีสว่ นเกีย่ วข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวต้องกระทาขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทวไป
ั ่ โดยกาหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บน
พื้น ฐานเสมือ นหนึ่ ง กระท าโดยบุ ค คลที่ไม่เกี่ย วโยงกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณี ท่ีไม่สามารถ
กาหนดราคาได้ บริษทั ฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั ฯ เพือ่ กาหนดราคา
ทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สาหรับบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัท ฯ ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของระบบการควบคุ ม ภายในที่ม ีป ระสิท ธิผ ลโดยคณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม
ตามกรอบแนวทางปฏิ บ ั ติ ด้ า นการควบคุ ม ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission: COSO)) ทีเ่ พียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษทั
การตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หรือจัดให้มฝี ่ า ยตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระ โดยมีหวั หน้างานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทาหน้าทีต่ รวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามแบบการตรวจสอบประจาปี ซ่งึ
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่าเสมอเป็ นรายไตรมาส
เพือ่ ปรับปรุงและเพือ่ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานของบริษทั
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ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
5.3.6 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรือบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษทั และบุคคลที่ได้รบั มอบหมายซึ่งเป็ นผูม้ คี วามเชี่ยวชาญในธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้าเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เพื่อกากับดูแล
การบริหารจัดการและรายงานผลการดาเนินงานให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นรายไตรมาส
ทัง้ นี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม อย่างน้อยจะเป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ฯ นอกจากนัน้ การกาหนดนโยบายที่สาคัญ และการออกเสียงในวาระที่สาคัญ ของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษทั
5.4

การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย

5.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละครัง้ จะมีการ
กาหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจนและอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามสาคัญเร่งด่วน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารและไม่ใช่
กรรมการบริหารได้มกี ารประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและ
ไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ ยวกับประเด็นต่างๆ ทีอ่ ยู่ในความสนใจ โดย
ไม่มฝี ่ ายบริหารหรือฝ่ ายจัดการเข้าร่วมด้วย
ในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่ กาหนดเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เป็ นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และ เลขานุ การบริษทั จะนาเรื่องดังกล่าวมา
กาหนดเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการและจัดทาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
5.4.2 คณะกรรมการบริ หาร
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี เป็ นรายไตรมาส ซึง่ ได้ม ี
การกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การอุทศิ ตนให้แก่บริษทั ฯ ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุง่ เน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น คาแนะนา
ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพือ่ ยังประโยชน์เพิม่ ขึน้ แก่ธุรกิจของบริษทั
5.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย
4 ครัง้ ในแต่ละปี เป็ นรายไตรมาสซึง่ ได้มกี ารกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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5.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษัท ฯ จัด การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนอย่ า งสม่ า เสมอก่ อ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้มกี ารกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.4.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่ าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้มกี ารกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.4.6 คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้มกี ารกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.5

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ น ประจาทุกปี เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนามาทบทวนการปฏิบตั งิ าน ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยบริษัท ฯ ได้กาหนดให้มกี ารประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทัง้ คณะ และนาแนวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะ
เป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่และการดาเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
แบบประเมินจะแบ่งหัวข้อเป็ นดังนี้
1.

2.

ความพึงพอใจเกีย่ วกับ
(1)

ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม

(2)

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ

(3)

การดาเนินการแก้ไขปั ญหาของฝ่ ายจัดการ

ความเข้าใจในเรือ่ งเกีย่ วกับ
(1)

บทบาทหน้าทีข่ องตน

(2)

ธุรกิจของบริษทั ฯ

(3)

กลยุทธ์ของบริษทั ฯ

3.

คณะกรรมการและฝ่ ายบริหารมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน

4.

บริษทั ย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.

คณะกรรมการได้จดั สรรเวลาในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

6.

(1)

นโยบายและทิศทางของบริษทั ฯ

(2)

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ

(3)

แนวทางแก้ไขการดาเนินงาน หากไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด

คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครัง้
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7.

คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ

8.

คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นกลาง

9.

ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ

10.

คณะกรรมการเห็นว่าผูล้ งทุนมีความเชื่อมันในคณะกรรมการ
่

11.

การปฏิบตั เิ รือ่ งการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นทีย่ อมรับในหมูพ่ นักงานบริษทั หมูพ่ นักงานบริษทั

ทัง้ นี้ เลขานุ การบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินในทุกสิน้ ปี และเป็ นผู้รวบรวม
และรายงานสรุปผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณารับทราบและหารือกันเป็ นประจาทุกปี
5.6

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

บริษัท ฯ ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบ
ความสาเร็จ ในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เ คียง ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รบั การพิจารณาและกลันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิ
่
จารณา
ค่าตอบแทนก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณานาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
5.7

5.8

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1)

ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือ
ใช้บริการของสถาบันภายนอก

(2)

ทุกครัง้ ที่ม ีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ม ีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่

แผนการสืบทอดตาแหน่ ง

บริษัท ฯ เล็งเห็น ความจ าเป็ น และความสาคัญ ของการจัด ให้ม ีแ ผนสืบ ทอดต าแหน่ ง จึงได้ท าแผนสืบ ทอด
ตาแหน่งทีค่ รอบคลุมตาแหน่งผูบ้ ริหารทีส่ าคัญ โดยทาการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริหารดังกล่าว
ทาการพัฒนาฝึ กอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่ งได้ในอนาคต และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มี
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่งทีส่ าคัญต่อไปในอนาคต
5.9

การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษทั กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ดังนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ
แนะนาให้รบั ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดาเนินงานในภาพรวมของบริษทั รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สาคัญและ
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ เลขานุ การ
บริษทั เป็ นประสานงานการจัดการปฐมนิเทศ
5.10 นโยบายการจากัดจานวนบริ ษทั และจานวนวาระในการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการของบริษทั ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ในบริษทั จดทะเบียนได้คนละ
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกัน
หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.11 การบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการจัดตัง้ คณะทางาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั โดยคณะทางานดังกล่าวจะร่วมกันประชุมและประเมินความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร ทัง้ ที่
เกิดจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในอย่างสม่าเสมอ และจะทาการวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ โอกาสเกิด
และระดับ ความรุน แรงของผลกระทบ พร้อ มทัง้ ร่ว มกัน ก าหนดมาตรการบริห ารความเสี่ย งและผู้รบั ผิด ชอบ โดย
คณะทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสีย่ งตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจาก
หน่ วยงานฝ่ ายต่างๆ และรายงานผลให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งจะทาหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ อย่าง
น้อยปี ละครัง้ เพือ่ ช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าทีด่ งั นี้
11.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่
11.3.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติกาหนด อานาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบกรรมการบริษทั เป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ตลอดจนมติ
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ และกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้ าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และอานาจอนุ มตั ขิ องบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีฝ่ ่ ายจัดการนาเสนอ และกากับดูแลการบริหารงาน
และผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ หรือบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ทาหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอเพือ่ ให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับ การก าหนดเงิน เดือ น การปรับ ขึ้น เงิน เดือ น การก าหนด เงิน โบนั ส
ค่าตอบแทน และบาเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั ฯ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่
เหมาะสม
5. ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้ม ีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ (ในกรณีทข่ี นาดของรายการไม่จาเป็ นต้องพิจารณาโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินงานใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (ในกรณีท่ขี นาดของรายการไม่จาเป็ นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น) ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
10. ดูแ ลไม่ ให้เกิด ปั ญ หาความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ร ะหว่า งผู้ม ีส่ว นได้เสีย ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียในธุรกรรมใดที่ทากับบริษั ทฯ หรือมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ
และ/หรือบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
11. จัดให้มนี โยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption) ของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุ มตั ริ ายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ และความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สังคม และการต่ อ ต้า นการคอร์รปั ชัน่ ประจ าปี ที่จ ัด ท าโดยคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ไ ด้ร บั
มอบหมาย
13. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ตามความเหมาะสม
14. แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจาเป็ นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
16. จัดทารายงานประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี ทผ่ี า่ นมาเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
17. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั ฯ
18. พิจารณาอนุ มตั ิเรื่องต่าง ๆ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และผู้ม ีส่ วนได้เสียทุกกลุ่ม ของบริษัท ฯ
อย่างเป็ นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริษทั ได้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่ม ีลกั ษณะเป็ น
การมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ท าให้ค ณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตา
มทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
11.3.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการกากับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุ ม ภายใน และการปฏิบ ตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การจัดท า
รายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและน่ าเชื่อถือ โดยมี
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าคัญดังนี้
1.

สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า ร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ม ีค วามถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

6.

จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษัท ฯ ซึ่ง รายงานดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
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- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
และ
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7.

ปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.

ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่ เติมขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เห็นสมควร

10.

ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี า่ นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

11.3.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
มติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1

พิจารณาและจัดทานโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัท ฯ โดยพิจ ารณาถึงปั จ จัย ทางธุ รกิจ อย่างเหมาะสม เพื่อ น าเสนอและขออนุ ม ตั ิต่ อ
คณะกรรมการบริษทั และในกรณีทส่ี ถานการณ์เปลีย่ นแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เหมาะสมกับสถานการณ์นนั ้ ๆ
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2

ก ากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และติด ตามการด าเนิ น ธุ รกิจ ของบริษัท ให้เป็ น ไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ท างธุรกิจ
เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ฯ ที่ได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาปรึกษา แนะนา
การบริหารจัดการแก่ผบู้ ริหารระดับสูง

3

กาหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษทั ฯ การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหารของแต่
ละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผูบ้ ริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกาลังคนและการกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร

4

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ ุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อ
ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
ดังกล่าว การเข้าทานิตกิ รรมสัญญา และ/หรือการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตาม
วงเงินทีไ่ ด้กาหนดไว้ และ/หรือทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และ/หรือตามข้อบังคับบริษทั ฯ

5

ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ ปั ญหา
หรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

6

พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทา
ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความ
จาเป็ น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กาหนดไว้และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษทั ฯ
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ

7

พิจารณาและอนุ มตั กิ ารเข้าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กู้ยมื ขอสินเชื่อ จานา
จานอง ค้าประกันและการอื่น รวมถึง การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ตลอดจนถึงการเข้าทานิตกิ รรมสัญญา ยื่นคาขอ/คาเสนอ ติดต่อ
ทานิตกิ รรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษทั และ/หรือการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กาหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง หรือ
ข้อบังคับบริษทั ฯ

8

พิจารณาและอนุมตั ริ ะเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ การ
ดาเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษทั ฯ

9

แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทาการใด ๆ ทีอ่ ยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริห าร ตามที่ ค ณะกรรมการบริห ารเห็ น สมควร โดยที่ ค ณะ
กรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวได้

10

มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั

11

พิจารณาและอนุ มตั ิคู่มอื อานาจดาเนินการ เพื่อให้ผู้ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้ และ/หรือ ผู้ท่ไี ด้รบั มอบอานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอานาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็ นคู่มอื ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีหลั กฐานอ้างอิง
และเป็ นไปตามขัน้ ตอนอย่างมีระบบ

11.3.4 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
มติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
โดยจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี

2.

พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) โดยจัดทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี

3.

กาหนดนโยบายและวางแผนเกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

4.

เป็ นตัวแทนบริษทั ฯ ในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้ กับผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก

5.

ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทัง้ จัดทา
สรุปเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส

11.3.5 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
มติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

อนุ มตั ินโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสีย่ ง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอานาจจากคณะกรรมการบริษทั

2.

กากับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารดาเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายใน
การดาเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

3.

กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และกรอบการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้บริษทั มีระบบ
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรและมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง

4.

พิจารณารายงานความเสีย่ งจากฝ่ ายบริหารความเสีย่ งเพื่อติดตามความเสีย่ งทีส่ าคัญในระดับองค์กร รวมถึง
ให้ขอ้ คิดเห็นในความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสีย่ ง
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.

รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและแผนการจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญต่อองค์กร ในกรณีทม่ี ี
ปั จจัย หรือเหตุการณ์ สาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส่ ดุ

6.

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สาคัญ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนาไปประกอบการพิจารณาอนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการนา
ระบบบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร

7.

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั ฯ

8.

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

9.

ปฏิบตั งิ านอื่นใดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
10.

ทาหน้าที่สอบทาน ให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการดาเนินการบริหารความเสีย่ งของบริษทั แก่ฝ่ายบริหาร
โดยมีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทัง้ รับผิดชอบ
ในการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างต่อเนื่อง

11.

นามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฎิ
่
บตั อิ ย่างมีประสิทธิผล และตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และ
ปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตฯอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบต่อไป

11.3.6 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
มติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

พิจารณานาเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุค คลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่ ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทต่ี าแหน่งว่างลงเนื่องจาก
ครบวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีอ่นื ๆ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั โดยมีกาหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้

3.

พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษทั ทีจ่ ะดารงตาแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของบริษทั

4.

พิจารณากลันกรองผู
่
ท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในกรณีทม่ี ตี าแหน่งดังกล่าวว่า ง
ลง

5.

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และทบทวนอย่างสม่าเสมอ

6.

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสม และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

7.

พิจารณากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และนาเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

8.

ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร เพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนและนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

9.

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท รวมถึง ค่ าเบี้ย ประชุ ม โบนัส ประจ าปี สวัส ดิก าร และผลประโยชน์ ต อบแทนอื่น ๆ โดยน าเสนอ
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

11.3.7 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
มติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1

กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอานาจบริหารงาน รวมทัง้ รับผิดชอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนงบประมาณประจาปี ตามทีฝ่ ่ ายบริหารนาเสนอ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2

ติดตาม ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการ และ/หรือ บริหารงานทัวไปให้
่
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

3

เป็ นผู้รบั มอบอานาจของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั

4

มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ

5

พิจารณาอนุ มตั ิแผนการปฏิบตั ิการของแต่ละฝ่ ายงานของบริษัท ฯ และพิจารณาอนุ มตั ิคาขอจากฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ตามทีก่ าหนดในตารางมอบหมายอานาจอนุ มตั ใิ นการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษทั ฯ

6

อานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพือ่ รักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร

7

มอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ และ/หรือ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ ได้กาหนดไว้

8

อนุ มตั กิ ารทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิด
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนี ยมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น ทัง้ นี้
ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

9

มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ย่อย และฝ่ ายงานต่าง ๆ ในบริษทั

10

ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและกรรมการชุดย่อย
1.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดและมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
ในการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ หรือ
พิจารณาจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ที่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุ ม ัติจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง

(2)

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้
ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1
ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งไป
นัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในกรณีท่ีตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอชื่อในการคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดัง กล่ า วจะอยู่ในต าแหน่ ง กรรมการได้เพีย งเท่ า วาระที่ย ัง เหลือ อยู่ข องกรรมการที่ต นเข้า มาแทน ทัง้ นี้ มติข อง
คณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ทัง้ นี้ กรรมการบริษัท ที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิส ระจะต้อ งมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว น สอดคล้อ งกับ ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัด เลือกจากกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษทั ฯ
และสามารถกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
3.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี บริษัท ฯ มีน โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบที่ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่ม ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
คานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่ม ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้ม ีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มนี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

10. ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนิ น กิจการของบริษัท ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และ
11.

ไม่เป็ นกรรมการของ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษทั จะพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็ นต้น
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สาหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาดารงตาแหน่ งใหม่ได้ กรณีท่ี
ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตน
ทดแทน
4.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ กระทาโดยแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่ง
เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจานวน 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ น กรรมการอิสระ ทั ง้ นี้ ให้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดารง
ตาแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับ
เข้าดารงตาแหน่งได้
5.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของบริษัท ฯ กระท าโดยแต่ งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่ งเป็ น คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริหารความ
เสีย่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งได้
6.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ กระทาโดยแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ทัง้ นี้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ และเมื่อครบ
วาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว กรรมการบรรษัทภิบาลทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งได้
11.5 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
11.5.1 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ที่ประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณู ปโภค ธุรกิจการให้บ ริการด้านพลังงาน
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
11.5.2 นโยบายการกากับดูแลการดาเนิ นงานและการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
1. บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษทั โดยการส่งตัวแทนของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
จะต้องได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมแต่ละบริษทั จะมีขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีส่ าคัญ ได้แก่
(1) ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริษัท และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
(2) ดาเนินการติดตาม รวมถึงให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เป็ นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ติด ตามผลการด าเนิ น งานด้า นต่ า ง ๆ ของบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ว มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง ให้
คาแนะน าที่จาเป็ น เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ าการดาเนิ น งานของบริษัท ย่อยและบริษัท ร่วมเป็ น ไปตาม
เป้ าหมายที่ก าหนด และสามารถจัด การอุ ป สรรคปั ญ หาที่อ าจเกิด ขึ้น ได้อ ย่ า งทัน เวลาและ
เหมาะสม
(4) พิจารณา ติด ตาม รวมถึงให้คาแนะนาที่จาเป็ น เพื่อให้บ ริษัทย่อยและบริษัท ร่วมมีระบบควบคุ ม
ภายใน รวมถึงระบบการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดาเนินธุรกิจ
(5) พิจารณา ติด ตาม และด าเนิ น การที่จาเป็ น ในการจัด ให้ม ีก ารทบทวนและปรับ ปรุงนโยบายและ
แผนงานที่สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็ น
ปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
(6) คณะกรรมการของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะ
ไม่รวมถึงการมอบอานาจหรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รบั มอบอานาจจาก
กรรมการสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรือมี
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม
3. บริษทั ฯ จะกาหนดแผนงานและดาเนินการทีจ่ าเป็ น เพื่อทาให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้ อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิ ดเผยแก่หน่ วยงานกากับ
ดูแลและหน่ วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือ
4. ในกรณีท่บี ริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีความจาเป็ นต้องเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั จะติดตามให้บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเข้าทารายการด้วยความโปร่งใส
และเป็ นธรรม โดยบริษทั จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการได้มา/จาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษทั ฯ จะดาเนินการทีจ่ าเป็ นและติดตามให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีระบบในการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ
6. บริษทั ฯ กาหนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และใช้
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วย เว้นแต่
กรณีดงั ต่อไปนี้
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1. วาระในการประชุมผู้ถอื หุน้ ที่จะต้องลงมติให้เป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญา การ
ออกเสียงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว
2. วาระประจาดังต่อไปนี้ในการประชุมสามัญประจาปี ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนได้
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
- พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี
- พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสารองและจ่ายเงินปั นผล
- พิจ ารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการที่พ้น จากต าแหน่ งตามวาระ รวมตลอดจน
ค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี
11.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแ ลมิให้กรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1
บริษัทฯ จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
หรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ มายัง
เลขานุ การของบริษทั ฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทา
และนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร หรือรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึง ผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่
ข้อ มูล เกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท ฯ จนกว่าบริษัท จะได้เปิ ด เผยข้อมูลต่ อ สาธารณชนแล้ว ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1
เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนิ นงานทางการเงินของบริษัท ฯ รายไตรมาสและประจาปี โดยบริษัท ฯ
จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า งดการซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเป็ นเวลาอย่ า งน้ อ ย 1 เดือ นก่ อ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ภายหลังจากที่สารสนเทศของบริษทั ฯ ได้ถูกเผยแพร่ รวมทัง้ ห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
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4
บริษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่วนตนซึ่งเริม่
ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการล งโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
11.7 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบบัญชีคอื
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด สาหรับการสอบบัญชีง บการเงินเป็ นจานวนเงินรวม 2,404,000
บาท และ ค่าบริการอื่น Non-Audit fee) เป็ นจานวนเงิน 3,603,162 บาท
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันกับบริษทั ฯ
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ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความ
มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตัง้ มันที
่ จ่ ะดารง
ตนให้เป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น และสามารถ
บริหารกิจการให้เติบโตอย่างมันคงและเป็
่
นทีย่ อมรับในสังคม บนพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี รวมทัง้ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบในการดาเนินธุรกิจทีม่ ี
ต่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ในทุกด้าน
จากการที่บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.

การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม

บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตัง้ แต่ผู้ถอื หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ยัง
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น ลูกค้า
คูค่ า้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม

(2)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทัง้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อันจะนาไปสู่การพัฒ นาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
อย่างยังยื
่ น

(3)

นโยบายกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นสากล โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ น
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ่วนรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาการใด ๆ
อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

(4)

นโยบายการส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษั ท ฯ ส่ ง เสริม ให้ กรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานทุ ก ระดับ ในองค์ ก รใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุ นและ
สร้างจิตสานึ กแก่พนักงาน รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ในการบริหารการใช้ทรัพ ยากรที่ม ีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ ท่จี ะเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึ่งขณะนี้บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อ
สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
2.

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยมีความต้องการทีจ่ ะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษทั ฯ จะไม่ทาการใดทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทั ฯ
เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรมบน
พื้นฐานของศักดิ ์ศรีความเป็ น มนุ ษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพ
ร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้ม ีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุ ษยชนภายใน
บริษั ท ฯ และส่ ง เสริม ให้ ผู้ ร่ ว มทุ น คู่ ค้ า และผู้ ม ี ส่ ว นได้ เสีย ทุ ก ฝ่ าย ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การ สิท ธิม นุ ษ ยชนตาม
มาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียที่ได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ากว่าอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด เป็ นต้น
3.

การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนอยูร่ ว่ มกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานทีม่ คี วามสุขและยอมรับซึง่
กันและกัน และมีการปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกระดับเสมือนพีน่ ้อง ไม่มกี ารเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้าน
การดูแลพนักงาน บริษทั ฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้ แต่การสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ มีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังส่งเสริม และสนับสนุ นให้พ นักงานทุกคนมีโอกาสที่จะ
ก้าวหน้ า มีการเรียนรูใ้ นทุกระดับขององค์กร และพัฒ นาทักษะเพื่อยกระดับการทางานให้มคี วามเป็ นมืออาชีพบน
สภาพแวดล้อมการทางานทีเ่ หมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1)

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้างความมันคงในสายอาชี
่
พและมีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานของบริษทั ฯ ตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น มีประกันสุขภาพและ
อุบตั เิ หตุให้แก่พนักงาน รวมทัง้ เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสาหรับค่าพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาทีเ่ สียชีวติ ของพนักงาน ทุนการศึกษาสาหรับบุตรพนักงาน เป็ นต้น

(2)

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม
บริษั ท ฯ มีน โยบายส่ ง เสริม การพัฒ นาบุ ค ลากร โดยสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ก ารพัฒ นาความรู้
ความสามารถศัก ยภาพ มีท ัศ นคติท่ีดี มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม และการท างานเป็ นทีม โดยผ่ า น
กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนาการดูงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทางานที่
มีประสิทธิภาพ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชดั เจน การกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
การพัฒนาระบบการประเมินและเพิม่ สมรรถนะการทางานของพนักงาน

(3)

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายทีส่ นับสนุ นให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่
ทางานทีด่ ี บริษทั ฯ มุง่ เน้นการป้ องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้าง
ให้พ นั ก งานมีจิต สานึ ก ด้านความปลอดภัย อีก ทัง้ มีก ารให้ค วามรู้ผ่ านการฝึ ก อบรมและส่งเสริม ให้
พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี (และไม่ทาการใดทีเ่ ป็ นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลกู ค้าหรือผูร้ บั บริการ)
รวมถึงดูแลสถานทีท่ างานให้ถกู สุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
4.

ความรับผิ ดชอบต่อผูบ้ ริ โภค

บริษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็ นผูบ้ ริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทีไ่ ด้ทาไว้กบั ลูกค้าและเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ให้ค วามสาคัญ ในเรื่องของการควบคุ ม คุ ณ ภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต โดยบริษัท ฯ ตระหนักดีว่า
“คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านน้ า” เป็ นพืน้ ฐานสาคัญยิง่ ของการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากร
ทีม่ คี ุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตัง้ แต่วตั ถุดบิ ต้นทางไปจนถึง
ผลผลิตปลายทาง
5.

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

บริษัท ฯ มีน โยบายด้านการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ ม โดยที่ผ่ านมาบริษัท ฯ มีก ารบริห ารจัด การ โดยค านึ งถึง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การสารวจและประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อน
การก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดาเนินงาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
การน าผลพลอยได้ห รือของเหลือจากการผลิตกลับ มาใช้ป ระโยชน์ ให้ได้ม ากที่สุด รวมทัง้ มีการบาบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท ฯ มีน โยบายที่จะดาเนิ น ธุรกิจที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อเศรษฐกิจ และสังคม และยึด มันการปฏิ
่
บ ตั ิต นเป็ น
พลเมืองทีด่ ี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษทั ฯ จะมุง่ มันในการพั
่
ฒนาส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม และชุมชนอันเป็ นทีท่ บ่ี ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ พร้อม ๆ กับการเติบโตของ
บริษทั ฯ ซึ่งเป็ นหนึ่งในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของบริษทั บริษทั ฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิง่ แวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดาเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีป ระสิทธิภาพ มีการควบคุม
ป้ องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ดาเนินการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กบั ชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุ นกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินโครงการต่าง ๆ ทีค่ านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ทช่ี ุมชนและสังคมจะพึงได้รบั
เพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น
7.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณ ค่าและความสาคัญของทรัพยากรน้ าซึ่งเป็ นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กบั การดูแล
สิง่ แวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯจึงกาหนด “นโยบายใช้น้ าอย่างประหยัด ” เพื่อแสดงเจตจานงและความ
มุ่งมันในการใช้
่
ทรัพยากรในการดาเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยัง
มุ่งเน้ นการประหยัด พลังงานโดยการใช้น วัตกรรมและการบริห ารจัดการอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ การผลิต ไฟฟ้ าจาก
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ รวมถึ ง จากพ ลั ง งานท างเลื อ กอื่ น ๆ
(Alternative Energy) นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีน โยบายในการ
เผยแพร่ให้ค วามรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การประหยัด
พลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

8.

แนวทางปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ไม่วา่ จะเป็ นทางด้าน
ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สนิ ปั ญญาด้านอื่นที่กฎหมายกาหนด อาทิ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ เพือ่ ป้ องกันการใช้ซอฟแวร์ทล่ี ะเมิดลิขสิทธิ ์ เป็ นต้น
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
13 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายใน
บริษัท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับ การมีระบบควบคุ ม ภายในที่ดี และเป็ นไปตามหลักการดูแลกากับดูแลกิจการที่ดี
กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอานาจซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะ
นาไปสู่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คูค่ า้ ชุมชน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 6 /2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สอบ
ทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ มีการดาเนิน
ธุรกิจทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ทีบ่ งั คับใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและจัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และอ้างอิงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่จดั ทาโดยบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

13.2 ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“พีแอนด์
แอล” หรือ “ผู้ตรวจสอบภายใน ”) เพื่อทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตัง้ แต่ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดย
บริษทั พีแอนด์แอล จากัด ได้ทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ระบบงานวงจรรายได้
ระบบงานวงจรรายจ่าย การบริหารงานสิน ทรัพ ย์ถาวร และระบบการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คล ซึ่งจากรายงานการ
ตรวจสอบฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2559 พบว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม มีประเด็นปลีกย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ซึง่ สามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
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1. ระบบวงจรรายได้
ข้อตรวจพบ

ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

ความคืบหน้ าในการดาเนิ นการ

ต่า

ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในเอกสารทุกครัง้ ก่อนทาการ
จัดเก็บเข้าแฟ้ ม

บริษทั ฯ ได้กาหนดฟอร์มเอกสาร "การ
ขออนุมตั ใิ ช้น้า" ทีม่ กี ารระบุเลขทีใ่ ห้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และดาเนินการ
แก้ไขเอกสาร "การขออนุมตั ใิ ช้น้า" ชุด
ใหม่

เลขที่เอกสารไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การระบุเลขทีใ่ นชุดเอกสาร "การขออนุมตั ิ
ใช้น้า" ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เนื่องจากเอกสารเป็ นเอกสารอนุมตั ิ
เชือ่ มต่อคาขอใช้น้ ารุน่ แรกทีบ่ ริษทั ฯ ยัง
ไม่ได้จดั ตัง้ บริษทั ฯ

2. การบริหารงานสินทรัพย์ถาวร
ข้อตรวจพบ

ความเสี่ยง

ทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวรไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การกาหนดประเภทสินทรัพย์ถาวรใน
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร ไม่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

การดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ

ต่า

เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดประเภทสินทรัพย์
ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ ควร
ถาวรในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรใหม่
พิจารณา/ทบทวนประเภทสินทรัพย์ถาวรใน ให้มคี วามเป็ นมาตรฐาน
ทะเบียนคุมฯ ให้ชดั เจนและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน

ต่า

เพือ่ ยืนยันความมีตวั ตนของสินทรัพย์ถาวร
ทีม่ อี ยูใ่ นทะเบียนคุม ควรให้เจ้าหน้าทีท่ า
การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ อย่างสม่าเสมอ

การตรวจนับสิ นทรัพย์ถาวร
บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารตรวจนับสินทรัพย์
ถาวรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ แต่ยงั ไม่ม ี
แผนการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และยังไม่ม ี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น บัญชีจากทาง
สานักงานใหญ่ไปร่วมตรวจนับ

บริษทั ฯ ได้กาหนดช่วงเวลาทีจ่ ะเข้า
ตรวจนับสินทรัพย์ถาวรแล้ว โดยจะร่วม
หารือกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ภายใน เพือ่ กาหนดแผนการตรวจ
ประจาปี ซึง่ ผูท้ เ่ี ข้าร่วมในการตรวจนับ
ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ ายบัญชี และ
พนักงานทีป่ ระจาทีโ่ รงกรองน้า และที่
ระบบบาบัดน้า

3. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อตรวจพบ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริษทั ฯ ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน

ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

การดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ

ปานกลาง

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ควรมีการ
หารือเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้ม ี
คณะกรรมการทางาน เพือ่ บริหารงาน
อย่างเทีย่ งธรรม ภายใต้ขอ้ กาหนดทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
6/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทัง้ กาหนด
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
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ข้อตรวจพบ

ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

การดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ
พิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสวัสดิ การ
บริษทั ฯ ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สวัสดิการ (อ้างถึง พรบ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541 มาตรา 96 กาหนดให้สถาน
ประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 50 คนขึน้ ไป
ต้องจัดให้มคี ณะกรรมการสวัสดิการ
ประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างอย่างน้อย
5 คน)

ต่า

ควรพิจารณาจัดให้มคี ณะกรรมการ
สวัสดิการเพือ่ การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษทั ฯ ได้จดั ให้ม ี คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
จานวน 7 คน ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริษทั ฯ มีลกู จ้างจานวน 73 คน
(รวมผูบ้ ริหาร) โดยผ่านขัน้ ตอนการเลือก
ตัง่้ และแจ้งพนักงานตรวจแรงงานตาม
กาหนดเวลาเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่
26 ม.ค. 60

4. การประเมินการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั ฯ
ข้อตรวจพบ

ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

นโยบาย ข้อกาหนด และกฎบัตรยังไม่ผา่ นการลงนามจากผูม้ ีอานาจ
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการ
ต่า
ควรมีดาเนินการทันทีเพือ่ ให้บรรลุ
กากับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการเตรียม
บริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎ
ความพร้อมในด้านนโยบาย
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายใน
การบริหารความเสีย่ งและแนวทางเพือ่ ลด
ความเสีย่ งได้มกี ารกาหนดไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน แต่ยงั ไม่ผา่ น
การลงนามจากผูม้ อี านาจ

การดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้ นโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั กฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายในการ
บริหารความเสีย่ งและแนวทางเพือ่ ลด
ความเสีย่ งได้มกี ารลงนามจากผูม้ อี านาจ
แล้วเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

13.3 ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบงบ
การเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะสาหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ของบริษัท ฯ ผู้ส อบบัญ ชีไ ด้ป ฏิบ ัติก าร
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุ สมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือไม่ วิธกี ารตรวจสอบที่เลือกใช้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญ ชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ผู้สอบบัญ ชีพิจารณาการควบคุ ม ภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดท าและการนาเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในของกิจการ มี
เพียงประเด็น ปลีกย่อยเท่านัน้ นัน่ คือ ทรัพ ย์สนิ ที่ม ีการรับโอนจากการปรับ โครงสร้างกิจการยังมิได้ม ีก ารติด ป้ าย
ทรัพย์สนิ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทางผูบ้ ริหารรับทราบและจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในปี 2560
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
13.4 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอลอินเทอร์นอล ออดิท จากัด ให้เป็ นผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
ประเด็นเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีย่ งั คงค้างอยู่ และได้มอยหมายให้ นายกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตแิ ล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด (“ธรรมนิ ติ”) ให้ปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะผู้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และ ธรรมนิตอิ บหมายให้ นายศักดิ ์ศรี อาพวันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบภายในประจาปี ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณ สมบัติของธรรมนิติ และนายศักดิ ์ศรี อาพวัน แล้วเห็นว่า มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการ
ตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 17 ปี นอกจากนี้ นายศักดิ ์ศรี อาพวัน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ด าเนิ น งานของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็น ว่ามีค วามเหมาะสมที่จะปฏิบ ตั ิห น้ าทีด งั กล่ าวทัง้ นี้ การ
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ า ยผู้ ด ารงต าแหน่ ง หัว หน้ า งานตรวจสอบภายใน ต้ อ งได้ ร ับ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายมีดงั ต่อไปนี้
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน บริ ษทั พีแอนด์แอล อิ นเทอร์นอล ออดิ ท จากัด
หัวข้อ

ผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก

ผูต้ รวจสอบภายใน

นายกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ (ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด
ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒิ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
โดยมีประสบการณ์ทางานกับบริษทั ชัน้ นาของโลก อาทิ บริษทั Cooper&Lybrand
ประเทศไทย (ปั จจุบนั คือบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส ประเทศไทย จากัด)
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ คุณกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ จัดเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ใี นการปฏิบตั หิ น้าที่
ตรวจสอบภายในให้แก่บริษทั ฯ
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ในประเด็นเกีย่ วกับระบบการควบคุม
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
ภายในทีย่ งั คงค้างอยู่

หัวหน้ าตรวจสอบภายใน บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด
หัวข้อ

ผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก

ผูต้ รวจสอบภายใน

นายศักดิศรี
์ อาพวัน (ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒิ
มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 24 ปี
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
โดยมีประสบการณ์ทางานกับธรรมนิตมิ าตัง้ แต่ปี 2535 จนถึงปั จจุบนั
์ อาพวัน จัดเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ใี นการปฏิบตั หิ น้าที่
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ นายศักดิศรี
ตรวจสอบภายในให้แก่บริษทั ฯ
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
หรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
14
14.1

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทารายการกับบุค คลที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด
(มหาชน) (“เหมราช” หรือ “HRD”)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
บริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม

-

-

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรี
ยล เอสเตท (ระยอง ) จ ากั ด
(“ESIE”)

- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ

-

บริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม

-

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด (“HEIE”)
บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
(“HESIE”)
บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ
อุตสาหกรรม จากัด (“HRIL”)
บริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ
อุตสาหกรรม จากัด (“HSIL”)
บริษทั เอช-คอนสครัคชัน่ แมน
เนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
จากัด (“HCME”)

บริษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด
(“SME”)

- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ

-

บริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม
- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
บริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม
- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ

บริหารจัดการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
- ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
บริหารจัดการโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
- ด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารออกแบบ และ
ควบคุมงานก่อสร้าง

- ดาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ จาหน่ ายและให้

เช่าอาคารโรงงาน อาคารและคลังสินค้า
สาเร็จรูป

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท ฯ โดยถือ หุ้น
ร้อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย ก
ชาระแล้ว (ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ 4 ท่านได้แก่
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุ ล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน 4) นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล
เป็ นบริษทั ย่อยของเหมราช ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้ว (ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ 3 ท่านได้แก่
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุ ล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน
เป็ นบริษทั ย่อยของเหมราช ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99
ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย กช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ 4 ท่าน ได้แก่
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุ ล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน 4) นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

- เป็ นบริษทั ย่อยของเหมราช ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99

ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย กช าระแล้ว (ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม)
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ 3 ท่าน ได้แก่
1) นายสมยศ อนันตประยูร 2) นางสาวจรี
พร จารุกรสกุ ล 3) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์
โดน
- เป็ นบริษทั ย่อยของเหมราช ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99
ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย กช าระแล้ว ( ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
14.2

รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2559 บริษัทฯ และเหมราช ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ และลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของแต่ละบริษทั และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับเหมราช และสัญญาเช่าสิทธิ
ในการดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ า และบริหารจัดการน้ าเสีย กับกลุ่มเหมราชฯ นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้รบั โอนธุรกิจพลังงานมาจากกลุ่ม
เหมราชฯ และกลุม่ ดับบลิวเอชเอ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของเหมราช
รายการระหว่างกันในปี 2558 และปี 2559 สามารถสรุปได้ดงั นี้
1)

การรับบริ หารจัดการธุรกิ จน้า
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
• ESIE

-

2.39

• SME

-

0.36

• ESIE

-

0.27

• SME

-

0.04

รายได้ค้างรับ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ได้ทาสัญญารับบริหารจัดการธุรกิจน้ าโดยให้บริการ
บ า บั ด น้ า เ สี ย แ ก่ ESIE แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ ลิ ต น้ า เ พื่ อ
อุ ต สาหกรรมและบ าบัด น้ า เสี ย แก่ SME (ส าหรับ การ
ให้บริการน้าใน HLP1) โดยสัญญามีอายุ 3 ปี และมีผลบังคับ
ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากทัง้ 2 บริษทั ไม่ม ี
บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจน้ า ซึ่งเป็ นผลจาก
การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษทั ฯได้เรียกเก็บค่าบริการ
ถัวเฉลีย่ ตามอัตราค่าใช้จ่ายทางตรง บวกอัตราร้อยละ 8 ซึง่
เป็ นอัตราทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั อัตรากาไรของบริษทั ที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุผล โดยเป็ น
รายการธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ และอัตรา
ค่ า บริห ารงานดัง กล่ า ว สามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ
บริษทั อื่นทีใ่ ห้บริการในลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2)
2.1

การจัดซื้อน้าดิ บ
การจัดซือ้ น้าดิบใน ESIE
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ต้นทุนน้าดิ บ
• ESIE
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• ESIE

2.2

117.97

115.21

12.04

12.59

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปี 2551 บริษทั ฯ ทาสัญญาซือ้ ขายน้าดิบจาก ESIE ตาม
สัญ ญาเช่ า สิท ธิด าเนิ น การผลิต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรม ระยะเวลาสัญญา 25 ปี บริษทั ฯ ตกลงซื้อ
น้ าดิบจากผูใ้ ห้เช่าสิทธิในอัตราค่าต้นทุนน้ าดิบของผูใ้ ห้
เช่าสิทธิ บวกอัตรากาไรร้อยละ 15 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาเป็ นความรับผิดชอบของผู้ให้
เช่า
• อย่ า งไรก็ดี บริษัท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการเจรจาเข้า ท า
สัญญาซือ้ น้าดิบโดยตรงจากบริษทั จัดการและพัฒนาน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (“EASTW”)

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจ าเป็ น และสมเหตุ ผ ล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษั ท ฯ
โดยเป็ นรายการธุ รกิจปกติท่มี เี งื่อนไขการค้า ทัวไป
่
เนื่องจากน้ าดิบเป็ นวัตถุดบิ หลักในการนามาผลิตน้ า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้ สองฝ่ าย อันได้แก่ บริษทั ฯ
และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบั ผลประโยชน์ ร่วมกันจาก
การจัดหาน้าดิบดังกล่าว

การจัดซือ้ น้าดิบในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอื่น
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ต้นทุนน้าดิ บ
• HRD

11.40

30.01

• HEIE

281.37

425.47

• HESIE
• HRIL

26.01
-

32.92
24.06

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปี 2551 บริษัท ฯ ท าสัญ ญาซื้อ ขายน้ า ดิ บ จาก HRD
HEIE และ HESIE ตามสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิต
และจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม ระยะเวลาสัญญา 25 ปี
บริษัท ฯ ตกลงซื้อ น้ า ดิบ จากผู้ใ ห้เ ช่ า สิท ธิ ใ นอัต ราค่ า
ต้นทุนน้ าดิบของผูใ้ ห้เช่าสิทธิ บวกอัตรากาไรร้อยละ 15

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจ าเป็ น และสมเหตุ ผ ล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยเป็ นรายการธุ รกิจปกติท่มี เี งื่อนไขการค้า ทัวไป
่
เนื่องจากน้ าดิบเป็ นวัตถุดบิ หลักในการนามาผลิตน้ า
เพื่ออุตสาหกรรม และทัง้ สองฝ่ าย อันได้แก่บริษัทฯ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ
• HSIL

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
2.59

เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• HRD

1.34

2.90

• EIE

32.74

45.00

2.96

2.65

• HRIL

-

2.89

• HSIL

-

0.27

• HESIE

ลักษณะรายการ
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โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาเป็ นความ และกลุ่มเหมราชฯ จะได้รบั ผลประโยชน์ ร่วมกันจาก
รับผิดชอบของผูใ้ ห้เช่าสิทธิ
การจัดหาน้าดิบดังกล่าว
• ต่ อ มาเมื่อ วัน ที่ 30 มีน าคม 2559 บริษัท ฯ ได้ย กเลิก
สัญ ญาซื้อ ขายน้ า ดิบ ฉบับ ดัง กล่ า ว และเข้า ท าบัน ทึก
ข้อ ตกลงแก้ ไ ขสัญ ญาซื้อ ขายน้ า ดิบ กับ HRD HEIE
HESIE ระยะเวลาสัญญา 50 ปี โดยเป็ นไปตามข้อตกลง
ในสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิต และจาหน่ ายน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ าเสีย เพื่อนาน้ าดิบมา
จาหน่ าย และมาผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมให้กบั ลูกค้าใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากบริษัท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า ง
ดาเนินการเพื่อทาสัญญาตรงกับ EASTW ซึ่งอัตราน้ า
ดิบตามสัญญาฉบับนี้ เท่ากับ อัตราค่าต้นทุนน้ าดิบของ
ผู้ใ ห้เ ช่า สิท ธิ บวกค่า เฉลี่ย ของส่ว นต่ า งระหว่า งราคา
ต้นทุนของผูใ้ ห้เช่าสิทธิ และราคาทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายหาก
ซื้ อ น้ า ดิบ โดยตรง โดยบริษัท ฯ มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบ
ค่า ใช้จ่า ยในการซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ของระบบน้าดิบ
• เมื่อ วัน ที่ 30 มีน าคม 2559 บริษ ัท ฯ เข้า ท าสัญ ญาซื้อ
ขายน้ าดิบ กับ HRIL และ HSIL ระยะเวลาสัญญา 50 ปี
โดยเป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการ
ผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม และบริหารจัดการ
น้ า เสีย เพื่อ น าน้ า ดิบ มาจ าหน่ า ย และมาผลิต น้ า เพื่อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ ก ั บ ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากบริษัท ฯ อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง
ด าเนิ น การเพื่อ ท าสัญ ญาตรงกับ EASTW และกรม
ชลประทาน ซึ่ง อัตราน้ า ดิบตามสัญญาฉบับนี้ เท่า กับ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ลักษณะรายการ
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อัตราค่า ต้นทุนน้ า ดิบของผู้ให้เ ช่าสิทธิ โดยบริษัทฯ มี
หน้ า ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มแซมและ
บารุงรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สนิ ต่างๆของระบบน้าดิบ

3)

การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จ
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ค่าเช่าที่ดิน
• HRD
• HEIE
• HESIE
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• HRD

-

1.81
1.10
1.71

-

0.19

• HEIE
• HESIE

-

0.18

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ และ บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ จาก HRD HESIE
และ HEIE เพื่อ ใช้ส ถานที่ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต น้ า เพื่อ
อุตสาหกรรม โดยกาหนดอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ในอัตราที่
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10
ทุกๆ 5 ปี จ่ายชาระเป็ นรายเดือน โดยเป็ นอัตราค่าเช่าทีน่ ิคม
อุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บจากลูกค้าทัวไป
่ โดยสัญญาเช่าแต่
ละสัญญามีอายุ 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่
29 มีนาคม 2589 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 20 ปี
ในปั จจุบนั ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ยังคงค้างเป็ นเจ้าหนี้การค้า

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจาเป็ นและสมเหตุ ผล และ
เป็ นไปเพือ่ ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอัตราค่าเช่า
เป็ น อัต ราค่ า เช่ า ที่นิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่น เรีย กเก็บ
ลูกค้าทัวไป
่

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
4)

ค่าใช้จ่ายด้านบริ หารจัดการ
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารจัดการ
• HRD
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• HRD

32.97

5.85

35.98

1.98

ลักษณะรายการ
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• ปี 2558 บริษัท ฯ และบริษัท ดับ บลิว เอชเอ เอ็น เนอร์ย่ี
จ ากัด (“WHAEG”) ได้ท าสัญ ญาจ้า งบริห ารจัด การกับ
HRD ให้เ ป็ น ผู้บ ริห ารจัด การด้า นการเงิน บัญ ชี จัด หา
บุคลากร และการจัดจาหน่าย
• ปี 2558 บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด (“WHAWT”)
ได้ทาสัญญาจ้างบริหารจัดการกับ HRD ให้เป็ นผูบ้ ริหาร
จัดการด้านการเงิน บัญชี จัดหาบุคลากร การจัดจาหน่ าย
และ ด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
น้าเพือ่ อุตสาหกรรม
• ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารโอนพนักงานทัง้ ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายให้บริการบาบัดน้ าเสีย ฝ่ ายบัญชี และเพื่อให้เป็ นไป
ตามแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษทั
ฯ จึงได้มกี ารจัดจ้าง รวมถึงนโยบายทีจ่ ะจัดจ้าง ผูบ้ ริหาร
ในฝ่ ายจัดซือ้ ฝ่ ายกฏหมาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารพิจารณายกเลิกสัญญา
ระหว่ า ง WHAWT และ WHAEG กับ HRD และจัด ท า
สัญญาใหม่ระหว่างบริษทั ฯ กับ HRD เพือ่ ให้บริการในด้าน
การเงิน สารสนเทศ และด้านธุรการอื่นๆ สัญญามีอายุ 1 ปี
ตัง้ แต่ ว นั ที่ 30 มีน าคม 2559 ถึง วัน ที่ 29 มีน าคม 2560
โดยอั ต ราค่ า บริ ห ารจัด การค านวณจากค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วยอัตราร้อย
ละ 8 ซึ่ ง สามารถเที ย บเคี ย งอัต ราก าไรของบริษัท ที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นและสมเหตุ ผ ล
เนื่องจาก ขอบเขตการให้บริการตามสัญญาบริหาร
จัดการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและนโยบาย
การบริห ารจัด การใหม่ข องบริษัท ฯ อีก ทัง้ อัต ราค่า
บริหารจัดการในสัญญาดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ
เจ้าหนี้ การค้า
• HCME

5)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
1.28

ลักษณะรายการ

บริษทั ฯ ทาสัญญาจ้าง HCME บริหารจัดการและควบคุมงาน
1.28 ก่อสร้างสาหรับงานก่อสร้างระบบน้ าทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละโครงการ
เนื่ อ งจาก HCME มีค วามเชี่ ย วชาญ และมีป ระสบการณ์
เกีย่ วกับงานวิศวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษทั ฯ ได้
เข้าทาสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 และจะสิน้ สุด
ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ การทาสัญญาแต่ละครัง้ มีอายุ
1 ปี ปั จจุบนั HCME กาลังอยู่ในระหว่างควบคุมการก่อสร้า ง
ระบบผลิต น้ า ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม HESIE 2 โดยค่ า บริก าร
ค านวณจากค่า ใช้จ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งบวกอัต ราก าไรที่ส ามารถ
เทียบเคียงกับบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าว เป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ นในการ
ดาเนินธุรกิจ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ มีการขยายธุรกิจจึงมีการก่อสร้าง
ระบบน้ าเพื่อใช้ในการผลิต และให้บริการเพิม่ ขึน้ จึง
ต้องจ้างวิศวกรผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจาเป็ นและสมเหตุ ผล และ
เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ

การเช่าสิ ทธิ ดาเนิ นการผลิ ตและจาหน่ ายน้าเพื่ออุตสาหกรรมของ ESIE
รายการ

ค่าสิ ทธิ ดาเนิ นการผลิ ตและ
จาหน่ าย – ตัดบัญชี
• ESIE

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

8.69

ลักษณะรายการ

ปี 2551 บริษทั ฯ เข้าทาสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม กับ บริษทั ESIE เป็ นระยะเวลา
8.69 25 ปี เพื่อให้บริการน้ าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผปู้ ระกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตัดจ่ายจนจบสัญญา
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า เป็ นรายการซึ่งที่
เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นแต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ESIE เป็ น บริษัทร่วมลงทุนระหว่างเหม
ราชกับนิตบิ ุคคลอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจาเป็ นและสมเหตุ ผล เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
6)

การเช่าสิ ทธิ เพื่อประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้า

รายการ
ค่าสิ ทธิ ดาเนิ นการผลิ ตและ
จาหน่ าย (สัญญาฉบับเดิ ม) – ตัด
บัญชี
• HRD
• HEIE
• HESIE
ค่าตอบแทนค่าเช่าสิ ทธิ รายปี
(สัญญาฉบับใหม่)
• HRD
• HEIE
• HESIE
• HRIL
• HSIL
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• HRD
• HEIE
• HESIE
• HRIL
• HSIL

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

2.48
4.98
6.21

0.61
1.23
1.53

-

0.55

-

3.13
0.77
0.49
0.89

-

0.08
0.66
0.10
0.10
0.07

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปี 2551 บริษทั ฯ ทาสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าว มีความจาเป็ นและสมเหตุผล และ
อัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี ของสัญญาฉบับ
ใหม่ เ ป็ นอัต ราที่ใ กล้เ คีย งกับ อัต ราค่ า เช่ า สิท ธิ ท่ีม ี
ลักษณะเดียวกันของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุ รกิจ
อื่นในตลาด และค่าตอบแทนดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ
ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ าในโครงการ ซึ่ง
เป็ น หลัก เกณฑ์ท่สี มเหตุ ผ ล เนื่ อ งจากผัน แปรตาม
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จริง และเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

จ าหน่ า ยน้ า เพื่อ อุ ต สาหกรรม กับ บริษัท HRD HEIE
และ HESIE เป็ นระยะเวลา 25 ปี เพื่อให้บริการน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมแก่ผปู้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดย
ต่ อ มาเมื่อ วัน ที่ 30 มีน าคม 2559 ยกเลิก สัญ ญาทัง้ 3
ฉบับ และเข้าทาสัญญาฉบับใหม่
• ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี เป็ นข้อตกลงตามสัญญา
เช่าสิทธิดาเนินการ และจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม
และบริหารจัดการน้าเสีย ซึง่ บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญากับ
กลุ่มเหมราชฯ โดยอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี
จากการประกอบธุรกิจน้า มีดงั นี้
• ปี ท่ี 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจน้าในโครงการฯ
• ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้
จากการประกอบธุรกิจน้าในโครงการฯ
ซึง่ อัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิดงั กล่าว สามารถเทียบเคียง
ได้กบั อัตราค่าตอบแทนการให้สทิ ธิของธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน
และธุรกิจอื่นในตลาด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
7)
7.1

การได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิ น
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก HRD
รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

รับการช่วยเหลือทางการเงิ นจาก
HRD

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้

1,272.50

• ดอกเบีย้ จ่าย
• ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

46.82
0.34

ลักษณะรายการ

• ปี 2558 บริษทั ฯ รับเงินกูย้ มื เงินจาก HRD เพื่อใช้ในการ
ดาเนินกิจการและร่วมลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ า ต่อมาในเดือน
มีน าคม และเดือ นพฤษภาคม ปี 2559 บริษัท ฯ ได้ร บั
123.75
เงินกู้ยมื เพิม่ เติมเพื่อลงทุนเช่าสิทธิธุรกิจน้ า และรับโอน
ธุรกิจไฟฟ้ าตามลาดับ ตามแผนการปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึง่
เป็ นอัต ราที่เ ท่ า กับ อัต ราดอกเบี้ย ที่เ หมราชให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ในเครืออื่นๆ
• ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้จ่ายชาระเงินกู้
และดอกเบี้ยดังกล่ าวทัง้ จานวนแล้ว โดยใช้วงเงิน กู้ยมื
จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

7.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดัง กล่ า วมีค วามจ าเป็ น และสมเหตุ ผ ล และ
เป็ นไปเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

การใช้หลักทรัพย์ต่างๆเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ ดับบลิวเอชเอ และเหมราช
ภายใต้สญ
ั ญาให้สนิ เชื่อระหว่างบริษทั ฯ และธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้กาหนดให้บริษทั ฯ นาหุน้ ของ บริษทั ฯ ทัง้ หมด หุน้ ของเหมราช และหุน้ ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ
เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด จานาไว้เป็ นหลักประกันเงินกูโ้ ดยไม่มคี า่ ตอบแทน โดยสถาบันการเงินผูใ้ ห้กตู้ กลงทีจ่ ะปลดจานาหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ หมด และหุน้ ของเหมราช ก่อนการเสนอขายหุน้ ของ
บริษทั ฯ ต่อประชาชนในครัง้ แรก เพือ่ ให้ผเู้ สนอขายหลักทรัพย์สามารถนาหุน้ ทีเ่ สนอขายไปส่งมอบให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ และเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ของการเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการปลดจานาหุน้ ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด เมื่อบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีส่ ถาบันการเงิน
กาหนดไว้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้หลักประกันทัง้ สามส่วนดังกล่าวได้มอบไว้เป็ นหลักประกันแก่เงินกูข้ องบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และ จะมีการปลดหลักประกันทัง้ สามส่วน
ดังกล่าวตามเงินกู้ของ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด
(มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้ แรก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุผล และเป็ นไป
เพือ่ การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
8)

รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่หลังคากับ บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัดใน
ฐานะทรัสตี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) โดยมี บริษทั เหมราช รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด (ซึง่ ถือหุน้ โดยเหมราชร้อยละ 100.0) เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
พัฒนาธุรกิจโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าบนหลังคาเพื่อจาหน่ าย (Solar Rooftop) โดยมีพ้นื ที่หลังคาที่เช่าที่ใช้งานได้
ประมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อันได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1
โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 และโครงการเหมราชโลจิสติกส์ 4
โดยบริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่าช่วงพืน้ ที่หลังคาทีเ่ ช่าให้แก่กองทรัสต์ ในจานวนค่าเช่าขัน้ ต่าจากพืน้ ทีร่ อ้ ย
ละ 85 ของพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 120,105 ตารางเมตร และหากพืน้ ที่หลังคาที่เช่าใช้
จริงมีพน้ื ทีม่ ากกว่าร้อยละ 85 ของพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ บริษทั ฯ จะชาระค่าเช่าช่วงตามจานวนพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่า
ที่ใช้จริง ในอัตราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายค่าเช่าประมาณ 360,315 บาทต่อเดือน
โดยมีอตั ราการเติบโตของค่าเช่าพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 6 ทุกๆ 3 ปี
การเช่าช่วงมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี (สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) และให้สทิ ธิ
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สอง ในการต่ออายุสญ
ั ญาออกไป 4 คราว คราวละ 3 ปี เว้นแต่ ภายในระยะเวลาเช่าช่วง หากบริษทั ฯ จะเริม่
ประกอบกิจการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าบนหลังคาเพื่อจาหน่ าย (Solar Rooftop) บนพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าส่วนใด และ
บริษทั ฯ ประสงค์จะขอให้มกี ารขยายระยะเวลาเช่าช่วงออกไปบนพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าส่วนดังกล่าว บริษทั ฯ สามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาบนพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีจ่ ะเริม่ ประกอบกิจการออกไปได้อกี ทัง้ นี้ สามารถต่ออายุไปอีกทัง้ หมด 9 คราว โดย 8
คราวแรกมีกาหนดเวลาคราวละ 3 ปี และคราวที่ 9 มีกาหนดเวลา 1 ปี (รวมเป็ น 25 ปี ) หรือให้ต่ออายุไปอีกเท่ากับ
ระยะเวลาที่บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้ าตามสัญญาที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงให้กองทรัสต์ทราบ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาการเช่าช่วงแต่ละคราว คราวละ 3 ปี จนครบกาหนดตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าทีเ่ กีย่ วข้อง หรือให้ต่ออายุไปอีก
ได้ตามทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้ตกลงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุ สมผล และเป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต ซึ่งบริษทั ฯ ได้ศกึ ษาและเห็นว่า พื้นที่หลังคาดังกล่าวเป็ นพื้นที่
หลังคาที่มศี กั ยภาพ เหมาะสมต่อการติดตัง้ Solar Rooftop โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการเช่าพื้นที่หลังคามี
ความคุม้ ค่าต่อการลงทุนเพื่อประกอบกิจการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าบนหลังคาเพื่อจาหน่ ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
นอกจากนี้ การเข้าทาสัญญาดังกล่าว เป็ นการรักษาโอกาสในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะการขยายโครงการ
Solar Rooftop ตามแผนธุรกิจของบริษทั เนื่องจากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัดในฐานะทรัสตี
ของกองทรัสต์สามารถให้บุคคลอื่นเช่าได้ หากบุคคลอื่นมีความประสงค์ทจ่ี ะเช่า โดยอัตราค่าเช่าพืน้ ทีห่ ลังคา เป็ นราคา
ทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าพืน้ ทีห่ ลังคาทีบ่ ริษทั อื่นเรียกเก็บ เพือ่ การใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีแนวโน้ มในเข้าทาสัญญาเพื่อเช่าหรือเช่าช่วงพื้นที่หลังคาของบริษทั ในกลุ่ม บริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในอนาคตอีกด้วย โดยการทารายการดังกล่าวจะนาเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทาธุรกรรมทุกครัง้
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14.3

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

14.3.1 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
เว้นแต่คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14.3.2 วรรค 2 ข้างล่างนี้) กรณี
ทีม่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการ โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขในรายการ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาทีใ่ ช้สาหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบั ราคา
ตลาด ในกรณีทไ่ี ม่มรี าคาเปรียบเทียบ ราคาสาหรับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกั น
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าว
จะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่ างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ แต่เป็ นการทารายการที่ไ ด้
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันตามทีส่ านักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยจะเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน และในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
14.3.2 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีทม่ี กี ารเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ม ีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสัง่ หรือ ข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปของประเทศไทย
่
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของ
บริษทั ฯ
ในกรณีท่เี ป็ นรายการที่เกิดขึน้ เป็ นปกติ และเป็ นรายการที่เกิดขึ้นต่ อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการบริษทั
(เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559) ได้อนุ มตั หิ ลักการเกี่ยวกับการเข้าทา
ธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นธุรกรรมทาง
การค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
รายการดังกล่าว โดยกาหนดให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ก่อน หากรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ และมี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ มีราคาอ้างอิง และมีเงือ่ นไขอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม ยุตธิ รรม และสมเหตุสมผล (ปรากฎรายละเอียด
ตามหลักการเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วาม
เกี่ย วข้อ ง ซึ่ง เป็ น ธุ ร กรรมทางการค้า ที่ม ีเ งื่อ นไขการค้า โดยทัว่ ไป (ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ดัง กล่ า ว) ทัง้ นี้ ให้ส รุ ป
รายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าทารายการดังกล่าวเพือ่ รับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
สาหรับรายการระหว่างกันในการจัดซื้อน้ าดิบ คณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางในการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบราคาน้ าดิบที่บริษทั ฯ และกลุ่มเหมราชฯ
สามารถซือ้ ได้จากอีสต์วอเตอร์ จากตารางราคาจาหน่ายน้ าดิบ (Price List) ซึง่ อีสต์วอเตอร์ได้มปี ระกาศไว้โดยผูบ้ ริหาร
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จะนาเสนอตารางราคาจาหน่ ายน้ าดิบ ดังกล่าว ซึ่งมีการกาหนดราคาอย่างชัดเจน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม หากราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว บริษทั ฯ
สามารถทีจ่ ะดาเนินการจัดซือ้ น้าดิบโดยตรงจากอีสต์วอเตอร์
14.3.3 นโยบายเกี่ ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาพันธมิ ตรทางธุรกิ จ
และ/ หรือสัญญาเช่าสิ ทธิ
สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษทั ฯ ทากับและบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2559 รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ”) และสัญญาเช่าสิทธิทบ่ี ริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยทากับเหมราช และ/หรือกลุ่มบริษทั เหมราช และสัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยได้เข้า
ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ก่อนการเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสาหรับการเข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าว และเนื่องจากสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะสัญญา
พันธมิตรทางธุรกิจ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจน้าแต่เพียงผูเ้ ดียวของบริษทั ฯ ในโครงการในอนาคตของ
กลุม่ เหมราชไว้แล้ว
ดังนัน้ การเข้าประกอบธุรกิจน้ าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตใด ๆ
ของกลุ่มเหมราชฯ (ไม่ว่าจะเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาโดยกลุ่มเหมราชเอง หรือที่พฒ
ั นาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ
เข้าไปซือ้ กิจการในภายหลัง) และไม่วา่ จะเป็ นการเข้าลงทุนประกอบธุรกิจน้าเป็ นธุรกิจของตนเอง หรือเป็ นเพียงการเข้า
รับบริหารจัดการธุรกิจน้ าเพื่อกลุ่มเหมราชฯ บริษทั ฯ (โดยการอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการ) สามารถดาเนินการได้โดยไม่
ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงประกาศที่อาจมีการแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต) หากอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนเข้าประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดยกลุ่มเหมราช
เอง หรือทีพ่ ฒ
ั นาโดยบุคคลอื่นและกลุ่มเหมราชฯ เข้าไปซือ้ กิจการในภายหลัง) เท่ากับหรือเกินกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ตกลงกัน (ปั จจุบนั กาหนดอยูท่ อ่ี ตั ราผลตอบแทนภายในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (EIRR) ร้อยละ 10) ซึง่ บริษทั ฯ และเหมราชมี
หน้าทีต่ อ้ งทบทวนความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนทีต่ กลงกันไว้ระหว่างคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุก ๆ 5 ปี หรือเมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแจ้งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเห็นสมควรที่จะทบทวน
อัตราผลตอบแทนเนื่องจากเกิดหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ท่อี าจจะกระทบต่ออัตราผลตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญ ตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ นี้ เพื่อความชัดเจน หากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเข้าประกอบ
ธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตเท่ากับหรือเกินกว่าอัตราทีต่ กลงกัน (ปั จจุบนั กาหนดอยู่ทอ่ี ตั ราผลตอบแทนภายในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (EIRR) ร้อยละ 10) จึงจะถือว่าอยูภ่ ายในขอบเขตของหลักการทาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ ซึง่ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้า
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(รวมถึงประกาศทีอ่ าจมีการแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต)
ในทางตรงกันข้าม หากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเข้าประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตต่ ากว่า
อัตราที่ตกลงกัน (ปั จจุบนั กาหนดอยู่ท่อี ตั ราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (EIRR) ร้อยละ 10) บริษทั ฯ ไม่ม ี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายทีจ่ ะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทางธุรกิจอื่นใด ทัง้ นี้ ในการ
ตกลงเข้าประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคตของเหมราชหรือกลุ่มเหมราชในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ ตกลงจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องในเรือ่ งหลักเกณฑ์
ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม หากการกระทาตามสัญญาต่างๆ ดังกล่าวไม่วา่ กรณีใดๆ บริษทั ฯ ยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
กระบวนการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนประกอบธุรกิจน้ าในโครงการในอนาคต และ/หรือ การทบทวนความ
เหมาะสมของอัตราผลตอบแทน (หากมีเหตุการณ์ท่เี ป็ นนัยสาคัญ หรือหากครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
พันธมิตรทางธุรกิจ) คณะผูบ้ ริหารจะพิจารณาผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และ/หรือ การทบทวนความ
เหมาะสมของอัตราผลตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย) เพื่อการ
พิจารณาต่อไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทต่ี อ้ งมีการพิจารณาอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั กรรมการที่มสี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในวาระทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งดังกล่าว
14.4

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ฯ อาจมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุ นปกติ ท่จี ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ได้แก่ การจัดซือ้ น้าดิบ การเช่าทีด่ นิ และรายการอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทาสัญญาพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับเหมราช โดยเนื้ อหาสัญญาระบุให้ กลุ่ม เหมราชฯ นาเสนอธุรกิจน้ า ในนิ คมอุ ตสาหกรรมและเขตประกอบ
อุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ ให้แก่บริษทั ฯ ก่อน โดยหากบริษทั ฯ รับดาเนินธุรกิจน้ าในนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบอุตสาหกรรมนัน้ ๆ บริษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจกับเหมราช หรือบริษทั ย่อย
ของเหมราชที่ดาเนินธุรกิจ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะมีหน้าทีจ่ ่ายค่า
เช่าสิทธิให้กบั กลุม่ เหมราชฯ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าเช่าสิทธิในการใช้ทรัพย์สนิ กล่าวคือหากกลุ่มเหมราชฯ มีทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สาธารณูปโภคในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ก่อนการเช่าสิทธิของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะชาระค่าเช่าสิทธิในการใช้ทรัพย์สนิ
เหล่านัน้ ให้แก่กลุม่ เหมราชฯ ณ วันทีเ่ ข้าทาสัญญาเช่าสิทธิในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าว
(2) ค่ า เช่ า สิท ธิใ นการประกอบธุ ร กิจ รายปี โดยมีอ ัต ราร้อ ยละ 1 ของรายได้ จ ากการประกอบธุ ร กิ จ
สาธารณูปโภคในปี ท่ี 1-3 และอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในปี ท่ี 4
เป็ นต้นไป
หากบริษทั ฯ ปฏิเสธทีจ่ ะดาเนินธุรกิจสาธารณูปโภคในโครงการดังกล่าว และกลุ่มเหมราชฯ ประสงค์ทจ่ี ะ
ให้บริษทั ฯ เป็ นผูบ้ ริหารธุรกิจสาธารณูปโภคในพืน้ ทีด่ งั กล่าว บริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั บริหารตามที่ กลุ่มเหมราชฯ ประสงค์
โดยบริษทั ฯ จะได้รบั รายได้ค่าบริหารจากกลุ่มเหมราชฯ ตามหลัก Cost-plus ได้แก่ค่าใช้จ่ายทางตรง บวกอัตรากาไร
ร้อยละ 8 (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “2.2.8. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ”)
โดยรายการระหว่างกันทีก่ ล่าวมาข้างต้นยังคงมีอยู่ต่อไป หรืออาจเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคต ถือเป็ นรายการ
ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ซึ่งมีการกาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน
ตามราคาและเงือ่ นไขตลาดทีเ่ หมาะสม เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ คานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อ
รายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
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รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสังของคณะกรรมการก
่
ากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกันของ
บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.4
ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
15 ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
15.1

สรุปรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั
ปี

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
อนุญาตเลขที่

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี

2557

ชัยยุทธ อังศุวทิ ยา

3885

บริษทั สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จากัด

2558

ณฐพร พันธุอ์ ุดม

3430

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

2559

ชาญชัย ชัยประสิทธิ ์

3760

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูต้ รวจสอบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จากัด เป็ น บริษทั
ไพร้ซว์ อเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในปี 2558 เพือ่ ให้สอดคล้องกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
สรุปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงิ นปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงานรวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัท ฯ โดยถูกต้องตามควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
สรุปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงิ นปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงาน
เฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดีย วกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชีสาหรับงบการเงิ นปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และ
บริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกั น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.23 เรื่องการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ ซึ่ง
อธิบายถึงการทีบ่ ริษทั นาแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มาปฏิบตั ิใช้สาหรับการ
โอนธุรกิจการผลิตและจาหน่ ายน้ าภายในกลุ่มบริษทั และการที่บริษทั ไม่สามารถปรับปรุงรายการย้อนหลังภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันสาหรับการรับโอนธุรกิจการผลิตและจาหน่ ายน้ า เนื่องจากความไม่เพียงพอของข้อมูล บริษทั จึงปฏิบตั ิ
ตามข้อยกเว้นทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด บริษทั ได้ปรับปรุงรายการโดยใช้วธิ ปี รับปรุงไปข้างหน้าตามวิธเี ปลีย่ นทันที ทัง้ นี้
ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขในเรือ่ งนี้
สาหรับการรวมธุรกิจพลังงานทีไ่ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษทั ได้ทาการปรับปรุงงบ
การเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ย้อนหลังเพือ่ ปรับปรุงรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขในเรือ่ งนี้เช่นกัน

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
15.2

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงิ นรวมสาหรับปี
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2557/1
ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558/2
ปรับปรุงใหม่

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

69.96
94.93
23.58
7.88
196.35

3.67
4.99
1.24
0.41
10.31

95.84
112.33
29.18
8.37
245.72

0.83
0.97
0.25
0.07
2.12

147.48
347.89
1,432.90
196.43
10.82
2,135.52

0.79
1.87
7.68
1.05
0.06
11.45

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

424.35
0.65
861.98

22.29
0.03
45.28

7,194.09
264.72
309.09
1,019.41

62.06
2.28
2.67
8.79

8,202.34
247.60
295.17
2,823.60

43.97
1.33
1.58
15.14

สิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่
อุตสาหกรรม

413.57

21.72

391.21

3.37

143.38

0.77

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6.99
1,707.54

0.37
89.69

2,162.21
6.21
11,346.94

18.65
0.06
97.88

2,025.44
2,772.88
6.17
16,516.58

10.86
14.87
0.03
88.55

รวมสิ นทรัพย์

1,903.89

100.00

11,592.66

100.00

18,652.10

100.00

195.49
782.00
6.85
90.30

10.27
41.07
0.36
4.74

132.47
28.52
1,272.50
8.10
-

1.14
0.25
10.98
0.07
-

276.05
35.51
-

1.48
0.19
-

-

-

-

-

2,491.53

13.36

10.35
1,084.99

0.55
56.99

7.88
1,449.47

0.06
12.50

21.51
2,824.60

0.11
15.14

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รายได้รบั ล่วงหน้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิ นรวมสาหรับปี
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2557/1
ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558/2
ปรับปรุงใหม่

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

0.59
9.18
9.77

0.03
0.48
0.51

33.32
0.71
8.98
43.01

0.29
0.01
0.07
0.37

7,929.91
181.72
279.87
8.33
8.19
8,408.02

42.51
0.97
1.50
0.05
0.05
45.08

1,094.76

57.50

1,492.48

12.87

11,232.62

60.22

645.00
645.00

33.88
33.88

645.00
645.00

5.56
5.56

3,825.00
3,200.00

20.51
17.16

33.24
130.84

1.75
6.87

34.90
254.05

0.31
2.19

36.25
622.17

0.19
3.34

-

-

-

-

3,576.56

19.17

0.05
809.13

0.00
42.50

0.05
934.00

0.00
8.06

(15.50)
7,419.48

(0.08)
39.78

-

-

9,166.18

79.07

-

-

0.00
809.13

0.00
42.50

0.00
10,100.18

0.00
87.13

0.00
7,419.48

0.00
39.78

1,903.89

100.00

11,592.66

100.00

18,652.10

100.00

ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ อื่นภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ:
(1) งบแสดงฐานะทางการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึง่ เป็ นตัวเลขเปรียบเทียบทีไ่ ด้มกี ารจัดประเภทรายการ (ปรับปรุงใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอ (หรือจัดประเภท)
รายการในงบการเงินปี 2558 ซึง่ ได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
(2) งบแสดงฐานะทางการเงินสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงตามหลักการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2557-2559
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงิ นรวมสาหรับปี
31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)/2
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)/1
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

810.79
(588.25)
222.54
0.31
(35.75)
(41.20)

99.96
(72.52)
27.44
0.04
(4.41)
(5.08)

852.95
(601.27)
251.68
0.32
(45.64)
(46.79)

99.96
(70.46)
29.50
0.04
(5.35)
(5.48)

1,467.52
(949.51)
518.01
91.91
(60.37)
(8.96)
(403.96)

94.11
(60.89)
33.22
5.89
(3.87)
(0.57)
(25.90)

43.14

5.32

1,002.12

117.44

962.45

61.72

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้

189.04

23.31

1,161.69

136.15

1,099.08

70.48

(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(18.88)
170.16

(2.33)
20.98

(20.42)
1,141.27

(2.40)
133.75

(44.61)
1,054.47

(2.86)
67.62

0.05

0.01

-

-

(6.12)

(0.39)

-

-

-

-

(9.43)

(0.60)

0.05

0.01

-

-

(15.55)

(1.00)

170.21

20.99

1,141.27

133.75

1,038.92

66.62

170.16

20.98

157.12

18.41

369.48

23.69

-

-

984.15

115.34

684.99

43.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170.16

20.98

1,141.27

133.75

1,054.47

67.62

170.21

20.99

157.12

18.41

353.93

22.70

-

-

984.15

115.34

684.99

43.93

0.00
170.21

0.00
20.99

0.00
1,141.27

0.00
133.75

0.00
1,038.92

0.00
66.62

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการ
ร่วมค้า

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษี
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบ
การเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ อื่นภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ อื่นภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท/หุน้ )

2.64

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 5

1.22

0.79

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:
(1) งบแสดงก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ สาหรับปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 เป็ น ข้อ มูล จากงบการเงิน รวมสาหรับปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31

ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นตัวเลขเปรียบเทียบทีไ่ ด้มกี ารจัดประเภทรายการ (ปรับปรุงใหม่) เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนาเสนอ (หรือจัด
ประเภท) รายการในงบการเงินปี 2558 ซึง่ ได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
(2) งบแสดงก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ สาหรับปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ น ข้อ มูล จากงบการเงิน รวมสาหรับปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึง่ เป็ นตัวเลขเปรียบเทียบทีไ่ ด้มกี ารจัดประเภทรายการ (ปรับปรุงใหม่)
(3) ร้อยละทีแ่ สดงเป็ นการคานวณอัตราส่วนจากรายได้รวมของบริษทั ฯ นันคื
่ อ รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้อ่นื

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
/1
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)/2
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงิ นสด

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าเสือ่ มราคา
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ค่าตัดจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สารองค่าซ่อมแซม
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบีย้ รับ
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

189.04

1,161.69

1,099.08

0.98
(43.14)
49.74
22.36
0.10
15.25
41.20
275.53

0.83
(1,002.12)
64.91
0.34
22.36
11.02
0.13
3.60
(0.29)
46.79
309.26

(1.84)
(962.45)
(0.78)
121.12
39.10
13.91
0.13
(22.50)
(61.12)
403.96
628.61

ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

29.37
(13.39)
0.09
21.32
(13.93)
2.09
301.08

(18.23)
(5.60)
(0.49)
(13.68)
(6.06)
(0.20)
265.00

(160.03)
(162.70)
(2.45)
(6.17)
20.23
(28.52)
13.63
(0.16)
(5.84)
(0.79)
295.81

ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

(20.42)
(25.92)
254.74

(78.99)
(20.60)
165.41

(206.72)
(30.79)
58.30

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื -สุทธิ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รายได้รบั ล่วงหน้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
/1
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)/2
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในร่วมค้า
เงินสดจ่ายซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม
เงินปั นผลรับจากบริษทั อื่น
เงินสดรับค่าสิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(3.66)
(281.19)
(284.85)

(325.53)
(211.30)
0.29
29.07
(507.47)

(1,432.90)
(731.18)
(7,500.75)
(69.33)
(160.22)
(2,744.00)
4.79
1.27
651.52
5.00
235.76
(11,740.02)

206.00
(67.00)

600.50
(110.00)

11,258.61
(12,531.11)

เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

10,499.00

เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน

-

-

2,555.00

เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยทางตรงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

(104.99)

(93.53)
(0.00)
45.47

(122.55)
(0.00)
(0.00)
367.95

(0.00)
11,676.51

15.36

25.89

(5.21)

54.60

69.95

95.84

-

-

56.85

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายจากบริษทั ย่อยให้แก่สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี
69.96
95.84
147.48
หมายเหตุ:
(1) งบกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
(2) งบกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่) เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
15.3

ข้อมูลทางการเงิ นเสมือน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทาขึน้ ภายใต้สมมติฐานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ กิจการของบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และได้โอนธุรกิจสาธารณูปโภค
และธุรกิจพลังงานทัง้ หมดให้กบั บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง
ใหม่) ทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบ เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบซึง่ ได้แสดงไว้เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้าและพลังงานของกลุ่มบริษทั ใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกันทีไ่ ด้รบั โอน
มาสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีต่ รวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ งบกาไรขาดทุนรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่) ทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบ เป็ นข้อมูล
เปรียบเทียบซึง่ ได้แสดงไว้เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
– บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
– บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อิสดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
– บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยทีต่ รวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้าและพลังงาน
ของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้โอนธุรกิจดังกล่าวมาให้บริษทั ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยประกอบไป
ด้วยบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
– บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
– บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อิสดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
– บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยทีต่ รวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้าและพลังงาน
ของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้โอนธุรกิจดังกล่าวมาให้บริษทั ซึง่ ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยประกอบไป
ด้วยบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
– บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
– บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อิสดัสเตรียลเอสเตท จากัด
– บริษทั เหมราช สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
– บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สมมติ ฐานในการจัดทาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
งบการเงินรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 ได้จดั ทาโดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
1. รายได้และต้นทุนจากการขายและให้บริการ
รายได้และต้นทุนจากการขายน้ าและการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน รวมรายได้และต้นทุน
จากการขายน้ าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้โอนธุรกิจดังกล่าวมาให้บริษทั แล้วตัด
รายการระหว่างกันทีจ่ ะไม่เกิดขึน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างและปรับปรุงด้วยรายการทีเ่ กี่ยวข้องที่สาคัญทีไ่ ด้ตกลง
กันไว้แล้วว่าจะเกิดขึน้ ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นโครงสร้างต้นทุนหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ
แล้ว
2. รายได้อ่นื
รายได้อ่นื หลักๆประกอบไปด้วย เงินปั นผลรับ ดอกเบีย้ รับ และค่าให้บริการและบริหาร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เงินปั นผลรับ เงินปั นผลที่ได้รบั มาจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ได้รบั โอนหุ้นมาพร้อมกับการโอนธุรกิจ
พลังงานภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึง่ ถือเสมือนว่ากลุ่มบริษทั ได้ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น ในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2557 สาหรับการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้ เงินปั นผลรับแต่ละปี เป็ นจานวนเดียวกันกับที่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกันทีไ่ ด้โอนธุรกิจดังกล่าวมาให้บริษทั ตามทีไ่ ด้รายงานไว้ในงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต
ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับเป็ นดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ร่วมแห่งหนึ่งซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี เงินให้กูย้ มื แก่บริษทั ร่วมดังกล่าวเป็ นเงินให้กูย้ มื ทีโ่ อนมาพร้อมกับการโอนธุรกิจ
พลังงานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นเงินกู้ยมื จากผู้ถอื หุ้นตามสัดส่วนการลงทุนตามสัญญาร่วมทุน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้ถอื เสมือนว่ากลุ่มบริษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ร่วมในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
3. ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน ได้รวมค่าบริหารจัดการที่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันเรียก
จัดเก็บตามสัญญาที่จดั ทาขึน้ หลังการโอนธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงาน เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ที่จะเกิดขึน้ เพื่อ
สนับสนุ นการประกอบธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงานทีร่ บั โอน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างบริษทั ใหญ่ในการให้บริการในด้านการเงิน ด้านการจัดซือ้ ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
กลุม่ บริษทั ใช้อตั ราการว่าจ้างในสัญญาการให้บริการในการจัดทาข้อมูลดังกล่าว
ค่าตัดจาหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่น ค่าตัดจาหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ น
ค่าตัดจาหน่ ายการปั นส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ตามมูลค่าที่บริษทั ใหญ่สงู สุดรับรูจ้ ากการได้มาซึ่ง
เงินลงทุนนี้ ทางกลุ่มบริษทั ใช้ตวั เลขเดียวกันกับที่บริษทั ใหญ่สงู สุดตัดจาหน่ าย สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2558 สาหรับการตัดจาหน่ ายในช่วงเวลาก่อนวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มบริษทั ใช้อตั ราการ
ตัดจาหน่ ายจริงต่อวันมาเป็ นฐานในการคานวณและปรับเป็ นมูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้ขอ้ มูลทาง
การเงินรวมเสมือนสะท้อนถึงส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนทีร่ วมการตัดจาหน่ายการปั นส่วนมูลค่าซือ้ ของเงินลงทุน
นัน้ ๆ บนฐานการรับรูเ้ ดียวกัน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับพนักงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทั ได้มกี ารโอนย้ายพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับการประกอบธุรกิจน้ ามายังบริษทั ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนได้รวมค่าใช้จ่าย
พนักงานทีถ่ กู โอนย้ายดังกล่าวด้วยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีร่ บั รูอ้ ยูใ่ นงบการเงินเบ็ดเสร็จของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าทีป่ รึกษา ค่าทีป่ รึกษา ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษาทางด้านกฎหมาย และค่าทีป่ รึกษาทางด้ านเทคนิค
ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละงวดปี บญ
ั ชี
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4. ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
การประกอบธุรกิจน้า และธุรกิจพลังงาน บริษทั มีแหล่งทีม่ าของเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
การเพิม่ ทุนของบริษทั ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
การเพิม่ ทุนของบริษทั ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เงินกูย้ มื จากบริษทั ใหญ่
รวม

1,000
1,555
10,499
13,054

จากแหล่งทีม่ าของเงินลงทุนในธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้กลุ่มบริษทั สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้ตามแผนงานทีก่ าหนด ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จ่ายเกิดจากเงินกูย้ มื จานวน 10,499 ล้านบาท ทีใ่ ช้ในการลงทุนในธุรกิจ
น้ าและธุรกิจพลังงานซึง่ เป็ นยอดเงินกูค้ งค้างจากบริษทั ใหญ่ ก่อนทีบ่ ริษทั จะทาการกูย้ มื เงินจากธนาคารเพื่อชาระคืน
เงินกูด้ งั กล่าวในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 6 โดยถือเสมือนว่าบริษทั ได้กูเ้ งินจานวน
ดังกล่าว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 พร้อมกับการได้มาซึง่ ธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงาน โดยจานวนเงินกูด้ งั กล่าวได้
รวมเงินกูท้ ก่ี มู้ าเพือ่ ใช้ในการลงทุนในธุรกิจน้าและพลังงานอื่น และเพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เงินกูย้ มื ที่
ใช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จ่ายในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวถือเป็ นเงินกูย้ มื จากบริษทั ใหญ่ จนถึง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ในแต่ละปี
ของบริษทั ใหญ่สงู สุด ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่างจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากธนาคารจริงตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุขอ้ 6 โดยค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ บันทึกด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
สาหรับค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จ่าย ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 คานวณจากยอดเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา
เงินกูท้ ม่ี กี บั สถาบันการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 6
ดอกเบีย้ ประมาณการหนี้สนิ ค่าตอบแทน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรม
และในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษทั ต้องชาระค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี โดยมี
อัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี จากการประกอบธุรกิจน้ าตามสัญ ญาดังกล่าว ภาระหนี้สนิ ดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนการได้มาซึ่งธุรกิจน้ าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้ทาการประมาณหนี้สนิ ค่าตอบแทนค่าเช่า
สิทธิสาหรับระยะเวลา 50 ปี ตามอายุสญ
ั ญาเช่าสิทธิแล้วใช้ อตั ราคิดลดเพื่อหามูลค่าหนี้สนิ ปั จจุบนั และบันทึกเป็ น
ประมาณการหนี้สนิ ค่าตอบแทนทัง้ จานวน ณ วันที่เกิดรายการ โดยในแต่ละงวดบัญชี บริษทั จะมีการทบทวนมูลค่า
ประมาณการหนี้สนิ ค่าตอบแทนดังกล่าว ผลต่างจะถูกปรับเข้างบกาไรขาดทุน (ถ้ามี) สาหรับข้อมูลทางการเงินรวม
เสมือน บริษัทใช้มูลค่าประมาณการหนี้ สนิ ค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็ นฐานในการคานวณ
ดอกเบีย้ จ่ายจากประมาณการหนี้สนิ ค่าตอบแทนโดยใช้อตั ราคิดลดเป็ นอัตราดอกเบีย้
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5. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
บริษทั รับรู้ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า เสมือนกลุ่มบริษทั ได้ถือหุ้นในบริษทั กลุ่ม
พลังงานทีไ่ ด้รบั โอนมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยรายการส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนดังกล่าวในข้อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนแต่ละปี ถอื เป็ นส่วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุนจานวนเดียวกันกับทีก่ จิ การทีเ่ กี่ยวข้องกันทีไ่ ด้
โอนธุรกิจดังกล่าวมาให้กลุ่มบริษทั ตามที่รายงานในงบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มบริษทั จะต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่รบั โอนมาด้วยมูลค่าตามบัญชี
ของบริษัท ใหญ่ สูง สุด ดัง นัน้ ในการจัด ท าข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นนี้ กลุ่ ม บริษัท รับ รู้ก ารปั น ส่ว นราคาซื้อ
(Purchase Price Allocation) ของธุรกิจพลังงานเฉพาะในส่วนทีไ่ ด้รบั โอนมาตามมูลค่าทีบ่ ริษทั ใหญ่สงู สุดรับรูร้ วมถึง
การตัดจาหน่ ายการปั นส่วนราคาซื้อดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นวันแรกที่กจิ การหรือธุรกิจที่
นามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษทั ใหญ่สูงสุด สาหรับการจาหน่ ายการปั นส่วนราคาซื้อในช่วง
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มบริษทั
ใช้อตั ราการตัดจาหน่ายจริงต่อวันมาเป็ นฐานในการคานวณและปรับเป็ นมูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557เพื่อให้
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสะท้อนถึงส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่รวมการตัดจาหน่ ายการปั นส่วนมูลค่าซื้อ
ของเงินลงทุนนัน้ ๆบนฐานการรับรูเ้ ดียวกัน
6. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคานวณโดยใช้อตั ราภาษีทแ่ี ท้จริงของบริษทั และบริษทั ย่อย
7. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
การคิดค่าเสื่อมราคาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนนี้คานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ ท่ี
ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ โดยใช้มลู ค่าตามบัญชีของบริษทั ใหญ่สงู สุด ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เป็ นฐานคานวณในการคิดค่าเสือ่ มสาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
โดยถือเสมือนว่าได้รบั โอนอาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจน้ าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
เนื่องจากเป็ นมูลค่าที่ดที ่สี ุดภายใต้ขอ้ จากัดในการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชี สาหรับรายการเคลื่อนไหวตัง้ แต่วนั ที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2558 (วันแรกทีก่ จิ การหรือธุรกิจทีน่ ามารวมกันอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษทั ใหญ่สงู สุด) ให้
คานวณค่าเสือ่ มราคาตามระยะเวลาได้มาจาหน่ายจริง ซึง่ จะเป็ นข้อมูลเดียวกันกับบริษทั ใหญ่สงู สุด
ค่าตัดจาหน่ ายเป็ นค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึ่งเป็ นสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ ามีระยะเวลา 50 ปี นับตัง้ แต่
วันเริม่ สัญญา โดยตัดจาหน่ ายด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าสิทธิดงั กล่าวของแต่ละโครงการโดยเสมือนว่า
บริษทั ได้รบั โอนสิทธิดงั กล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 สาหรับโครงการทีแ่ ล้วเสร็จและดาเนินงานแล้ว
สาหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สาหรับปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 ใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายจริงตามที่รายงานไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั และบริษทั
ย่อย ปรับปรุงด้วยค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายตามข้อสมมติฐานข้างต้นสาหรับระยะเวลาสามเดือนแรก
8. ทุนเรือนหุน้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อสมมติฐานทีถ่ อื เสมือนว่าบริษทั มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (การได้มา
ซึ่งธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงาน) ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนัน้ ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้
บริษทั ถือเสมือนว่าบริษทั ได้ทาการลดมูลค่าหุน้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียนตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 6
เพือ่ นาเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการได้มาซึง่ ธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงานในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกัน
จากข้อสมมติฐานข้างต้น จานวนหุ้นสามัญที่ใช้สาหรับการคานวณกาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานในข้อมูลทางการเงินรวม
เสมือนใช้จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วภายหลังจากเสร็จสิน้ การจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยภายหลังการ
ลดมูลค่าหุน้ และการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทาให้บริษทั มีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 640 ล้านหุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตามข้อมูลทางการเงินเสมือนสาหรับงวดดังกล่าวข้างต้น นี้ ยังมิได้สะท้อนการทาสัญญาเช่าช่วงพืน้ ที่
หลังคากับคู่สญ
ั ญา ซึง่ คือ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัดในฐานะทรัสตี ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) โดยมี บริษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (ซึง่ ถือหุน้ โดย
เหมราชร้อยละ 100.0) เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อพัฒนาธุรกิจโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าบนหลังคาเพื่อจาหน่ าย
(Solar Rooftop) โดยมีพน้ื ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 141,300 ตารางเมตร ซึง่ อยูบ่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน เนื่องจากบริษทั ฯ เพิง่ เข้าทาสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดเพิม่ เติมได้เปิดเผยไว้
ในส่ว นที ่ 2.3.14 รายการระหว่า งกัน ) นอกจากนี้ ยัง มิไ ด้ส ะท้อ นค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส เนื่องจากค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 เพิง่ ได้รบั การอนุ มตั โิ ดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดเพิม่ เติมได้เปิดเผยไว้ในส่วนที ่ 2.3.10 โครงสร้าง
การจัดการ)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น

31 ธันวาคม 2558

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,448.88
(1,082.93)
365.95

90.02
(67.28)
22.74

1,552.30
(1,068.25)
484.05

93.91
(64.63)
29.28

1,600.27
(1,061.24)
539.03

92.49
(61.34)
31.15

รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้

160.61
(51.97)
(499.56)
1,571.97
1,547.00

9.98
(3.23)
(31.04)
97.67
96.12

100.62
(51.10)
(537.94)
1,212.66
1,208.29

6.09
(3.09)
(32.54)
73.36
73.10

129.93
(73.35)
(565.04)
962.45
993.02

7.51
(4.24)
(32.66)
55.63
57.39

(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

15.29
1,562.29

0.95
97.07

12.40
1,220.69

0.75
73.85

(25.11)
967.91

(1.45)
55.94

0.05

0.00

-

-

(6.12)

(0.35)

0.05

0.00

-

-

(9.43)
(15.55)

(0.55)
(0.90)

1,562.34

97.07

1,220.69

73.85

952.36

55.04

1,562.29
0.00
1,562.29

97.07
0.00
97.07

1,220.69
0.00
1,220.69

73.85
0.00
73.85

967.91
0.00
967.91

55.94
0.00
55.94

1,562.34
0.00
1,562.34

97.07
0.00
97.07

1,220.69
0.00
1,220.69

73.85
0.00
73.85

952.36
0.00
952.36

55.04
0.00
55.04

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิ
จากภาษี
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด/1

2.44
2.04

1.91
1.60

1.51
1.27

หมายเหตุ:
(1) กาไรต่อหุน้ ปรับลด คานวณโดยใช้จานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 765 ล้านหุน้
(2) ร้อยละทีแ่ สดงเป็ นการคานวณอัตราส่วนจากรายได้รวมของบริษทั ฯ นันคื
่ อ รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้อ่นื
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

งบการเงิ นรวมสาหรับปี
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
N/A
N/A
0.76x
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
N/A
N/A
0.18x
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
N/A
N/A
N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลูกค้าทัวไป
่
เท่า
N/A
N/A
4.60x
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
วัน
N/A
N/A
78.26
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
N/A
N/A
N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
N/A
N/A
N/A
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผคู้ า้ ทัวไป
่
เท่า
N/A
N/A
3.84x
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
N/A
N/A
93.64
วงจรเงินสด
วัน
N/A
N/A
(15.38)
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น(1)
%
21.88%
24.17%
26.62%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
27.89%
33.29%
29.10%
อัตรากาไรอื่น
%
6.09%
5.59%
7.51%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
N/A
N/A
N/A
อัตรากาไรสุทธิ
%
49.11%
42.60%
35.95%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
N/A
N/A
13.05%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
N/A
N/A
5.19%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
N/A
N/A
34.28%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
N/A
N/A
0.14x
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ
เท่า
N/A
N/A
1.51x
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของเจ้าของ
เท่า
N/A
N/A
1.40x
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
เท่า
N/A
N/A
N/A
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่า
N/A
N/A
N/A
(4)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
54.95%
78.00%
หมายเหตุ:
(1) อัตรากาไรขันต้
้ น ไม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้า
(2) การคานวณอัตราส่วนทางการเงินเป็ นการอ้างอิงตัวเลขของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากข้อมูลทางการเงินเสมือน (ยกเว้นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลทีอ่ า้ งอิงจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี) ในขณะทีต่ วั เลขของงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นการอ้างอิงจากงบการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชี
(3) อัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับงบแสดงฐานะทางการเงินสามารถคานวณได้เฉพาะงบการเงิน สาหรับปี 2559 เนื่องจากบริษทั ไม่ได้ม ี
การจัดทาข้อมูลทางการเงินเสมือนเกีย่ วกับงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลังในปี 2557-2559
(4) บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปั จจัย
อื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมี
นัยสาคัญ และอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาวินิจฉัยทีเ่ กีย่ วข้อง

ส่วนที่ 2.4.15 หน้าที่ 15

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
16 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอ กลุม่ เหมราชฯ และกลุ่มบริษทั ฯ
1. บริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จากัด (“HCW”) เป็ นบริษทั จากัด ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน)
(“HRD”)ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึง่ ต่อมาได้มกี ารแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั
ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“WHAUP”)
2. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด (“WVH”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) ได้ทาการซื้อหุน้ ของ HRD และได้ดาเนินการ
ทาคาเสนอซื้อหุ้น (Tender Offer) แก่ผู้ถอื หุ้นที่สนใจในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน
2558 เพื่อให้มสี ดั ส่วนการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอ
ได้ถอื หุน้ ในบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 64.55 และกรรมการของกลุ่มบริษทั ดับบลิว
เอชเอ เข้าเป็ นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน) ซึ่งวันที่ 17 มีนาคม 2558
เป็ นวันทีก่ ลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ มีอานาจควบคุมบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และเมือ่ สิน้ สุด
ระยะเวลาท าค าเสนอซื้อ หุ้น กลุ่ ม บริษัท มีส ดั ส่ว นการถือ หุ้น ทัง้ สิ้น อยู่ท่ีร้อ ยละ 92.88 เป็ นจ านวนเงิน
40,563,694,845 บาท ซึ่งการดาเนินการทาคาเสนอซื้อหุ้น ถือว่าเป็ นขัน้ ตอนต่อเนื่องกับการที่กลุ่ม บริษัท
ดับบลิวเอชเอ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ WHA จึงเป็ นบริษทั ใหญ่สงู สุดของกลุ่ม (ultimate parent)
3. กลุ่มดับบลิวเอชเอ และกลุ่มเหมราชฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยนาธุรกิจสาธารณูปโภคและ
ธุรกิจพลังงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ และกลุม่ เหมราชฯ ทัง้ หมดมาอยูภ่ ายใต้การดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ กับเหมราช และเข้า สัญญาเช่าสิท ธิ
ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียกับกลุ่มเหมราชฯ ซึง่ กลุ่มเหมราชฯ
ได้ตกลงมอบสิทธิในการดาเนิ นธุรกิจน้ าให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ รวมถึงกลุ่มเหมราชฯ ได้มอบสิทธิในการเข้าถึง
สินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจน้าตามทีต่ กลงกัน
5. ต่อมาในเดือน พฤษภาคม 2559 บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั
โอนหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจไฟฟ้ า ได้แก่ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 25 ในบริษทั ไฟฟ้ า
ห้วยเหาะ จากัด) และบริษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด จากกลุม่ เหมราชฯ รวมถึงได้รบั โอนเงินให้กยู้ มื แก่บริษัท เก็ค
โค่-วัน จากัด จากกลุม่ เหมราชฯ
6. ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ดับบลิวเอชเอเอ็นเนอร์ย่ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั
โอนหุน้ จานวนร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจไฟฟ้ า ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16,
17 จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ
จากรายการตามเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจน้ า และธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ได้ถูกโอนให้ WHAUP
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทาให้รายการดังกล่าวจะถูกแสดงอยู่ในงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ทัง้ นี้เนื่องจากรายการดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ดังนัน้ งบการเงินรวมระหว่างกาลสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูก
จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ติ ามแนวปฎิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ความหมายของการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ย่อหน้าที่ 10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจกล่าวถึง
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันดังต่อไปนี้ “การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันคือการรวมธุรกิจซึ่ง
กิจการหรือธุรกิจทัง้ หมดที่นามารวมกันอยู่ ภายใต้ การควบคุมสูงสุด โดยบุคคลกลุ่มบุคคลกิจการหรือกลุ่มกิจการ
เดียวกันทัง้ ก่อนและหลังการรวมธุรกิจและการควบคุมนัน้ ไม่เป็ นการควบคุมชัวคราว”
่
การรับรู้รายการการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันเมื่อเริ่ มแรก
แนวปฏิบตั นิ ้ีถอื ว่าการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันนัน้ ไม่มกี ารซื้อธุรกิจเกิดขึน้ เนื่องจากความเสีย่ ง
และประโยชน์ทม่ี ตี ่อบุคคลกลุ่มบุคคลกิจการหรือกลุ่มกิจการทีม่ อี านาจควบคุมสูงสุดไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการรวม
ธุรกิจดังนัน้ ผูซ้ อ้ื ต้องไม่รบั รู้ “ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ อ้ื ใน
มูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ ูกนามารวม” เป็ นสินทรัพย์หรือรายได้แต่ให้รบั รูโ้ ดยตรงในส่วนของเจ้าของซึ่งส่วนต่างนี้
จะถูกตัดรายการ (eliminated) และไม่มกี ารรับรูก้ าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ที่มอี านาจควบคุม
สูงสุด (consolidated financial statements of the ultimate parent)
ถ้ามูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนามารวมแตกต่างจากต้นทุนเดิมที่กลุ่มบริษทั ที่มอี านาจควบคุม สูงสุด
บันทึกไว้ ในกรณีน้กี ารบันทึกบัญชีของบริษทั ผูซ้ อ้ื ควรสะท้อนถึงต้นทุนเดิมของกลุ่มบริษทั ทีม่ อี านาจควบคุมสูงสุด (the
ultimate parent’s historical cost)
งบกาไรขาดทุนรวมในงวดที่มีการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
งบกาไรขาดทุนรวมต้องรวมผลการดาเนินงานของแต่ละกิจการหรือธุ รกิจที่นามารวมกันตัง้ แต่วนั ที่เสนองบ
การเงินล่าสุด (รวมถึงงวดทีน่ าเสนอเปรียบเทียบ) หรือตัง้ แต่วนั ทีก่ จิ การหรือธุรกิจทีน่ ามารวมกันอยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดสัน้ กว่าโดยไม่คานึงถึงวันทีม่ กี ารรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันนอกจากนี้งบกาไร
ขาดทุนรวมต้องคานึงถึงกาไรหรือขาดทุนของส่วนของเจ้าของส่วนน้อยทีบ่ นั ทึกในงบการเงินรวมของผูม้ อี านาจควบคุม
แนวทางปฏิ บตั ิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จากแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน วันที่ WHA (ultimate parent) มี
อานาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มบริษทั ฯ คือ วันแรกทีก่ จิ การหรือธุรกิจทีน่ ามารวมกันอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน (วันที่
17 มีนาคม 2558) และเป็ นระยะเวลาที่สนั ้ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวันต้นงวดของงบการเงินรวมงวดล่าสุด (วันที่ 1
มกราคม 2558) ดังนัน้ กิจการผูซ้ ้อื หรือรับโอนธุรกิจ (WHAUP) จะต้องปรับปรุงรายการงบการเงินย้อนหลังเสมือนว่า
การรับโอนธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงานได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558
ธุร กิ จ น้ า กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ จ ัด ท างบการเงิน รวมส าหรับ ปี 2559 และปี 2558 เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
เปรียบเทียบ โดยปรับปรุงรายการการรับโอนธุรกิจน้ าไปข้างหน้าตามวิธกี ารเปลี่ยนทันที ซึ่งเป็ นไปตามข้อยกเว้นที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุงปี 2558) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด เนื่องจากวิธกี ารปรับปรุงรายการย้อนหลัง มีขอ้ จากัดทีท่ าให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ไิ ด้ อีกทัง้ หาก
กลุ่มบริษทั ฯ จัดทางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยใช้วธิ ปี รับปรุงย้อนหลัง ก็สามารถปรับ ย้อนหลังได้ถงึ
แค่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 ซึง่ ไม่เต็มงวดปี บญ
ั ชี ทาให้งบการเงินประจาปี 2558 ในกรณีทใ่ี ช้วธิ ปี รับปรุงย้อนหลังนัน้ เป็ น
ตัวเลขทีส่ ะท้อนผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจทาให้เกิดความสับสนกับผูใ้ ช้งบการเงินได้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิ จพลังงาน ในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี 2559 และปี 2558 นามาเปรียบเทียบ บริษทั ฯ ได้จดั ทา
การปรับปรุงย้อนหลัง สาหรับรายการการรับโอนธุรกิจพลังงาน ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยปรับปรุงย้อนหลังจนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็ นวันแรกทีก่ จิ การ หรือธุรกิจ
ทีน่ ามารวมนัน้ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษทั ใหญ่สงู สุด (Ultimate Parent) ซึง่ จะทาให้งบการเงินรวมสาหรับ ปี 2559
สะท้อนผลการดาเนินงานของธุรกิจพลังงานเต็มปี
อนึ่ง งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ที่จดั ทาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับปี 2557 2558
และปี 2559 ถูกจัดทาภายใต้ขอ้ จากัด ในการจัดทาตามมาตรฐานบัญชี ดังที่กล่าวข้างต้น ทาให้ผลการดาเนินงานของ
กิจการในงบการเงินดังกล่าวในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา ไม่ได้สะท้อนผลการดาเนินงานจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั ใหญ่ อันได้แก่
-

งบการเงินรวมประจาปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) มิได้ถูกจัดทาภายใต้การควบคุมเดียวกันได้เนื่องจากมี
ข้อจากัดเรือ่ งระยะเวลา ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้น

-

งบการเงินรวมประจาปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) ภายใต้การควบคุ ม เดียวกัน ยังไม่สะท้อนผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจน้ าที่ปรับโครงสร้างแล้วของกลุ่มบริษทั ฯ เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการปรับปรุง
ย้อ นหลัง ตามที่ก ล่ า วข้า งต้น ในขณะที่ ผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิจ พลัง งานได้ส ะท้อ นผลการ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป ซึง่ เป็ นการปรับปรุงย้อนหลังตามแนวปฏิบตั ฯิ

-

งบการเงินรวมประจาปี 2559 แสดงผลการดาเนินงานของธุรกิจน้ าภายใต้โครงสร้างใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป จากการปรับปรุงไปข้างหน้า ตามวิธเี ปลีย่ นทันที ในขณะที่ ธุรกิจ
พลังงานจะแสดงผลการดาเนินงานเต็มปี 2559 จากการปรับปรุงย้อนหลังตามแนวปฏิบตั ฯิ

ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ซึง่ สะท้อนผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ภายใต้
โครงสร้างธุรกิจปั จจุบนั เพือ่ ให้นกั ลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ได้ดยี งิ่ ขึน้
แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ทัง้ นี้ แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ จะเป็ นดังต่อไปนี้
–
–
–

ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน บริษทั ฯ จะใช้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน บริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลจากงบแสดงฐานะการเงินรวมสาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)
บริษทั ฯ ไม่ได้ทาการวิเคราะห์กระแสเงินสด เพราะข้อมูลกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ต้องอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงิน รวมเสมือน ในขณะที่ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ เป็ นข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินรวมที่จดั ทาตามมาตรฐานบัญชี ทาให้ขอ้ มูลที่จะนามาใช้
สาหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็ นข้อมูลคนละประเภท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา (วิเคราะห์จากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน)
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจาหน่ายน้ าดิบ การผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ าเสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการ
เป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กบั กลุ่มบริษทั พลังงานชัน้ นา โดยการสรุปผลการดาเนินงานนี้จะเป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูล
ทางการเงินเสมือน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจน้ า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา รายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ า ของบริษทั ฯ มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเท่ากับ 1,448.88 ล้านบาท 1,552.30 ล้านบาท และ 1,600.27 ล้านบาท ในปี 2557 2558 และ
2559 ตามลาดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.14 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.09 ตามลาดับ แม้วา่ ประเทศไทยจะประสบปั ญหาภาวะ
ภัยแล้ง และเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ซึง่ ทาให้ภาคอุตสาหกรรมมีความระมัดระวังในการใช้น้า โดยรายได้จากการ
ขายและการให้บริการธุรกิจน้าสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การจัดหาและจาหน่ายน้าดิบ การผลิตและจาหน่าย
น้ าเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ าเสีย และรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า โดยรายได้จากการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่อ
อุตสาหกรรมและรายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสีย ของบริษทั ฯ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการเติบโต
จากทัง้ ปริมาณการจาหน่ ายน้ า เนื่องจากความต้องการใช้น้ าของลูกค้า และจานวนลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงราคาขายน้ า
เพื่ออุตสาหกรรมและอัตราค่าบริหารจัดการน้ าเสียที่เพิม่ ขึน้ สาหรับรายได้จากการจาหน่ ายน้ าดิบปรับตัวลดลง ซึ่งมี
สาเหตุหลัก จากปริมาณการจาหน่ ายน้ าดิบ ที่ลดลงจากการหยุด ดาเนินการผลิตชัวคราวของโรงไฟฟ้
่
าโกลว์ไ อพีพี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ าทีส่ าคัญคือ ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ซึ่งเรียกเก็บจากลูกค้าที่ม ี
ความต้องการใช้น้ าเพิม่ เกินกว่าทีจ่ ดั สรรให้ โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ของ
บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนขาย
และการให้บริการของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,082.93 ล้านบาท 1,068.25 ล้านบาท และ
1,061.24 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ปรับตัวขึน้ จากร้อยละ 21.88 ในปี 2557 เป็ นร้อย
ละ 24.17 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 26.62 ในปี 2559
ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้ นทัง้ โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานเชื้อ เพลิงเชิง พาณิชย์ (Conventional Fuel
Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ใน
ส่วนนี้ในรูปแบบของ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า และเงินปั นผลรับ โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าและเงินปั นผลรับทีเ่ กิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 2557 - 2559
เท่ากับ 1,631.96 ล้านบาท 1,212.66 ล้านบาท และ 984.95 ล้านบาทตามลาดับ โดยส่วนแบ่งกาไรส่วนใหญ่เกิดจาก
ส่วนแบ่งกาไรที่บริษทั ฯ ได้รบั จากการลงทุนในบริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,462.43 ล้านบาท และ
1,184.76 ล้านบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 18.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
แปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ น (Loss from foreign exchange translation) จานวน 334.67 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลกระทบจาก
เงินกูย้ มื สกุลเงินต่างประเทศ โดยเป็ นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่รบั รู้ (Unrealized Loss from
foreign exchange translation) จานวน 356.97 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ และไม่มผี ลต่อกระแสเงินสด
ของบริษทั ฯ ในขณะทีม่ ผี ลกาไรจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นทีร่ บั รูแ้ ล้ว (Realized Gain from foreign exchange
translation) จานวน 22.30 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนแบ่งกาไรทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการลงทุนในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
มีจานวน 1,007.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก โรงไฟฟ้ าของบริษทั เก็คโค่วัน จากัด ได้มกี ารหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เนื่องจากเหตุภยั ธรรมชาติและเหตุขดั ข้องของอุปกรณ์ผลิต
ไฟฟ้ า โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้ า และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตัด
จาหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากบริษทั กัลฟ์ เจ
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พี เอ็นแอลแอล จากัด จานวน 0.73 ล้านบาท เนื่องจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้ านอกแผน (unplanned outage) และมี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูใ่ นช่วงก่อสร้างและพัฒนาจานวน 7 โรง คิดเป็ นจานวน 62.66 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ
มีแผนธุรกิจในส่วนของโรงไฟฟ้ าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) คือ บริษทั ฯ ยังคง
ดาเนิ นกลยุทธ์ในการเป็ น พันธมิตรทางธุร กิจ กับผู้เชี่ยวชาญในการดาเนิ น ธุรกิจไฟฟ้ าชัน้ นา ในการร่วมลงทุ น ใน
โครงการโรงไฟฟ้ าประเภทเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) สาหรับแผนธุรกิจในส่วนของ
โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก (Alternative Fuel Power Plant) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานขยะ
บริษทั ฯ จะเพิม่ บทบาทเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหลักในธุรกิจเหล่านี้
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ สาหรับปี 2557- 2559 เท่ากับ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ 967.91 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดแป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 35.95 ของรายได้รวมและส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ร วมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลัก ของ
สินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (3) ค่าความนิยม
(4) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (5) เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ เท่ากับ
11,232.62 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.22 ของหนี้ ส ิน และส่ว นของเจ้า ของ โดยหนี้ ส ิน รวมของบริษัท ฯส่ว นใหญ่
ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และ ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า สาหรับ ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39.78 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวม โดย
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ กาไรสะสม ทัง้ นี้ อัตราหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.40 เท่า
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16.1

วิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
คาอธิบายผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรนี้ เป็ นคาอธิบายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในงบ
การเงินเสมือนทีผ่ า่ นการสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ปี 2558 และ
ปี 2559
16.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขายและการให้บริการเป็ นรายได้จากธุรกิจน้ า ซึ่งเป็ น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยธุรกิจน้ า
ประกอบด้วย การจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบ การผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ าเสีย
ให้แก่ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่จานวน 8 แห่ง ด้วย
กาลังการผลิตน้ารวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสูงสุด 281,376 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการน้ าเสียรวมทุ กนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสูงสุด 117,456
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีปริมาณการจาหน่ายน้ าดิบและน้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลีย่
รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจานวน 62.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการ
บริหารจัดการน้ าเสียเฉลีย่ รวมทุกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมจานวน 26.55 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
ในปี 2558 บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 1,552.30 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.14 จาก
ปี 2557 ในขณะที่ในปี 2559 บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 1,600.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.09 จากปี 2558 โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ร้อยละ/1

การจาหน่ายน้าดิบ
311.64
21.51
การผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
948.23
65.45
การบริหารจัดการน้าเสีย
126.37
8.72
รายได้อ่นื จากธุรกิจน้า
62.64
4.32
รายได้จากการขายและการให้บริ การรวม
1,448.88
100.00
/1
หมายเหตุ: ร้อยละของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
282.67
987.21
138.86
143.56
1,552.30

ร้อยละ/1
18.21
63.60
8.95
9.24
100.00

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท

ร้อยละ/1

251.21
1,054.10
141.01
153.95
1,600.27

15.70
65.87
8.81
9.62
100.00

รายได้จากการจาหน่ายน้าดิบ
รายได้จากการจาหน่ายน้าดิบในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวน 311.64 ล้านบาท 282.67 ล้าน
บาท และ 251.21 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 21.51ร้อยละ 18.21 และร้อยละ 15.70 ของรายได้จาก
การขายและการให้บริการ รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
ปี 2557 เทียบปี 2558
–

รายได้จากการจาหน่ ายน้ าดิบ ในปี 2558 เท่ากับ 282.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.29 จาก
311.64 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี หยุดดาเนินการผลิตชัวคราวตั
่
ง้ แต่
ไตรมาส 4 ปี 2558 เป็ นต้นมา รวมถึงการทีล่ กู ค้ากลุ่มปิ โตรเคมีบางส่วนเปลีย่ นประเภทการใช้
น้าจากประเภทน้าดิบเป็ นน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
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ปี 2558 เทียบปี 2559
–

รายได้จากการจาหน่ ายน้ าดิบ ในปี 2559 เท่ากับ 251.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.13 จาก
282.67 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคน้ าที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งในปี
2559 และเนื่องจากโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี หยุดดาเนินการผลิตชัวคราวตั
่
ง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2558
เป็ นต้นมา อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นมา มีแนวโน้มรายได้จากการ
จ าหน่ า ยน้ า ดิบ เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจาก โรงไฟฟ้ า บี. กริม เพาเวอร์ (ดับ บลิว เอชเอ) 1 ได้เ ริ่ม
ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

รายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
รายได้จากการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวน 948.23
ล้านบาท 987.21 ล้านบาท และ 1,054.10 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 65.45 ร้อยละ 63.60 และร้อย
ละ 65.87 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมในแต่ละงวดตามลาดับ
ปี 2557 เทียบปี 2558
–

รายได้จากการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุ ตสาหกรรม ในปี 2558 เท่ากับ 987.21 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.11 จาก 948.23 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์มปี ริมาณ
การใช้น้าเพือ่ อุตสาหกรรมทีส่ งู ขึน้ ประมาณร้อยละ 3.56

ปี 2558 เทียบปี 2559
–

รายได้จากการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2559 เท่ากับ 1,054.10 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.78 จาก 987.21 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณการผลิตและจาหน่าย
น้ าเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกลุ่มเหมราชฯ ทีเ่ พิง่ เริม่ ใช้
น้า และลูกค้ากลุม่ ยานยนต์ทม่ี ปี ริมาณการใช้น้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้

รายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสีย
รายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสียในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวน 126.37ล้านบาท 138.86
ล้านบาท และ 141.01 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 8.72 ร้อยละ 8.95 และร้อยละ 8.81 ของรายได้
จากการขายและการให้บริการรวมในแต่ละปี ตามลาดับ
ปี 2557 เทียบปี 2558
–

รายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสีย ในปี 2558 เท่ากับ 138.86 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.88
จาก 126.37 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้
น้ าเพื่ออุตสาหกรรมทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้ากลุ่มปิ โตรเคมีและกลุ่มสินค้าอุปโภคและ
บริโภค อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการปรับราคาค่าบริหารจัดการน้าเสียขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 3.5 จากปี 2556
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ปี 2558 เทียบปี 2559
–

รายได้จากการบริหารจัดการน้ าเสีย ในปี 2559 เท่ากับ 141.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.55
จาก 138.86 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณน้ ารวมสาหรับการบริหารจัดการน้ าเสีย
เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยในปี 2559

รายได้อ่นื จากธุรกิจน้า
รายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้ามี
ความต้องการใช้น้ าเพิม่ ขึ้นเกินกว่าที่จดั สรรให้ และค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ า ใน ESIE และ
HLP1 โดยในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวน 62.64 ล้านบาท 143.56 ล้านบาท และ 153.95 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 4.32 ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 9.62 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม
ในแต่ละปี ตามลาดับ
ปี 2557 เทียบปี 2558
–

รายได้อ่นื จากธุรกิจน้ าในปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 129.18 จากรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ าในปี 2557
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ซึ่งเติบโตจาก 58.99 ล้านบาท ในปี
2557 เป็ น 139.90 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากมีลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม พลัง งาน
และปิ โตรเคมีขอใช้น้าเพิม่ ส่งผลให้คา่ ธรรมเนียมจากการขอใช้น้าเพิม่ เติบโตขึน้ อย่างมาก

ปี 2558 เทียบปี 2559
–

สาหรับปี 2559 รายได้อ่นื จากธุรกิจน้ า เพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.24 จากรายได้อ่นื จากธุรกิจน้ าในปี
2558 โดยเป็ นการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิม่ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 139.90
ล้านบาท ในปี 2558 เป็ น 150.31 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมีมคี วาม
ต้องการใช้น้ าเพิ่ม เกินกว่าที่จดั สรรให้ บริษัทฯ จึงมีรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการขอใช้น้ า
เพิม่ ขึน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
16.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษัทฯ ในสาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,082.93 ล้านบาท
1,068.25 ล้านบาท และ 1,061.24 ล้านบาท ตามลาดับ โดยต้นทุนขายและการให้บริการของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้
ดังนี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ต้นทุนค่าน้าดิบ
675.46
ต้นทุนค่าไฟฟ้ า
64.32
ต้นทุนค่าสารเคมี
30.27
ต้นทุนค่าซ่อมแซม
43.09
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
215.83
อื่น ๆ
53.96
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
1,082.93
/1
หมายเหตุ: ร้อยละของต้นทุนขายและให้บริการรวม

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
/1

ล้านบาท

62.37
5.94
2.80
3.98
19.93
4.98
100.00

641.54
74.97
25.11
33.69
232.93
60.01
1,068.25

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ

/1

ล้านบาท

60.05
7.02
2.35
3.15
21.80
5.62
100.00

673.72
65.28
25.91
39.64
196.09
60.60
1,061.24

ร้อยละ/1
63.48
6.15
2.44
3.74
18.48
5.71
100.00

ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าน้ าดิบ ต้นทุนค่าไฟฟ้ า ต้นทุนค่า
สารเคมี ต้นทุนค่าซ่อมแซม ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
สาหรับปี 2558 ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษทั ฯ เท่ากับ 1,068.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.36 จากปี
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้น้ าดิบในปี 2558 ที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าน้ าดิบและค่าสารเคมีลดลง
อย่างไรก็ดี ต้นทุนค่าไฟในปี 2558 ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นผลมาจากค่าใช้จา่ ยในการผันน้าดิบทีส่ งู ขึน้ ซึง่ เป็ นผลจากภาวะภัยแล้ง
สาหรับปี 2559 ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษทั ฯ เท่ากับ 1,061.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.66 จากปี
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าไฟฟ้ าทีล่ ดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการผันน้ าดิบ ในปี 2559 และ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายทีล่ ดลง ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการทบทวนอายุการใช้งานสินทรัพย์สาหรับธุรกิจน้ า
ให้เหมาะสม อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าน้ าดิบเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 เนื่องจากปริมาณการซื้อน้ าดิบของ บริษทั ฯ เพื่อ
นาไปผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการใช้น้าเพือ่ อุตสาหกรรมของลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
16.1.3 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในสาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 303.31 ล้านบาท 340.49 ล้านบาท และ
385.08 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
/1

ล้านบาท

กาไรขันต้
้ น/2
303.31
21.88
340.49
/1
หมายเหตุ: ร้อยละของรายได้จากการขายและให้บริการ ไม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้า
/2 กาไรขัน
้ ต้น ไม่รวมรายได้อ่นื จากธุรกิจน้า

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ

/1

24.17

ล้านบาท
385.08

ร้อยละ/1
26.62

อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 21.88 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ
24.17 ในปี 2558 และเป็ นร้อยละ 26.62 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการเพิม่ รายได้จากการ
ขายและให้บริการของบริษทั ฯ ทีด่ ขี น้ึ และการบริหารจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
16.1.4 รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน และ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
หมายเหตุ: /1ร้อยละของรายได้รวม

31 ธันวาคม 2558

ร้อยละ/1

100.61
59.99
0.01
160.61

ล้านบาท

6.25
3.73
0.00
9.98

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ/1

100.59
0.03
100.62

6.09
0.00
6.09

ล้านบาท

ร้อยละ/1

101.88
22.50
5.55
129.93

5.89
1.30
0.32
7.51

โดยรายได้อ่นื ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 160.61 ล้านบาท 100.62 ล้านบาท และ
129.93 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 9.98 ร้อยละ 6.09 และร้อยละ 7.51 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ในปี 2558 โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพมี กี ารสารองเงินเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้ าตามแผนงาน จึงไม่ได้ประกาศ
จ่ายเงินปั นผลในปี ดงั กล่าว สาหรับปี 2559 โรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลรับจานวน 22.50 ล้านบาท
16.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตัดจาหน่ าย ค่าเช่า และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ โดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 51.97 ล้านบาท 51.10
ล้านบาท และ 73.35 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 3.23 ร้อยละ 3.09 ร้อยละ 4.24 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ
ตามลาดับ โดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน (รวมค่าตอบแทน
การจัดจ้างบุคคลภายนอก)
ค่าตัดจาหน่ายต้นทุนการได้มาซึง่ เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
ค่าเช่า
อื่น ๆ (ค่าโฆษณา, หนี้สงสัยจะสูญ, ค่าที่
ปรึกษา และค่าสอบบัญชี)
รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หมายเหตุ: /1ร้อยละของรายได้รวม

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
/1

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559
/1

ล้านบาท

ร้อยละ/1

24.88

1.55

25.98

1.57

41.31

2.39

13.87

0.86

13.87

0.84

13.91

0.80

3.03

0.19

3.03

0.18

3.21

0.19

10.19

0.63

8.22

0.50

14.92

0.86

51.97

3.23

51.10

3.09

73.35

4.24

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนการจัดจ้างบุคคลภายนอก
เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนั กงานซึ่งรวมค่าจ้างบุคคลภายนอก สาหรับปี 2557 - 2559 เท่ากับ 24.88
ล้านบาท 25.98 ล้านบาท และ 41.31 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.42 และร้อยละ 59.01 โดย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
มีสาเหตุหลักมาจากการปรับเงินเดือนขึน้ ประจาปี และการทีบ่ ริษทั ฯ ทยอยรับพนักงานและผูบ้ ริหารเพิม่ เติมตัง้ แต่ตน้ ปี
2559 เพือ่ ทดแทนการจัดจ้างบุคคลภายนอก ทาให้คา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญในช่วงทีผ่ า่ นมา
สาหรับค่าตัดจาหน่ ายต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่น เกิดจากการทยอยตัดจาหน่ ายการปั นส่วน
ราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) ของโรงไฟฟ้ าโกลว์ไอพีพี ซึง่ เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้ า
16.1.6 ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและการร่วมค้า
ปั จจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กบั กลุ่มบริษทั พลังงานชัน้ นา ใน
รูปแบบของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า จึงมีการรับรูร้ ายได้ในส่วนนี้ในรูปแบบของ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้า ซึง่ เป็ นการรับรูก้ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ต่าง ๆ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ โดย
กลุ่มบริษทั ฯ ได้รว่ มลงทุนกับบริษทั ต่าง ๆ ได้แก่ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด (ร้อยละ 35.00) บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด
(ร้อยละ 12.75) บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด (ร้อยละ 25.01) กลุ่มบริษทั พลังงานทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด (ร้อยละ 25.01) บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล 1 จากัด (ร้อยละ 74.99) บริษทั ดับบลิวเอชเอ
กันกุล 3 จากัด (ร้อยละ 74.99) บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล 6 จากัด (ร้อยละ 74.99) และบริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
17 จากัด (ร้อยละ 74.99) นอกจากนี้ยงั รวมถึงบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ศึกษา และพัฒนาโครงการ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ
1,571.97 ล้านบาท 1,212.66 ล้านบาทและ 962.45 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 49.41 ร้อยละ 42.32 และร้อย
ละ 35.74 ของรายได้รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ โดย
สาเหตุท่สี ่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ของบริษทั ฯ ลดลงในปี 2558 มาจากผลขาดทุนจาก
การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน (Loss from foreign exchange translation) ซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั
เก็คโค่-วัน จากัด ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็ นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่รบั รู้ (Unrealized Loss
from foreign exchange translation) ซึ่งเป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ และไม่มผี ลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ในขณะที่ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงในปี 2559 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) ของโรงไฟฟ้ าของบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด และโรงไฟฟ้ าของบริษทั กัลฟ์
เจพี เอ็นแอลแอล จากัด เนื่องจากเหตุภยั ธรรมชาติและเหตุขดั ข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ า รวมถึงส่วนแบ่งขาดทุนจาก
โรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูใ่ นช่วงก่อสร้างและพัฒนาจานวน 7 โรง
โดยส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

ร้อยละ/1

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท

บริษทั เก็คโค่- วัน จากัด
1,462.43
45.97
1,184.76
บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด/2
64.60
2.03
12.91
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
43.27
1.36
31.02
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1
(20.91)
จากัด
กลุ่มบริษทั ทีล่ งทุนในโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
(0.12)
(0.01)
(0.95)
การก่อสร้าง พัฒนา และศึกษา
กลุ่มบริษทั พลังงานทางเลือก
1.79
0.06
5.83
รวม
1,571.97
49.41
1,212.66
หมายเหตุ: /1ร้อยละของรายได้รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวม
/2กลุ่มบริษท
ั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะจากัด โดยผ่านบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด
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31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ/1

ล้านบาท

ร้อยละ/1

41.34
0.45
1.08

1,007.93
29.42
(0.73)

37.43
1.09
(0.03)

(0.73)

(18.11)

(0.67)

(0.02)

(62.66)

(2.33)

0.20
42.32

6.60
962.45

0.25
35.74

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เก็คโค่- วัน จากัด
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัท เก็ค โค่ - วัน จากัด สาหรับ ปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,462.43 ล้านบาท
1,184.76 ล้านบาท และ 1,007.93 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 45.97 ร้อยละ 41.34 และร้อยละ 37.43 ของ
รายได้รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ โดยส่วนแบ่งกาไร
ของบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด ลดลงร้อยละ 18.99 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 14.93 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักของ
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
–

ในปี 2558 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด เท่ากับ 1,184.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.99
จากปี 2557 เนื่องจากการซ่อมบารุงตามแผนในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็ นผลให้การจาหน่ ายไฟให้
กฟผ. ลดลง นอกจากนี้ ในปี 2558 มีผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ น (Loss from foreign
exchange translation) มากขึ้น เมื่อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง เป็ นผลกระทบจากเงิน กู้ ยืม สกุ ล เงิ น
ต่างประเทศ โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2557 เท่ากับ 1.59 ล้านบาท ในขณะทีผ่ ลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2558 เท่ากับ 334.67 ล้านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่รบั รู้ (Unrealized Loss from foreign exchange translation) จานวน 356.97 ล้าน
บาท ซึ่งเป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ และไม่มผี ลต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ในขณะที่มผี ลกาไรจาก
การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่รบั รูแ้ ล้ว (Realized Gain from foreign exchange translation) จานวน
22.30 ล้านบาท

–

ในปี 2559 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด เท่ากับ 1,007.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.93
จากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 โรงไฟฟ้ าของบริษัท เก็คโค่ -วัน จากัด ได้มกี ารหยุดซ่อมนอกแผน
(unplanned outage) เป็ นระยะเวลาประมาณ 27 วัน เนื่องจากเหตุภยั ธรรมชาติและเหตุขดั ข้องของ
อุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้ า โดยเหตุการณ์ ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้ า และ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั ความเสียหายของโรงไฟฟ้ าของบริษทั
เก็คโค่-วัน จากัด ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ าของบริษทั เก็คโค่ จากัด ได้กลับมาเริม่ ดาเนินการตามปกติตงั ้ แต่วนั ที่
21 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 บริษทั ฯ ยังได้รบั ผลกระทบจากอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ปรับตัวลดลงจากราคาถ่านหินทีป่ รับตัวลดลง ทัง้ นี้ เนื่องจากตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2559 กลไกการคานวณอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟเป็ นแบบอ้างอิงราคาทีซ่ อ้ื ถ่านหินจริง (full pass-through regime) จากเดิมทีร่ าคา
รับซื้อเป็ นไปตามดัชนีท่กี าหนดไว้ โดยต้นทุนถ่านหินของบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด คิดตามต้นทุนเฉลี่ย
(rolling average) ดังนัน้ เมือ่ ราคาตลาดถ่านหินลดลง ต้นทุนถ่านหินทยอยปรับตัวลดลง ในขณะที อัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ปรับตัวลดลงทันทีในเดือนกรกฎาคม 2559 อย่างไรก็ดี คาดว่า
ผลกระทบดังกล่าวจะมีนยั สาคัญเพียงแค่ชว่ งเปลีย่ นผ่านดังกล่าวข้างต้น

บริษทั ฯ ได้รบั เงินปั นผลรับในปี 2557 - 2559 เท่ากับ 1,037.44 ล้านบาท 1,018.73 ล้านบาท และ 651.35
ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 64.60 ล้านบาท
12.91 ล้านบาทและ 29.42 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 2.03 ร้อยละ 0.45 และร้อยละ 1.09 ของรายได้รวม
และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ โดยส่วนแบ่งกาไรของ
บริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัดลดลงร้อยละ 80.02 ในปี 2558 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 127.89 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลัก
ของการเปลีย่ นแปลงดังนี้
–

ในปี 2558 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด เท่ากับ 12.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
80.02 จากปี 2557 เนื่องจากปริมาณการจาหน่ายไฟลดลง ซึง่ มีสาเหตุจากปริมาณน้ าฝนและน้าในเขือ่ น
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า

–

ในปี 2559 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด เท่ากับ 29.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
127.89 จากปี 2558 เนื่องจากปริมาณการจาหน่ ายไฟเพิม่ ขึน้ ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ าฝนและน้ าใน
เขื่อนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง รวมถึงมีการ
บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินทีด่ ขี น้ึ

บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากบริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ
43.27 ล้านบาท 31.02 ล้านบาท และ (0.73) ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 1.36 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ
(0.03) ของรายได้รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ
–

ในปี 2558 ส่วนแบ่งกาไรของบริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด เท่ากับ 31.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
28.31 จากปี 2557 เนื่ อ งจากผลขาดทุ น จากการแปลงค่ า อัต ราแลกเปลี่ ย น (Loss from foreign
exchange translation) ซึ่งเป็ นผลกระทบจากเงินกู้ยมื สกุลเงินต่างประเทศ โดยผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 1.41 ล้านบาท และ 27.80 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นผล
ขาดทุ น จากการแปลงค่ า อัต ราแลกเปลี่ย นที่ย ัง ไม่ ร ับ รู้ (Unrealized Loss from foreign exchange
translation) จานวน 2.45 และ 26.46 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ และไม่มผี ลต่อกระแสเงิน
สดของบริษทั ฯ

–

ในปี 2559 ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด เท่ากับ 0.73 ล้านบาท เนื่องจาก
การซ่อมแซมโรงไฟฟ้ านอกแผน (unplanned outage) จากอุปกรณ์ชารุด เป็ นระยะเวลาประมาณ 57 วัน
ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ าของ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด ได้กลับมาเริม่ ดาเนินการตามปกติตงั ้ แต่วนั ที่ 7
ตุลาคม 2559 ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2559 โดยมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับปี 2559 เท่ากับ
2.78 ล้านบาท

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด เป็ นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (HCIE) เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบ
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ หมด 121 เม
กะวัตต์ โดยที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ าดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด สาหรับปี 2558 - 2559 เท่ากับ 20.91 ล้านบาท และ 18.11 ล้านบาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะ
สร้างส่วนแบ่งกาไรให้บริษทั ฯ ในปี 2560
บริษทั ทีล่ งทุนในโรงไฟฟ้ าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง พัฒนา และศึกษา
บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง พัฒนา และศึกษาโรงไฟฟ้ าอีกจานวน 7 โรง ได้แก่ บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด บริษทั
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด และ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ใน บริษทั ชลบุร ี
คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด) ซึง่ โรงไฟฟ้ าเหล่านี้
กาลังอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้าง พัฒนา และศึกษาโครงการ ทาให้มสี ว่ นแบ่งขาดทุน จานวน 0.12 ล้านบาท 0.95 ล้าน
บาท และ 62.66 ล้านบาท เกิดขึน้ ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี โครงการโรงไฟฟ้ าเหล่านี้จะเริม่
ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2560 จานวน 4 โรงไฟฟ้ า และจะเริม่ สร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ ในปี 2560 เป็ นต้นไป
โดยรายละเอียดแต่ละโครงการโรงไฟฟ้ ามีกาหนดจะเริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง พัฒนา และศึกษา
บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด
บริษทั กัลฟ์ เอ็น แอลแอล 2 จากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

SCOD (Scheduled Commercial Operation Date)
พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560
กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและศึกษาโครงการ

กลุม่ บริษทั พลังงานทางเลือก
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในกลุ่มบริษทั พลังงานทางเลือก หมายถึง กลุ่มกิจการร่วมค้ากับกลุ่มกัลฟ์ และ
กลุ่มกันกุล ซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาหรับปี 2557-2559 เท่ากับ 1.79 ล้าน
บาท 5.83 ล้านบาท และ 6.60 ล้านบาท ตามลาดับ
การลงทุนร่วมกับกลุ่มกัลฟ์ เป็ นการลงทุนผ่าน บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด ซึง่ เป็ น Holding Company ทีถ่ อื หุน้
ใน 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1
จากัด และ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด ซึง่ ได้เริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2557-2558
การลงทุนร่วมกับกลุ่มกันกุล ได้รบั ส่วนแบ่งกาไรจากกลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั
ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ
กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด และ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด ซึง่ ได้เริม่ ดาเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ในปี 2557
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
16.1.7 ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 499.56 ล้านบาท 537.94 ล้านบาท
และ 565.04 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้อยละ 15.70 ร้อยละ 18.77 และร้อยละ 20.98 ของรายได้รวมและส่วนแบ่ง
กาไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้าของบริษทั ฯ ตามลาดับ
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558

ร้อยละ/1

ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
499.56
15.70
/1
หมายเหตุ: ร้อยละของรายได้รวม และส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

537.94

31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ/1
18.77

ล้านบาท

ร้อยละ/1

565.04

ต้นทุนทางการเงินเกิดจากเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินจานวน 10,499 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ นาเงินกู้ยมื
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ สาหรับต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเกิดจากการคานวณตามหลักการทางบัญชี
บนสมมติฐานที่ว่า เงินกู้ยมื ที่ใช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนระหว่างกาล
ดังกล่าวเป็ นเงินกู้ยมื จากบริษัทใหญ่จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่มกี าหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้คานวณต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ จึงเท่ากับอัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ยในแต่ละปี ของบริษทั ใหญ่สูงสุด
(Ultimate Parent) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สาหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป คานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เงินกูท้ ่บี ริษทั ฯ มีกบั สถาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในแต่ละปี ของบริษทั ใหญ่
สูงสุด (Ultimate Parent) และจะเป็ นอัตราทีใ่ ช้คานวณต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
16.1.8 ภาษี เงิ นได้
บริษทั ฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 15.29 ล้านบาท 12.40 ล้าน
บาท และ (25.11) ล้านบาทตามลาดับ
งบการเงิ นรวมเสมือนสาหรับปี
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไร ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีทไ่ี ม่รวมส่วนแบ่งกาไรจาก
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้

31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)

1,547.00

1,208.29

993.02

(24.97)

(4.37)

30.57

15.29

12.40

(25.11)

ทัง้ นี้ สาเหตุทบ่ี ริษทั ฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเกิดจากสมมติฐานว่าบริษทั ฯ มีเงินกูท้ ใ่ี ช้ใน
การปรับโครงสร้างธุรกิจตัง้ แต่ปี 2557 ทาให้กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีทไ่ี ม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและการ
ร่วมค้า (เนื่องจากเป็ นรายได้ทไ่ี ด้รบั การยกเว้น ภาษี) ลดลง รวมถึงการปรับรายการทีเ่ กิดจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสทุ ธิทเ่ี กีย่ วข้องกับการโอนธุรกิจ
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20.98

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
16.1.9 กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ
967.91 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 35.95 ของรายได้
รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษทั ฯ ตามลาดับ
16.2

ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
คาอธิบายฐานะทางการเงินนี้ เป็ นคาอธิบายของงบการเงินทีผ่ ่านการสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
สาหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุง
ใหม่)
สิ นทรัพย์
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการจาหน่ ายน้ าดิบ การผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและการ
บริหารจัดการน้าเสียให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบ
ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า ดังนัน้ ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ (3) ค่าความนิยม (4) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (5) เงิน
ให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยรายการส่วนประกอบหลัก (1) ถึง (5) รวมแล้วคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 92.52 ของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวมมีรายละเอียดทีส่ าคัญสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นสุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
112.33 ล้านบาท และ 347.89 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 0.97 และ 1.87 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ง
การเพิม่ ขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนสุทธิเกิดจากการโอนธุรกิจน้ าในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่ไม่ได้มกี าร
ปรับปรุงย้อนหลังไปถึงปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ เกิดจากการประกอบธุรกิจ
น้า โดยมีลกู หนี้การค้ารายใหญ่ทม่ี มี ลู ค่ามากกว่าร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ของมูลค่าลูกหนี้การค้ารวมตามลาดับ คิดเป็ น
จานวน 6 ราย และ 5 รายตามลาดับ (ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 53 และ 61 ของยอดลูกหนี้การค้ารวมตามลาดับ)สาหรับลูกหนี้
อื่นประกอบด้วย ดอกเบีย้ ค้างรับ รายได้คา้ งรับ เงินจ่ายล่วงหน้า โดยข้อมูลสรุปของยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าเป็ น
ดังต่อไปนี้
รายการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2558
จานวนราย

31 ธันวาคม 2559

มูลค่า (ล้านบาท)

จานวนราย

มูลค่า (ล้านบาท)

-

-

6

3.85

-

-

3
-

0.53
4.38
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม

510

69.66

617

211.29

93
2
5
3

7.88
0.44
0.37
1.04
(1.85)
77.54
34.79
112.33

114
1
-

8.04
0.01
(0.01)
219.33
124.18
347.89

ลูกหนี้อ่นื
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นสุทธิ

อนึ่ง บริษทั ฯ มีนโยบายในการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยตัง้ จากลูกค้าที่ไม่มาชาระหนี้ตามระยะเวลาที่
กาหนดเกิน 90 วันขึน้ ไปทัง้ จานวนของลูกค้าทีผ่ ดิ กาหนดชาระหนี้และทางบริษทั ฯ จะทาการจาหน่ายลูกค้าออกไปเมือ่
ได้มกี ารดาเนินการติดตามทวงถามจนถึงทีส่ ดุ ขัน้ ตอนทีก่ าหนดในประมวลรัษฎากร
2) เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันจานวน 1,432.90 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.68 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั รับโอนเงินกูย้ มื ที่ บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด คง
ค้างกับกลุ่มเหมราชฯ จานวน 1,432.90 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดในการปรับ
โครงสร้างธุรกิจพลังงาน ซึ่งเงินให้กู้ยมื นี้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจากผูถ้ อื หุ้นในบริษทั เก็คโค่ -วัน จากัด ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 35 ในบริษทั เก็คโค่-วัน จากัด โดยอัตราดอกเบี้ย สาหรับเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวเป็ นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้
3) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 7,194.09
ล้านบาท และ 8,202.34 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 62.06 และ ร้อยละ 43.97 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ในเดือ นพฤษภาคม 2559 กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ม ีก ารปรับ โครงสร้า งกิจ การเพื่อ โอนธุ ร กิจ พลัง งานจากกลุ่ ม
เหมราชฯ มาให้ทางกลุ่มบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด (ซีงถือหุน้
ผ่าน บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด โดยจัดเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า ) และบริษทั โกลว์ไอพีพี จากัด ซึ่งเป็ นการร่วม
ลงทุนกับกลุ่มโกลว์ ทัง้ นี้ตามหลักการการควบคุมเดียวกันซึ่งกาหนดให้ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสาหรับ
การโอนธุรกิจไฟฟ้ า จึงได้มกี ารปรับปรุงตัวเลขเงินลงทุนในบริษทั ร่วมย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสะท้อน
ตัวเลขเงินลงทุนในบริษทั ร่วมกลุ่มนี้ทไ่ี ด้รบั โอนมาในภายหลัง
บริษทั ร่วมอื่น ๆ เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) ถือหุน้
อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ประกอบด้วย บริษทั ที่เป็ น การร่วมลงทุนกับกลุ่ม บี กริม เพาเวอร์ ได้แก่ บริษทั บี.กริม
เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด บริษทั ทีเ่ ป็ นการร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์ ได้แก่ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัดบริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัดบริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัดบริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัดบริษทั กัลฟ์ ที
เอส 3 จากัด บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด และ บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด (ข้อมูลของแต่ละบริษทั ได้มกี ารอธิบาย
โดยละเอียดไว้ใน ส่วนที ่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ – ธุรกิจพลังงาน)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยข้อมูลสรุปเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
ดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ร่วม
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอช
เอ) 1 จากัด
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด
บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด
รวม

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2559

มูลค่าเงิ นลงทุน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงิ นลงทุน
(ล้านบาท)

35.00

6,464.04

35.00

6,820.62

25.01

84.14

25.01

344.53

25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
-

422.67
3.61
49.43
43.31
44.11
41.62
41.16
7,194.09

25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01

421.94
4.44
191.36
136.35
119.00
65.25
59.00
39.85
8,202.34

4) เงิ นลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 264.72 ล้าน
บาท และ 247.60 ล้า นบาทตามล าดับ ซึ่ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.28 และร้อ ยละ 1.33 ของสิน ทรัพ ย์ร วมตามล าดับ ซึ่ง
ประกอบด้วยการร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์และกลุม่ กันกุล
ในเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารรับโอนธุรกิจพลังงานจากกลุ่มดับบลิวเอชเอ มาให้ทางกลุ่ม
บริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จากัด ซึง่ เป็ นการร่วม
ลงทุนกับกลุ่มกันกุล โดยทางกลุ่มบริษทั ฯ ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 74.99 (ข้อมูลของแต่ละบริษทั ได้มกี ารอธิบายโดย
ละเอียดไว้ใน ส่วนที ่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ – ธุรกิจพลังงาน) ทัง้ นี้ ตามหลักการการควบคุม เดียวกันซึ่ง
กาหนดให้ตอ้ งมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสาหรับการโอนธุรกิจไฟฟ้ า จึงได้มกี ารปรับปรุงตัวเลขเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าย้อนหลัง จึงมีการสะท้อนตัวเลขเงินลงทุนในบริษทั ร่วมกลุม่ นี้ทไ่ี ด้รบั โอนมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มโกลว์ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษทั โกลว์ เหม
ราชวินด์ จากัด จานวน 0.55 ล้านบาท และ บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด จานวน 211.69 ล้านบาท ในขณะที่ เงินลงทุน
ในการค้าร่วมกับกลุ่มกันกุล ประกอบด้วย บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จากัด
จานวน 52.48 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มโกลว์ ประกอบด้วย บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน
เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด บริษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ
บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด) และ บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด จานวน 189.52 ล้านบาท ในขณะที่ เงินลงทุน
ในการค้าร่วมกับกลุ่มกันกุล ประกอบด้วย บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,16,17 จากัด
จานวน 58.08 ล้านบาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยข้อมูลสรุปเกีย่ วกับเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
ดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม 2558
กิ จการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มโกลว์
- บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
- บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด
- บริษทั ชลบุร ี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
- บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
- บริษทั ไฟฟ้ าห้วยเหาะ จากัด
เงินลงทุนในการร่วมค้ากับกลุ่มกันกุล
รวม

31 ธันวาคม 2559

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงิ นลงทุน
(ล้านบาท)

51.00
12.75
74.99

0.55
211.69
52.48
264.72

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)
33.33
33.33
33.33
33.33
12.75
74.99

มูลค่าเงิ นลงทุน
(ล้านบาท)
12.68
(0.16)
(0.31)
(0.54)
177.85
58.08
247.60

5) อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ
อาคารและอุ ป กรณ์ สุท ธิ ของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เท่า กับ
1,019.41 ล้านบาทและ 2,823.60 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 8.79 และ ร้อยละ 15.14 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ ซึ่งอาคารและอุปกรณ์สุทธิมมี ูลค่าเพิม่ ขึน้ จากการรับโอนธุรกิจน้ าในไตรมาสที่ 1 ซึ่งรายการดังกล่าวได้ใช้
วิธกี ารบัญชีในการปรับปรุงไปข้างหน้าตามวิธเี ปลีย่ นทันที และไม่ได้มกี ารปรับปรุงย้อนหลังถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิประกอบด้วย ระบบท่อน้ าระบบผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ระบบบาบัดน้าเสีย และงานระหว่างก่อสร้าง ซึง่ เป็ นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจน้า
โดยอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

31 ธันวาคม 2559

33.96
26.58
465.89
367.27
125.71
1,019.41

250.67
54.95
1,566.97
704.03
221.60
25.38
2,823.60

โดยหากแยกประเภทตามทีต่ งั ้ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

สานักงานใหญ่
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
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2.33
1.38
3.71

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)

รายการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE)
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
รวม
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (HCIE 2)

0.21
0.47
16.06
27.96
44.70

6.38
4.19
67.39
0.33
6.13
84.42

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
30.84
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
รวม
30.84
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE)
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
32.53
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
13.45
ระบบท่อน้า
136.68
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
146.26
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
0.66
รวม
329.58
นิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

3.10
51.25
26.88
23.38
104.61

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด (HESIE)
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

0.37
10.44
102.75
22.73
1.38
137.67

0.32
9.95
115.31
21.30
146.88

0.85
2.08
178.49
170.32
0.68
352.42

114.10
2.91
547.75
176.45
74.48
9.63
925.32
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117.66
22.62
427.41
277.46
97.61
0.14
942.90

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิ รน์ ซีบอร์ด 2 (HESIE 2)
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL)

0.15
1.07
122.98
124.20

0.33
119.28
60.08
0.27
15.61
195.57

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
รวม
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL)

-

4.53
2.31
134.52
60.16
2.91
204.43

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบบท่อน้า
ระบบผลิตน้าเพือ่ อุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

-

2.25
11.26
104.06
81.37
16.82
215.76

6) สิ ทธิ เพื่อดาเนิ นการผลิ ตและจาหน่ ายน้าเพื่ออุตสาหกรรมสุทธิ
สิทธิเพื่อดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 391.21 ล้านบาทและ 143.38 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 3.37 และร้อยละ
0.77 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สิทธิเพื่อดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าสิทธิ
เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง อันประกอบด้วย สัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมกับกลุ่ม
เหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE) นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (HESIE) เป็ นระยะเวลา
25 ปี โดยทุกสัญญานี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2576
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารยกเลิกสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ าย
น้ าเพื่ออุ ตสาหกรรมเดิม ที่ไ ด้ทาในนิ ค ม HCIE HEIE และ HESIE อันเดิม โดยชาระเงินส่วนต่างค่าเช่าสิทธิสาหรับ
ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ตามสัญญาเดิม และได้มกี ารทาสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและ
จาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียกับกลุ่มเหมราชฯ อันใหม่เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
รายการดังกล่าวมีเกณฑ์ทางบัญชีท่ที าให้บนั ทึก การเช่าสิทธิดงั กล่าวเป็ น อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตนสุทธิแทนรายการสิทธิเพือ่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่ อุตสาหกรรมสุทธิ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิทธิเพื่อดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย
สัญญาเช่าสิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมกับ บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท
(ระยอง) จากัด (ESIE) เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยสัญญานี้ ม ีผ ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2576
7) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เกิดจากการทีก่ ลุม่ ดับบลิวเอชเอ เข้าซือ้ กลุม่ เหมราชฯ และต่อมากลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารทา
สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจโดยได้รบั สิทธิในการประกอบธุรกิจน้ า ในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในประเทศไทยทัง้ ปั จจุบนั และในอนาคตตลอดอายุสญ
ั ญาพันธมิตรให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
แต่เพียงผูเ้ ดียว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของบริษทั ฯ เท่ากับ 2,052.47 ล้านบาท หัก ค่าตัด
จ าหน่ า ยสะสม 27.03 ล้า นบาท สิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต ัว ตนสุท ธิ เท่า กับ 2,025.44 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.86 ของ
สินทรัพย์รวม
8) ค่าความนิ ยม
จากการที่บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน) จึงได้มกี ารบันทึกค่าความนิยมในงบการเงินของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ เมือ่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารรับโอนธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงานจากกลุม่ ดับบลิวเอชเอ และกลุม่ เหมราชฯ จึงมีการปั น
ส่วนค่าความนิยมดังกล่าวมาให้กบั บริษทั ฯตามหลักการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 2,162.21 ล้านบาทและ
2,772.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.65 และร้อยละ 14.87 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย ค่าความนิยมของธุรกิจพลังงานอย่างเดียว
เนื่องจากธุรกิจน้ าไม่ได้มกี ารปรับปรุงย้อนหลัง ในขณะทีค่ ่าความนิย ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมถึงค่าความ
นิยมทัง้ สาหรับธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงาน โดยค่าความนิยมดังกล่าวจะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,492.48 ล้านบาท
และ 11,232.62 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 12.87 และร้อยละ 60.22 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวม
ตามลาดับ โดยหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน ประมาณการหนี้ ส ิน จาก
ธุรกิจน้า และ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,100.18
ล้านบาท และ 7,419.48 ล้านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 87.13 และร้อยละ 39.78 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
รวมตามลาดับ โดยส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ กาไรสะสม
1) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์ โดยมีเจ้าหนี้
การค้ารายใหญ่คอื บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (คิดเป็ นร้อยละ 19.19 ของยอดเจ้าหนี้การค้ารวม) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 132.47 ล้านบาทและ 276.05
ล้านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 1.14 และร้อยละ 1.48 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวมตามลาดับ
โดยข้อมูลสรุปของยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าเป็ นดังต่อไปนี้
รายการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม
กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2558
จานวนราย

31 ธันวาคม 2559

มูลค่า (ล้านบาท)

จานวนราย

มูลค่า (ล้านบาท)

8

34.37

8

65.22

4
-

21.75
56.12

1
1
1

0.32
0.32
0.32
66.19

37

42.86

60

28.32

4
-

1.51
44.38

6
-

1.27
29.59

เจ้าหนี้อ่นื
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
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31.97

180.27

132.47

276.05

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2) เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนด
ชาระในหนึ่งปี เท่ากับ 2,491.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.36 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เท่ากับ 7,929.91 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.51 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทัง้ หมดซึ่ง
เกิดจากการโอนธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2559 โดยการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารใช้เงินกูด้ งั กล่าวแล้ว จานวน 10,499.00 ล้านบาท หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการกูย้ มื เงินรอตัดจ่าย
สุทธิจานวน 77.56 ล้านบาท คิดเป็ นยอดเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
10,421.44 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระในหนึ่งปี จานวน 2,491.53 ล้านบาท และเงินกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 7,929.91 ล้านบาท ซึ่งสัญญาสนับสนุ นทางการเงิน (Facility Agreement) ได้ม ี
การกาหนดเงือ่ นไขให้กลุม่ บริษทั ฯ ดารงสถานะทางการเงินไว้ โดยพิจารณาจาก Net Interest bearing Debt/Equity ไม่
เกิน 2.5 เท่า และ Net Debt/ Adjusted EBITDA ไม่เกิน 5.5 เท่า กาหนดในปี แรกคือ ณ สิน้ ปี 2560 โดย ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2559 บริษัท ฯ มี Net Debt to Adjusted EBITDA ที่ 5.81 เท่ า และ Net Interest Bearing Debt to Total
Equity อยูท่ ่ี 1.4 เท่า โดยหลังจากการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
่ อัตราส่วนทัง้ สองจะลดลงต่ากว่าข้อกาหนดตาม
เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ จะนาเงินส่วนหนึ่งที่ได้รบั จากการระดมทุนครัง้ นี้ไปใช้ในการชาระหนี้
ตามสัญญาสนับสนุ นทางการเงินดังกล่าว ซึง่ ในการทาสัญญาสนับสนุ นทางการเงินนี้ได้มกี ารนาหุน้ ของบริษทั เหมราช
พัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) หุน้ ของบริษทั ฯ และหุน้ ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด ไปจานาไว้ โดยจะมี
การปลดจานาหุน้ ของบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และ หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน
ครัง้ แรก และจะมีการปลดจานาหุ้นของบริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด เมื่อบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
สถาบันการเงินกาหนดไว้ นอกจากนี้หลักประกันทัง้ สามส่วนดังกล่าวได้มอบไว้เป็ นหลักประกันแก่เงินกู้ของบริษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษั ท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) และ จะมีการปลด
หลักประกันทัง้ สามส่วนดังกล่าวตามเงินกูข้ อง บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เหมราช
พัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) ก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครัง้ แรก
3) ประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 279.87 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
ประมาณการหนี้ ส ิน จากธุ ร กิจ น้ า เกิด จากการท าสัญ ญาเช่ า สิท ธิด าเนิ น การผลิต และจ าหน่ า ยน้ า เพื่อ
อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียระหว่างบริษทั ฯ กับ กลุ่มเหมราชฯ ทีไ่ ด้กาหนดให้มกี ารจ่ายค่า ตอบแทนรายปี ใน
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว 7 โครงการ ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งชาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้ าสาหรับปี
ที่ 1 ถึงปี ท่ี 3 และร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้จากธุรกิจน้ าสาหรับปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวและบันทึกเป็ นประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า เพือ่ ทยอยตัดจาหน่ายตลอดอายุสญ
ั ญา 50 ปี
4) เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,272.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 10.98 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ไม่มเี งินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแล้ว
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5) ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เท่ากับ 645 ล้านบาท โดยมีจานวนหุน้ สามัญเท่ากับ
64,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท ทุนทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ เท่ากับ 645 ล้านบาท โดยมีจานวน
หุน้ สามัญเท่ากับ 64,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
เมื่อ วัน ที่ 10 สิง หาคม 2559 บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นเพื่อ แปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชน รวมถึง ได้ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ซึ่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ เท่ากับ 3,825 ล้านบาท โดยมีจานวนหุ้นสามัญเท่ากับ 765,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ในขณะทีท่ ุนทีอ่ อกและชาระแล้วเท่ากับ 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 640,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 5 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เท่ากับ 3,825 ล้านบาท โดยมีจานวนหุน้ สามัญเท่ากับ
765,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนที่ออกและชาระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 3,200 ล้านบาท โดยมี
จานวนหุน้ สามัญเท่ากับ 640,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
6) กาไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กาไรสะสมของบริษทั ฯ เท่ากับ 288.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของหนี้สน้ิ
และส่วนของเจ้าของ โดยกาไรสะสมแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ กาไรสะสมจัดสรรแล้วเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับ
34.90 ล้านบาท กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร เท่ากับ 254.05 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรสะสมของบริษทั ฯ เท่ากับ 4,234.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.71 ของหนี้
สิ้นและส่วนของเจ้าของ โดยกาไรสะสมแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ กาไรสะสมจัดสรรแล้วเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เท่ากับ 36.25 ล้านบาท กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร เท่ากับ 622.17 ล้านบาท และ กาไรสะสมส่วนเกินจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เท่ากับ 3,576.56 ล้านบาท โดยกาไรสะสมส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันนี้ เกิดจากการโอนธุรกิจน้าและธุรกิจพลังงานจากกลุม่ ดับบลิวเอชเอ และ กลุม่ เหมราชฯ มาให้บริษทั ฯ
7) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นอื่นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ อื่นภายใต้การควบคุมเดียวกับเท่ากับ 9,166.18 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 79.07 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ โดยรายการนี้เกิดจากการที่บริษทั ได้ใช้หลักการทางบัญชีตาม
แนวทางของการควบคุมเดียวกัน ซึง่ เกิดจากการโอนธุรกิจพลังงานจากกลุ่มเหมราชฯ และกลุม่ ดับบลิวเอชเอ มาในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 โดยการโอนธุรกิจดังกล่าวมีผลทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อสะท้อนตัวเลข
เสมือนว่าได้มกี ารธุรกิจพลังงานดังกล่าวมาตัง้ แต่ก่อนหน้านี้แล้ว จึงทาให้มกี ารแสดงตัวเลขนี้ในส่วนของเจ้าของภายใต้
รายการส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ อื่นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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16.3

การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.76 เท่า ซึง่ เกิดจากการคานวณสินทรัพย์
หมุนเวียน ต่อ หนี้สนิ หมุนเวียน
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น เป็ นการคานวณจาก กาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (โดยไม่รวมรายได้
อื่นจากธุรกิจน้า) สาหรับปี 2557-2559 เท่ากับ ร้อยละ 21.88 ร้อยละ 24.17 และร้อยละ 26.62
อัตรากาไรสุทธิ เป็ นการคานวณจาก กาไรสุทธิต่อรายได้รวมและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและ
การร่วมค้า สาหรับปี 2557-2559 เท่ากับ ร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และ ร้อยละ 35.95
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็ นการคานวณจาก กาไรสุทธิต่อ ส่วนของเจ้าของ ซึ่งกาไรสุทธิเป็ นการอ้างอิง
ตัวเลขจากข้อมูลทางการเงินเสมือน ในขณะทีส่ ว่ นของเจ้าของเป็ นการคานวณจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 13.05 โดยไม่ได้มกี าร
คานวณอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของสาหรับปี 2557-2558 เนื่องจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีในงวด
ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนโครงการธุรกิจในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็ นการคานวณจาก กาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งกาไรสุทธิเป็ นการอ้างอิง
ตัวเลขจากข้อมูลทางการเงินเสมือน ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเป็ นการคานวณจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 5.19 โดยไม่ได้มกี าร
คานวณอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สาหรับปี 2557-2558 เนื่องจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีในงวดดังกล่าว
ไม่ได้สะท้อนโครงการธุรกิจในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริษัท ฯ มีอ ัต ราส่ว นหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ว นของเจ้า ของเท่ า กับ 1.51 เท่ า ในขณะที่
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อ ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.40 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยมื เงินเพื่อการ
ปรับโครงการธุรกิจของบริษทั ฯ
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญ
ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) โดยบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิม จานวน
รวมกันไม่เกิน 229,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่ มทุนเสนอขายโดยบริ ษทั ฯ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
1.1.2

หุ้นสามัญเดิ มเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิ ม
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

: บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 125,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.34 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
: 5.00 บาท
: 25.25 - 26.25 บาทต่อหุน้
: 3,156,250,000 – 3,281,250,000 บาท

: H-International (SG) Pte. Ltd.
: หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 104,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 13.66 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
: 5.00 บาท
: 25.25 - 26.25 บาทต่อหุน้
: 2,638,625,000 – 2,743,125,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 1.1.1 และ 1.1.2
(1) สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560
(2) สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 22- 28 มีนาคม 2560
(3) สาหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 30 – 31 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน 2560
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดี หากจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสุดท้ายน้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ ะเสนอขายสูงสุดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหนังสือ
ชีช้ วนฉบับนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายโดย บริษทั ฯ ก่อน
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
การเสนอขายหุน้ สามัญทัง้ หมดจานวนไม่เกิน 229,500,000 หุน้ ในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนราย
ย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก เนื่องจากความต้องการจองซือ้ หุน้ สามัญครัง้ นี้ของประชาชนทัวไปเฉพาะ
่
กลุ่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน”)
่ ทีม่ ี
สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของ
บริษทั ฯ (นิยามเป็ นไปตามทีก่ าหนดเกีย่ วกับประเภทนักลงทุนในย่อหน้าถัดไป) มีเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ สามัญที่
เสนอขายในครัง้ นี้ และสามารถกระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายในเบือ้ งต้นดังนี้
1. เสนอขายต่อประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม : ไม่เกิน 57,289,722 หุน้
ของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
2. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
: ประมาณ 23,035,278 หุน้
3. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
: ประมาณ 34,425,000 หุน้
4. เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
: ประมาณ 114,750,000 หุน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลย
พินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้
สามัญตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของ
นักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
่มซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิ มของดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ ทีจ่ ะมีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด (Record date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ป อเรชัน่ (Pre-Emptive Right) ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่เกิดจากการคานวณที่เป็ นเศษ
ทศนิยมจะถูกปั ดเศษทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในจานวนทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิทต่ี นจะได้รบั แต่ไม่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ เกินกว่าสิทธิท่ตี นจะได้รบั อย่างไรก็ดี เมื่อรวมจานวนหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่จดั สรรให้แก่ประชาชนทัวไป
่
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทัง้ สิ้ นแล้ว ต้องไม่เกิน 57,289,722 หุน้ โดยประชาชน
ทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”) เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุน้ สามัญให้ แก่ประชาชน
ทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเป็ นไปตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.6.1 ซึง่ บริษทั ฯ มี
สิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดหรือผูจ้ องซื้อรายใด หากการเสนอ
ขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ
ข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ (ข) บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หรือต้องดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดในการ
เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนหรือผูจ้ องซื้อทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
รายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ขอ้ ยกเว้นทีม่ อี ยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มผี ลใช้บงั คับอยู่และสามารถ
ดาเนินการได้ในเวลานัน้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มใิ ช่นักลงทุน
สถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไ ว้ด้านล่างนี้ รวมถึงลูกค้าหรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษัทคู่ค้า ผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผูท้ ม่ี อี ุปการคุณไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 และข้อ 6.2.2 โดยผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการ
จัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้อ งของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ าย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2557 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรร
ส่วนที่ 3 หน้า 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หุน้ ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายดังกล่าว ตามวิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ หมายถึง
(1) บุ ค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติบุ ค คล ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย เช่ น ผู้ท่ีม ี
ความสัม พันธ์ทางการค้า และ/หรือ ลูกค้า เจ้าหนี้ การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ท่ีให้
คาแนะนาหรือเป็ นทีป่ รึกษา เป็ นต้น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้า และ/หรือผู้
จัดหาวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในการประกอบธุรกิจในทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
(4) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ ซึ่งมิไ ด้เป็ น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องจองซื้อหุ้น สามัญผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ สามารถจองซื้อหุน้ สามัญได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.7.4 และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะอยู่ในดุลยพินิจ ของบริษทั ฯ ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.4 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ใหญ่ และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกันตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรือ่ งการจาหน่ายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึง
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ และหุ้น สามัญ เดิม ของผู้ถือ หุ้น เดิม ที่เ สนอขาย รวมกัน เป็ น จ านวนไม่เ กิน
229,500,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิม ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้ว
ของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์
บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเสนอ
ขายหุ้นสามัญดังกล่าว ก่อนที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ เกี่ยวกับการนาหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริษทั ฯ จึงยังมีความเสีย่ งที่อาจจะไม่ได้รบั อนุ ญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กาไร (Profit Test) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า
บริษัท ฯ มีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เรื่อ ง การรับ หุ้น สามัญ หรือ หุ้ น บุ ริม สิท ธิเ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่อาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม) ยกเว้น
คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษทั ฯ จะต้องมีผู้ถอื หุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า
1,000 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมด และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ซึง่ เมือ่ บริษทั ฯ ได้จาหน่ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้แล้วจะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามเกณฑ์การกระจายหุน้ รายย่อย โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
ห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษทั เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี้ และหลักทรัพย์ท่อี าจแปลงสภาพเป็ นหุ้นใน
จ านวนรวมกัน เท่ากับ ร้อ ยละ 55 ของทุ น ที่ช าระแล้ว ภายหลัง การเสนอขายครัง้ นี้ น าหุ้น ออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถอื หุ้นที่ถูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถ
ทยอยขายหุน้ สามัญทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และ
สามารถขายส่วนทีเ่ หลือได้เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มขี อ้ จากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยใน
บริษทั ฯ มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ การโอนหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ จะสมบูรณ์เมือ่ ผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอนและส่งมอบใบหุน้
ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญ
แล้ว แต่จะใช้ยนื ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญแล้ว โดยบริษทั ฯ จะลงทะเบียนการ
โอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอนัน้ หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูร ณ์
บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องขอภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามัญทีซ่ อ้ื ขายในตลาด
หลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุน้ ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้ จะใช้วธิ กี ารสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน
(Book Building) ซึ่งเป็ นการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับ ราคา
(Price Range) แล้วเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจานวนหุน้ ที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่ใช้ทา Book Building อยู่ท่รี ะหว่างราคา
25.25-26.25 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และInternational Manager
จะพิจารณาร่วมกันในการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจานวนหุน้ ทีน่ กั ลงทุน
สถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยคานึงถึงราคาที่จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั เงินตามจานวนที่ต้ องการ และยังมี
ความต้องการซือ้ หุน้ เหลืออยูม่ ากพอในระดับทีค่ าดว่าจะทาให้ราคาหุน้ มีเสถียรภาพในตลาดรองหุน้ สามัญ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้
ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ทีร่ าคา 26.25 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายเบือ้ งต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้นที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุน้ และจะได้รบั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เงินคืนส่วนต่างค่าจองซื้อหุน้ ในกรณีทร่ี าคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคา 26.25 บาทต่อหุน้ หรือกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ได้
รับการจัดสรรตามรายละเอียดข้อ 6.9 ทัง้ นี้ นักลงทุนสถาบัน จะต้องชาระเงิน ค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดย
บริษทั ฯ ร่วมกับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว
โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผ่านการแจ้งข่าวของดับบลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (www.wha.co.th) เว็บไซต์
ของบริษทั ฯ (www.wha-up.com) และเว็บไซต์ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1
4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญ สามารถคิดเป็ นอัตราราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
เท่ากับ 19.96 – 20.75 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งเท่ากับ 967,911,301 บาท หารด้วย
จานวนหุน้ สามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้แล้วรวม 765,000,000 หุน้ ได้กาไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.27 บาท
(Fully Diluted Earnings)
ในการพิจ ารณาข้อ มูล ทางการเงิน ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ภายใต้ห มวดพลัง งานและ
สาธารณูปโภคเพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคานัน้ บริษทั ทีน่ ามาใช้เปรียบเทียบ ได้แก่
บริ ษทั จดทะเบียน
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จสาธารณูปโภค
1) บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)

เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายน้ าประปาให้กบั การประปาส่วน
ภูมภิ าค (กปภ.) โดยบริษทั ดาเนินการครอบคลุมพืน้ ที่ อ.
นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และ อ.เมื อ งสมุ ท รสาคร อ.กระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร สาหรับบริษทั ย่อยดาเนินการในเขตจังหวัด
ปทุมธานี

2) บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ าภาค เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ าสายหลักใน
ตะวันออก จากัด (มหาชน)
พื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก โดยจาหน่ ายน้ าดิบให้แก่
นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทัวไป
่ และกิจการประปา
ธุรกิ จพลังงาน
1) บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

เป็ นผู้ผ ลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าและเป็ นผู้ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่
(IPP-Independent Power Producer) และผูป้ ระกอบการ
โรงไฟฟ้ าพลั ง งานความร้ อ นร่ ว มและไอน้ า (หรื อ
“Cogeneration”) โดยโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ดาเนินการใน
ฐ า น ะ ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ร า ย เ ล็ ก ( SPP- Small Power
Producer) ธุ ร กิจ หลัก ของกลุ่ ม บริษัท โกลว์ พลัง งาน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
จากัด (มหาชน) คือ ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าให้แก่การ
ไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทยรวมถึง การผลิต และ
จาหน่ ายไฟฟ้ า ไอน้ า น้ าเพื่อการอุ ตสาหกรรมและน้ า
เย็นให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

2) บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

ประกอบธุ ร กิจ ในรู ป แบบบริษัท ที่ล งทุ น ในบริษัท อื่น
(Holding Company) ซึง่ ลงทุนในบริษทั ต่างๆ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ทัง้ ในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent
Power Producer) และรายเล็ ก ( SPP-Small Power
Producer) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPPVery Small Power Producer) โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ป ร ะ เ ภ ท
พลัง งานทดแทนธุ ร กิจ การให้บ ริก ารด้า นเทคนิ ค การ
จัดการแก่โรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ ใน
และต่างประเทศ ธุรกิจน้ าที่ผลิตและจาหน่ ายน้ าประปา
ให้การประปาส่วนภูมภิ าคและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

3) บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ซ่งึ ประกอบธุรกิจ
ใ น รู ป แ บ บ บ ริ ษั ท ที่ ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท อื่ น ( Holding
Company) ซึ่ง ลงทุ น ในบริษัท ต่ า งๆ ที่ป ระกอบธุ ร กิจ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ทัง้ ในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent
Power Producer) และรายเล็ ก ( SPP-Small Power
Producer) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPPVery Small Power Producer) โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ป ร ะ เ ภ ท
พลังงานทดแทน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการเข้าร่วม
ลงทุ น กับ พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ ในโครงการต่ า งๆ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้หลักมาจากเงินปั น
ผลตามสัดส่วนการลงทุน

4) บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น เนอร์ ย่ี จ ากั ด ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ไอน้ า และ
(มหาชน)
สาธารณูปโภคต่างๆ และเข้าถือหุน้ ในบริษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า ไอน้ า และสาธารณูปโภค
ต่างๆ รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องทัง้ ในและต่างประเทศ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ป ในข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น ( Price to Earnings
Ratio: P/E) อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม
2560 เพือ่ แสดงข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั

ราคาปิ ดตลาด

อัตราส่วน P/E

(บาทต่อหุ้น)/1

เฉลี่ย (เท่า)/2

TTW

10.71

16.80

EASTW

12.16

13.68

ตัวย่อ

ธุรกิ จสาธารณูปโภค
1. บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
2. บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)
ค่าเฉลี่ย

15.24

ธุรกิ จพลังงาน
1. บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

GLOW

82.23

16.37

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EGCO

193.56

13.16

3. บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

RATCH

50.98

20.76

4. บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน)
ค่าเฉลี่ย

GPSC

33.98

21.30

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของธุรกิ จสาธารณูปโภคและธุรกิ จพลังงาน/3

17.90
16.73

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ /1 ราคาปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
/2 อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง คานวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน P/E ตัง้ แต่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15
มีนาคม 2560 โดยอัตราส่วน P/E ในแต่ละวันคานวณจากราคาปิ ดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ ณ วันดังกล่าว คูณจานวนหุน้ สามัญ
ชาระแล้ว ณ วันดังกล่าว หารด้วยกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ต่อหุน้ โดยใช้กาไรทีต่ รวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชี 12 เดือนย้อนหลังล่าสุด ณ วันดังกล่าว
/3 คิดตามสัดส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกิจของบริษทั ฯ โดย EBITDA ของธุรกิจสาธารณูปโภคคิดเป็ นประมาณร้อยละ 44
และ EBITDA ของธุ ร กิจ พลัง งานคิด เป็ น ประมาณร้อ ยละ 56 ตามผลประกอบการประจ าปี 2559 โดย EBITDA ธุ ร กิจ
สาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เท่ากับ 783.11 ล้านบาท และ 984.95 ล้านบาท ตามลาดับ

อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงานดังกล่าวคานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยงั มิได้พจิ ารณาถึงผลการ
ดาเนินงาน หรือความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั และในอนาคต และไม่ได้เป็ นอัตราส่วนทีส่ ามารถ
นามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็ นการคานวณอัตราส่วนในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน
5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่ม ี –
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซือ้
หุน้ และวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
เห็นสมควร ในกรณีท่เี กิดปั ญหาอุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการตามที่ ปรากฏในส่วนที่ 3 นี้ ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิ จแต่เพียงผูเ้ ดียวในการแก้ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดดังกล่าว
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนตามทีเ่ ห็นสมควร และเพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ โดยคา
ตัดสินของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ถอื เป็ นที่สุด โดยนัก ลงทุน และผู้
จองซือ้ ไม่มสี ทิ ธิทาการโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกให้บริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทีเ่ กิดจากการดาเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้จะเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 ชัน้ 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999
http://www.scbs.com
6.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2231 3777 และ 0 2618 1000
www.bualuang.co.th
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2862 9999
www.osk188.co.th

6.2.3

International Manager
CLSA Limited
18/F, One Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +852 2600 8888
www.clsa.com

6.2.4

ตัวแทนรับจองซื้อ
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 ชัน้ 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999
http://www.scbs.com

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ และ H-International (SG) Pte.Ltd.ตกลงแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ
ข้อ 6.2.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ และ/หรือ หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขาย
ให้ต่อผูล้ งทุนในประเทศ และบริษทั ฯ ตกลงแต่งตัง้ International Manager ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.3 เป็ นผูด้ าเนินการ
จัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (International Manager) โดยมี
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและหุน้ สามัญเดิมที่เสนอขายรวมกันจานวนไม่เกิน 229,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 25.25 –
26.25 บาท ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ โดยผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มี
ข้อ ตกลงยอมรับ ประกัน การจ าหน่ า ยหุ้ น ในลัก ษณะรับ ประกัน ผลการจ าหน่ า ยอย่ า งแน่ น อนทัง้ จ านวน (Firm
Underwriting) ภายใต้เ งื่อ นไขที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement) และInternational Placement Agreement
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และInternational Manager มีสทิ ธิยกเลิกการจัด
จาหน่ ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือInternational Placement Agreement ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ จะได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมือ่ มีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
International Placement Agreement หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดทีท่ าให้ไม่สามารถส่งมอบหุน้ ทีเ่ สนอขายได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงือ่ นไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญและการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญดังกล่าวข้างต้น
จะเป็ น ไปตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก าหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ดั จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย และInternational Manager ยกเลิกการเสนอขาย
หรือการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือInternational Placement Agreement ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2แต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จานวนให้แก่ผูจ้ องซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุน้ สามัญ
ผ่านตน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิมตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 57,948,750 – 60,243,750 บาท โดยการชาระดังกล่าว
จะเป็ นไปตามรายละเอียด วิธกี าร และเงื่อนไขทีจ่ ะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) และInternational Placement Agreement
6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นเดิ มจะได้รบั
(ก) จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 125,000,000 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 25.25 – 26.25 บาท
3,156,250,000 – 3,281,250,000 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
97,730,840 – 100,230,840 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
3,058,519,160 – 3,181,019,160 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
24.47 – 25.45 บาท
(ข) จานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจะได้รบั หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 104,500,000 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 25.25 – 26.25 บาท
2,638,625,000 – 2,743,125,000 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
79,581,303 – 81,671,303 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจะได้รบั
2,559,043,697 – 2,661,453,697 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจะได้รบั ต่อหุน้
24.49 – 25.47 บาท
6.4

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
(ก) ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
50,000
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
2,625,000
/2
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
50,000
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2
1,912,500
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
31,562,500 – 32,812,500
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ/3
61,530,840 – 62,780,840
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
97,730,840 – 100,230,840
(ข) ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญของ H-International (SG) Pte. Ltd.
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
2,194,500
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
26,386,250 – 27,431,250
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ/3
51,000,553 – 52,045,553 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
79,581,303 – 81,671,303 บาท
หมายเหตุ : /1 ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
/2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
/3 ค่าใช้จา
่ ยอื่นๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
่มซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเดิ มของดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
สำหรับประชำชนทัวไปเฉพำะกลุ
่
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ท่สี านักงานของบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”) ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม จนถึง
24 มีนาคม 2560 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (www.wha.co.th) และเว็บไซต์ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์
พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (www.wha-up.com) และเว็บไซต์ของบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตัวแทนรับจอง
ซือ้ (www.scbsonline.com)
สำหรับผูม้ ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560
สำหรับนักลงทุนสถำบันในประเทศ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ท่ีสานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม จนถึงวันที่ 3
เมษายน 2560
สำหรับผูม้ ีอปุ กำรคุณของบริ ษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ท่ีสานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม จนถึงวันที่
28 มีนาคม 2560
ทัง้ นี้ ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่
มีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ น่ื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ได้
ก่อนทาการจองซือ้ หุน้ สามัญ
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6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร
4 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นเดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ (2) ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ (3) นักลงทุนสถาบัน (4) ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ ผ่าน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุน้ สามัญโดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.
ผู้จ ดั การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย ตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2.1 และInternational
Manager ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.3 อาจตกลงเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนใน
ต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น รวมทัง้ อาจพิจารณาเพิม่ หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผู้
ลงทุนในประเทศ และผูล้ งทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น (Claw Back/Claw Forward)
ในวันทีก่ าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุ้ นของนักลงทุนใน
ประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา
หุน้ ในตลาดรอง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
2. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะไม่
จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัดจาหน่ าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ม ี
อานาจควบคุมบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเองหรือของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัดจาหน่ าย และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่ เป็ น
การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุ้นให้กบั บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้เป็ นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจาหน่ าย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ป ระเภทหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
3. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้
สามัญที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ ผู้มอี ุ ปการคุณของผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย เพิม่ เติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุน้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนัก
ลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
4. ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื้อหุน้ สามัญสาหรับผูจ้ องซื้อในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาเปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญสาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลง
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหนุ้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วน
ของผูม้ อี ุปการคุณของบริษัทฯ แต่มผี ูส้ นใจจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของผูม้ อี ุปการคุณ
ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวจะ
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อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นกั ลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบโดยทัวกั
่ น ทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
5. การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 4 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุน้ รายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
่มซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นเดิ มของดับบลิ วเอชเอ
วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
คอร์ปอเรชัน่
การจัดสรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันที
่ ม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มรี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และพักการโอนหุน้ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (Pre-Emptive Right) ในสัดส่วน 250 หุน้ สามัญของดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปั ดทิ้งทัง้
จานวน ทัง้ นี้ ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ สามารถจองซื้อหุน้ สามัญ
ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่ไม่มสี ทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เกินกว่าสิทธิท่ตี นจะได้รบั ในราคา
เสนอขายหุ้น ซึ่ง เป็ น ราคาเดีย วกัน กับ ราคาที่จ ะเสนอขายต่ อ ประชาชนเป็ น การทัวไปเป็
่
น ครัง้ แรก ( Initial Public
Offering) แต่ทงั ้ นี้ การเปิ ดจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเกิดขึน้ ก่อนการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก โดยบริษทั ฯ ทาการกาหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสา มัญใน
เบือ้ งต้นที่ 25.25 – 26.25 บาท ดังนัน้ ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
จะต้องชาระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบือ้ งต้น ที่ 26.25 บาท และหากราคาเสนอขาย
สุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกนัน้ ต่ากว่าราคา
สูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบื้องต้นดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ส่วนต่างให้แก่
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีไ่ ด้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจอง
ซือ้ แล้ว ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดหรือผูจ้ อง
ซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ (ข)
บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิห รือ ต้อ งดาเนิ น การใด ๆ เพิ่ม เติม นอกเหนื อจากที่ต้อ งดาเนิ น การตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้ลงทุน
หรือผู้จองซื้อ ที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร บั จัด สรรหุ้น รายใดรายหนึ่ ง เป็ นการเฉพาะก็ไ ด้ภายใต้ข้อ ยก เว้น ที่ม ีอ ยู่ภ ายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มผี ลใช้บงั คับอยู่และสามารถดาเนินการได้ในเวลานัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ยี งั คงมีหุ้นสามัญเหลือจากการ
จัดสรรในส่วนทีเ่ สนอขายให้กบั ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ บริษทั ฯ
จะนาหุน้ สามัญส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวทัง้ หมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกทีเ่ ป็ นผู้
ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
6.6.1
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ นัน้ มีผู้
ถือหุ้นเดิมที่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ เช่น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษทั ฯ ตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“ทจ. 40/2557”) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุน้ กรณี
ดังกล่าวมิได้เป็ นการแบ่งแยกหุน้ ไว้ให้กบั บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ แต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทุกรายทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร จึงไม่เข้าข่ายทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ ทจ. 40/2557
นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ทธ. 27/2559”) ได้กาหนด
ข้อยกเว้นให้จาหน่ ายให้แก่บุคคลที่ต้องห้ามจัดสรรตามข้อ 20(2) ได้ตามข้อ 21(1/1) หากเป็ นการจัดสรรหุน้ ที่บุคคล
ดังกล่าวพึงได้รบั ตามสิทธิอนั เนื่องมาจากการที่บุคคลนัน้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จดทะเบียน และไม่เกินกว่าสัดส่วนการ
ถือหุน้ ทีบ่ ุคคลนัน้ มีอยู่ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย อาจจัดสรรหุน้ ให้ (1) ตนเอง และผู้
จัดจาหน่ ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่ าย หรือ (2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และ
บุคคลตาม (1) หรือ (3) บริษทั ใหญ่ หรือบริษทั ย่อยของตนเอง หรือของผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้ ทีร่ ว่ มจัดจาหน่าย หรือ (4) ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของบุคคลตาม (2) ได้ตามสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวพึงได้รบั ในฐานะถือหุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ทีม่ ี
สิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
ข้างต้น หากมีหุน้ สามัญเหลือจากการใช้สทิ ธิของประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขการจองซือ้ หรือไม่
สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซื้อ หุ้นได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และ/หรือ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผูม้ อี ุปการ
คุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ หรือนักลงทุ นสถาบัน
ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่ ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผม้ ู ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้น สามัญ ให้แก่ ผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ดั จาหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ให้อ ยู่ใ นดุ ลยพินิจ ของผู้จ ดั จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละราย โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายใดจะมีจานวนขัน้ ต่า 100 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากยอดการจอง
ซื้อหุ้นสามัญของผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหุน้ สามัญของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ นี้ อาจจะมีผู้จองซื้อประเภทผู้ม ีอุป การคุ ณของผู้จดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์บางราย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเป็ นเศษหุน้ สามัญซึ่งเป็ นจานวนทวีคู ณไม่เต็มจานวน 100
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นซึ่งเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial
Public Offering) แต่ทงั ้ นี้ การเปิ ดจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะ
เกิดขึน้ ก่อนการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนเป็ น
การทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก โดยบริษทั ฯ ทาการกาหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องชาระค่าจองซื้อทีร่ าคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
ในเบื้องต้นที่ 26.25 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่จะเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกนัน้ ต่ ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบื้องต้นดังกล่าว ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ส่วนต่างให้แก่ผมู้ ี
อุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่ไี ด้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ นักลงทุนสถาบันใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ นักลงทุนสถาบันใดก็ได้ ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนสถาบันรายใด
จะมีจานวนขัน้ ต่ า 100 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) และหาก
ยอดการจองซื้อหุน้ สามัญครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้

6.6.4 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผม้ ู ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผูม้ อี ุ ปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั ฯ โดยจะทาการจัดสรรหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้
ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ รายใดจะมีจานวนขัน้ ต่า 100 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณ
ของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่นัก
ลงทุนสถาบัน หรือผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพิม่ เติม ทัง้ นี้อาจจะมีผจู้ องซื้อ
ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ บางราย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเป็ นเศษหุน้ สามัญซึ่งเป็ นจานวนทวีคูณไม่
เต็มจานวน 100 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเดียวกันกับราคาทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (Initial Public Offering) แต่ทงั ้ นี้ การเปิ ดจองซื้อหุน้ สามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะ
เกิดขึน้ ก่อนการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนเป็ น
การทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก โดยบริษทั ฯ ทาการกาหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาท
ดังนัน้ ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องชาระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นที่
26.25 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ น
การทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกนัน้ ต่ ากว่าราคาสูงสุดของช่ว งราคาเสนอขายหุ้น สามัญในเบื้อ งต้น ดัง กล่า ว ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ส่วนต่างให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ที่ได้ทา
การจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้วภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
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6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับ
เอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ บางประการให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิ มของดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
6.7.1 สาหรับประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
ม่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันจะต้
่ องปฏิบตั ติ ามวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(1)
ผูจ้ องซื้อที่เป็ นประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะต้อง
จองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 250 หุน้ สามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปั ดทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
มีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่ไม่มสี ทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เกินกว่าสิทธิท่ตี นจะได้รบั โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”) ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธดี งั ต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ที่อยู่ให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ตามสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษทั ฯ ได้รบั จาก บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ”) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ (ถ้ามี)
2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือสาเนา Statement ของบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน สาหรับกรณีผจู้ องซือ้ ทีม่ คี วามประสงค์ให้คนื เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือสาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีร่ ะบุ
ชื่อเจ้าของบัญชี ซึง่ ต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับ
ชื่อ ผู้จ องซื้อ หุ้น เท่า นัน้ พร้อ มรับ รองสาเนาถูก ต้อ ง เฉพาะบัญ ชีข องธนาคารกรุง เทพ จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านัน้
3. เอกสารแสดงตน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
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ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื้อ
หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดั งกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้ า ที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และ
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): เป็ นผู้ดาเนินการ
จองซือ้ แทน สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซื้อมอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้ แทนทีย่ งั
ไม่หมดอายุ พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุ
ไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซื้อหรือ
ผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ลายมือชื่อทีร่ บั รองสาเนาถูกต้องนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจองซือ้ หุน้ สามัญทุกฉบับ และการรับเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซือ้
กรณีผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย หรือต่างประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ
6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า
(Know Your Customer (KYC) หรื อ Customer Due Diligence (CDD) และได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแบบประเมิ น
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ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื แล้วในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผูจ้ องซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ
เพือ่ เป็ นหลักฐานในการจองซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้ ดังนี้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิตบิ ุคคลตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ข. เอกสารตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก ค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD)
ค. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600
(Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมีหน้ าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ในการป้ องกันการหลบเลีย่ งภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกนั ทีม่ รี ายได้จากการทางาน หรือลงทุนในประเทศ
อื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื้อ
หลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรับผู้
จองซื้อที่เป็ นบุค คลธรรมดาและนิ ติบุค คล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผูจ้ องซื้อนิตบิ ุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่ง
ผู้จ ดั การการจัดจ าหน่ า ยและรับ ประกันการจาหน่ ายพร้อ มเอกสารจองซื้อ อื่นๆ โดยผู้จ ดั การการจัด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายจะนาส่งข้อมูลทีร่ ะบุขา้ งต้นให้แก่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ประสงค์จะกรอก
หรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับ ตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3.) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ อาจไม่สามารถขาย
หุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ ุน้ ได้เริม่
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(2)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตามที่อยูท่ ร่ี ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(3)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
26.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้น 25.25 26.25 บาท ดังนี้
การชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน (bill payment) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้
จองซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ดงั นี้
- วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ผู้จ องซื้อ ช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยช าระเป็ นการโอนเงิน หรือ การโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) โดยผูจ้ องซือ้ ต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill Payment ซึง่ สามารถดาวน์โหลด (Download)
ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ http://www.scbsonline.com เว็ บ ไซต์ http://www.wha.co.th และเว็ บ ไซต์
http:// www. wha- up. com หรือ สามารถขอรับ ได้จ ากเคาน์ เ ตอร์ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(มหาชน) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น 10
หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่ง จัดส่งโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ) และรหัส
อ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผูจ้ องซื้อ และต้องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จ านวนที่จ องซื้อ ทัง้ นี้ การโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จ องซื้อ ต้อ งรับ ผิด ชอบ
ค่าธรรมเนี ยมการโอน และ/หรือค่า ธรรมเนี ยมอื่นใดที่เ กิดจากการทาธุร กรรมโอนเงิน ทัง้ หมด
(จานวนเงินทีต่ วั แทนรับจองซือ้ ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชื่อบัญชี:
บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
หรือ Subscription Account for WHAUP
ธนาคาร/สาขา: ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) /สาขารัชโยธิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี:
111 392514 5
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

-

การชาระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ดงั นี้
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ นัน้ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกิน 23 มีนาคม 2560 เท่านัน้ โดยตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิรบั
เอกสารจองซื้อและรับชาระค่าจองซื้อ เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ตัง้ แต่เวลา 9.00
น.-16.00 น.ของวันที่ 22 -23 มีนาคม 2560 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสัง่ จ่าย ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ ” หรือ “Subscription Account for
WHAUP ” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้อม
ระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์

(4) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ (แบบ ก.) ตามข้อ 6.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการ
ชาระค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.1 (3) ส่งไปยังบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 ในวันที่ 22– 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตามวันเวลาทีก่ าหนดข้างต้น โดย
ในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีร่ บั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ น่ื ความจานงในการจองซือ้ และได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.1 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) – (4) ได้
ทัง้ นี้บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญสาหรับประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะไม่รบั เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณี ย์ และห้ามไม่ให้ผจ้ ู องซื้อฝาก
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ทุกสาขา
6.7.2 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 จะต้องปฏิบตั ติ าม
วิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญจานวนขัน้ ต่า 100 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารแสดงตน
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้ า ที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และ
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามจของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. สาหรับกรณีผจู้ องซื้อทีม่ คี วามประสงค์ให้คนื เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคา
จองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีร่ ะบุช่อื เจ้าของบัญชี ซึง่ ต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) หรือตามรายละเอียดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ
6.2.2 แต่ละรายอาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตน
สาหรับ กรณี ผู้จ องซื้อ ที่น าหุ้น ที่จ องซื้อ เข้า บัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีม ี ร ะบบการโอนเงิน อัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 แต่ละรายที่
เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะได้รบั คืนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซือ้ เข้าบัญชีซ้อื
ขายหลักทรัพย์ทม่ี ี ATS ดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์
หรือสาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ทัง้ นี้ การรับเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
โดยผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ได้ 3 วิธี คือ
1. การจองซื้อโดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): กรณีผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซ้อื
ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอน
การรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due
Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซือ้ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐานในการจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ซง่ึ ตนมีบญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ หรือบัญชีอ่นื ทีจ่ ะทาการจองซือ้
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้
(ก) เอกสารตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก ค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD))
(ข) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจ
กาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตน
2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยผูจ้ องซื้อ
จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการ
รูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC
/ CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อและผูจ้ องซื้อต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หุ้นในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็ นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสังจองซื
่
้อผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลสรุป
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ วิธีป ฏิบตั ิการจองซื้อให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
3. การจองซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป: ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้ าที่ผู้แนะนาการ
ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือ
เปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนและ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุมพอ และผู้ จองซื้อต้องยืนยันทาง
วาจาว่าได้ศึก ษาข้อ มูล เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุน ในหนัง สือชี้ชวนของหลัก ทรัพ ย์ หรือเอกสาร ข้อมูล สรุป
(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูล
และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ โดยปฎิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้ จองให้แก่ผู้
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น
วิธกี ารและวันทีต่ อ้ งชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ในหนังสือชี้
ชวนของหลักทรัพย์ผา่ นเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวหรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ น
ต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
(ง) ผู้แนะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เมื่อรับค ายืนยันพร้อมรายละเอียดการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
้อผ่านระบบของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่าน
ระบบ ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั กิ ารจองซื้อให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด
เพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
ทัง้ นี้ วิธปี ฎิบตั กิ ารจองซื้อให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอนที่ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ดงั กล่าวแต่ละราย
กาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ องซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี รอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2)
ผูจ้ องซื้อสามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
และข้อ 6.2.2 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 และวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.
(3) ผูจ้ องซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชาระที่ราคา
26.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้น 25.25 –
26.25 บาท ดังนี้
- หากจองซือ้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 – 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2560 ผูจ้ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ น
(ก) การโอนเงิน (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) (ค) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ จะต้องลงวันทีไ่ ม่
เกิน 27 มีนาคม 2560 เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทา
การถัดไป
- หากจองซื้อในวันที่ 27 มีนาคม 2560 หลังเวลา 11.00 น. และจองซื้อในวันที่ 28 มีนาคม 2560
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ อง
ซือ้ โดยการโอนเงินเท่านัน้
- ผูจ้ องซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ ด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุน้ ที่ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 จะกาหนดและแจ้งให้ผูจ้ อง
ซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิ ดบัญชี ซ้ือ
ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ทีไ่ ด้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ และผูจ้ องซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อด้ วย
เช็ค ดร๊ า ฟท์ หรือ แคชเชีย ร์เ ช็ค ให้ข ีด คร่อ มเฉพาะสังจ่
่ า ยเข้า บัญ ชีจ องซื้อ หุ้น ที่ ผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ แต่ละรายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 จะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบ
ต่อไป พร้อมระบุช่ือ นามสกุ ล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(4)
ผูจ้ องซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระ
ค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.2 (3) ส่งไปยังผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละราย
ในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 และวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซือ้
เจ้าหน้าทีร่ บั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพือ่ เป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5)
ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.2 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละรายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) – (4) ได้
6.7.3 สาหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(1)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน 100 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ี
ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จ ดทะเบีย นในต่ า งประเทศ: ส าเนาหนั ง สือ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อม
ตัวอย่างลายมือ ทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยืน่ ใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลง
นามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้ า ที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และ
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): เป็ นผู้ดาเนินการ
จองซื้อแทนสาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซื้อมอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื้อแทนที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุ
ไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซื้อหรือ
ผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
(2)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา
9.00น. – 16.00 น.
(3)
ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระที่
ราคาเสนอขายสุดท้าย ดังนี้
- หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 11.00
น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผูจ้ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ น (ก) การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) หรือ (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค
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แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2560 และสามารถเรียกเก็บ
เงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงิน
ค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะกาหนดและแจ้งผูจ้ องซื้อ ต่อไป พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากทาการจองซื้อหากจองซื้อในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หลังเวลา 11.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 3
เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เท่านัน้
ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายได้รบั จะต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน) ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระเงินค่าจองซือ้ ด้วยการโอนเงิน หรือ การโอนงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อม และสังจ่
่ ายเช็ค เข้า
บัญชีจองซื้อทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ซึ่งผูจ้ องซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจอง
ซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(4)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามข้อ 6.7.3 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หุน้
ตามข้อ 6.7.3 (3) ส่งไปยังผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่ และที่อยู่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(5)
ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.3 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) – (4)
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงือ่ นไข ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายอาจกาหนดเพิม่ เติม
6.7.4 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุในข้อ 6.2.1 ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ จานวนขัน้ ต่า 100 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญขอ ง
บริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารแสดงตน

ส่วนที่ 3 หน้า 26

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูต
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้ า ที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และ
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. สาหรับกรณีผจู้ องซื้อทีม่ คี วามประสงค์ให้คนื เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคา
จองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือ
สาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีร่ ะบุช่อื เจ้าของบัญชี ซึง่ ต้ องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านัน้
สาหรับกรณีผจู้ องซือ้ ทีน่ าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทม่ี ี ATS กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะได้รบั คืนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้าย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กับราคาจองซือ้ เข้าบัญชี ATS ดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออม
ทรัพย์หรือสาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ทัง้ นี้ การรับเอกสารประกอบการจองซื้อ ให้เป็ นไปตามดุล ยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยมีลกั ษณะการจองซือ้ ดังนี้
การจองซื้อโดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): กรณีผจู้ องซื้อประเภทบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่าน
ขัน้ ตอน การรู้จ ัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ
และลงลายมือชื่อเพือ่ เป็ นหลักฐานในการจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุ
ในข้อ 6.2.1
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุใน
ข้อ 6.2.1 ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD))
(ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600
(Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมีหน้ าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ในการป้ องกันการหลบเลีย่ งภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกนั ที่ มรี ายได้จากการทางาน หรือลงทุนในประเทศ
อื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื้อ
หลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรับผู้
จองซื้อที่เป็ นบุค คลธรรมดาและนิ ติบุค คล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผูจ้ องซื้อนิตบิ ุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่ง
ผู้จ ดั การการจัดจ าหน่ า ยและรับ ประกันการจาหน่ ายพร้อ มเอกสารจองซื้อ อื่นๆ โดยผู้ จ ดั การการจัด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายจะนาส่งข้อมูลทีร่ ะบุขา้ งต้นให้แก่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ประสงค์จะกรอก
หรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3.) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ อาจไม่สามารถขาย
หุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ ุน้ ได้เริม่
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงือ่ นไขทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายอาจกาหนดเพิม่ เติม
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 และวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. –
16.00 น.
(3)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
26.25 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบือ้ งต้น 25.25 –
26.25 บาท ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 22 –24 มีนาคม 2560ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 11.00
น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2560 ผูจ้ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ น (ก) การโอนเงิน
หรือ (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (ค)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ จะต้องลงวันที่ ไม่เกินวันที่
27 มีนาคม 2560 เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการ
ถัดไป
- หากจองซื้อในวันที่ 27 มีนาคม 2560 หลังเวลา 11.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 28 มีนาคม 2560
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ อง
ซือ้ โดยการโอนเงินเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบต่อไป ผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ ด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวัน
จองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดี คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายเข้า
บัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบต่อไป พร้อม
ระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(4)
ผูจ้ องซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 6.7.4 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระ
ค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.4 (3) ส่งไปยัง ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 และวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการ
จองซือ้ เจ้าหน้าทีร่ บั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5)
ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.4 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) – (4) ได้
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงือ่ นไข ที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อาจกาหนดเพิม่ เติม
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6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจ้ ู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณี ท่ีม ีก ารจองซื้อ หุ้น สามัญ เกิน กว่า จ านวนหุ้น สามัญ ที่เ สนอขายแก่ ผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ดั จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไ ว้ในข้อ 6.2 .1 และข้อ 6.2.2 ที่จะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
6.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทก่ี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีจ่ ะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการจัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3

6.8.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ในกรณีทก่ี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯได้มอบหมาย ทีจ่ ะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.4
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 และตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ หลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีทร่ี ะบุดา้ นล่างนี้
6.9.1 กรณี ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายตา่ กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบือ้ งต้นสูงสุด
สาหรับประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด ในฐานะตัว แทนรับ จองซื้อ ซึ่ง เป็ น ผู้ร บั จองซื้อ หุ้น จากผู้จ องซื้อ จะ
ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบือ้ งต้นสูงสุด โดยไม่
มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ผ่านตน โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุ ไว้
ในใบจองซื้อ (แบบ ก) ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้ องซื้อหุน้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
(แบบ ก.) ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดังกล่าวอันเนื่องจากความผิดพลาด
ของตัวแทนการรับจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาทีจ่ องซื้อนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืน
ตามวิธดี งั กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ม ี การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ตามทีร่ ะบุใน
ใบจองซือ้ (แบบ ก.) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซือ้ (แบบ ก.) โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายใน
การจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจน
หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด จะไม่รบั ผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 แต่ละรายซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ จากผูจ้ องซื้อจะ
ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญในเบือ้ งต้นสูงสุด โดยไม่
มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ผ่านตน โดยนาเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) หรือ ATS ในกรณีผจู้ องซือ้ ดังกล่าวเป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ท่ี
มี ATS กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ภายใน 5 วันทาการ หรือในกรณีผู้จองซื้อ
ดังกล่าวมิได้เป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 โดย
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซื้อหุน้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีไ ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อ หุ้น สามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่ า ว อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้อจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณ
จากจานวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาที่จองซื้อนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตามวิธดี งั กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่ าจองซื้อเข้า
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ การโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว
ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไปทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่
ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะเป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ จากผูจ้ องซื้อจะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่า
จองซื้อ ระหว่า งราคาเสนอขายสุด ท้า ยกับ ราคาเสนอขายหุ้น สามัญ ในเบื้อ งต้น สูง สุด โดยไม่ม ีด อกเบี้ย และ/หรือ
ค่า เสีย หายใด ๆ ให้แ ก่ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่า นตน โดยน าเข้า บัญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้อ ผ่า นระบบการโอนเงิน อัต โนมัติ
(Automatic Transfer System) หรือ ATS ในกรณีผจู้ องซือ้ ดังกล่าวเป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทม่ี ี ATS กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายใน 5 วันทาการ หรือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ อง
ซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้ องซื้อหุน้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10
วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้อจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ายกับราคาที่จองซื้อนับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคื นตามวิธดี งั กล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกี ารโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ
และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ว นตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จากัด จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณี ผจ้ ู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซือ้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญผ่าน
ตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ในกรณีผจู้ องซือ้ ดังกล่าวเป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทม่ี ี ATS กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือใน
กรณีผจู้ องซือ้ ดังกล่าวมิได้เป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซื้อ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อ
ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวัน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2
หรือตัวแทนรับจองซื้อ เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่า
จองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซือ้ เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือ
ตัวแทนรับจองซื้อ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนรับจองซือ้
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ และ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซื้อ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
6.9.3 กรณี ผจ้ ู องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซื้อที่ได้รบั การจัดสรรหุ้น สามัญไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ อง
ซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือ ที่เ รีย กว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ในกรณี ผู้จ องซื้อ ดัง กล่ า วเป็ น ลู ก ค้า ที่ม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์ทม่ี ี ATS กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ภายใน 5 วัน ทาการ
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือในกรณีผจู้ องซื้อดังกล่าวมิได้เป็ นลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ
ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวล าการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่า
จองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
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หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่ม ี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
วิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ บริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.4 กรณี ผจ้ ู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจอง
ซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นสามัญ หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซือ้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตาม
เช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายค่าจองซื้อหุน้ ได้ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับ
ดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซือ้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจ้ องซื้อไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผู้รบั จองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุในใบจ องซื้อโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9.5

กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ
และ/หรือ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือInternational Manager ใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขาย
หุน้ สามัญและจัดจาหน่ายหุน้ สามัญ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที
(ข) กรณีท่เี กิดเหตุการณ์ อ่นื ใดที่ทาให้บริษทั ฯ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 หรือตัวแทนรับจองซือ้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ต าม (ก) หรือ (ข) และผู้จ องซื้อ ได้ใ ช้ส ิท ธิย กเลิก การจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ผู้จ ดั จ าหน่ าย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซือ้ หุน้ ที่ยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยไม่มดี อกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนัน้ ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารของผูจ้ องซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อ
ส่วนที่ 3 หน้า 34

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อและส่ง ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วัน ทาการ นับจากวันที่
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อ หุน้ จากผูจ้ องซื้อทีย่ กเลิกการจองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้ องซื้อในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ด้รบั การชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น นับจากวันที่
พ้นกาหนดเวลา 10 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ
หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง
เช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ บริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทาหน้าที่เป็ น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อ
สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหุน้ สามัญทีต่ นได้รบั การจัดสรรเข้าสูร่ ะบบซื้อขายแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ท นั ที ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผู้จ องซื้อ สามารถขายหุ้น สามัญ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้ท นั ทีท่ีต ลาด
หลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุ้นสามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ผี ูจ้ องซื้อ
ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการในกรณีใ ดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คือ
(1)
ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ป ระสงค์จะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริการของศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วัน ทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผูจ้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีท่ผี ูจ้ องซื้อเลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้
แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
(2)
ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ป ระสงค์จะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริการของศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี
บริษทั ฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนทีผ่ จู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ี
ได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผูจ้ องซื้อต้องการถอนหุน้
สามัญออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีน้ีผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องกรอก
ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ปี ระสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผู้
จองซื้อนิตบิ ุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งให้ผูจ้ ดั จาหน่ ายพร้อมเอกสารจองซื้อ
อื่นๆ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่
ผูจ้ องซือ้ แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
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(3)
ในกรณีท่ผี ูจ้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูจ้ องซื้อ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั
ฝากหลัก ทรัพ ย์จ ะดาเนิ น การจัด ส่ง ใบหุ้น ตามจานวนหุ้น ที่ผู้จ องซื้อ ได้รบั การจัดสรรให้แ ก่ผู้จ องซื้อ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี
ผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ซึง่ อาจจะได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออก
ใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซื้อแทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องในส่วนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

1.1. กรรมการบริ หาร และผูด้ ารงตาแหน่ งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ หรือผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.

2.

3.

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29
สิงหาคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิเศษ จูงวัฒนา หรือ นางการศศิ นานานุ กูล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่ม ีลายมือชื่อของ นายวิเศษ จูงวัฒ นา หรือ นางการศศิ นานานุ กูล กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

นายสมยศ อนันตประยูร

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

รองประธานกรรมการ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

กรรมการ

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

กรรมการ

นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

นายวิเศษ จูงวัฒนา

กรรมการ

นายวิเศษ จูงวัฒนา

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

กรรมการ

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

นางการศศิ นานานุกลู

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

นางรัตนา ชินวัตร

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวิเศษ จูงวัฒนา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหาร

นายวิเศษ จูงวัฒนา

นางการศศิ นานานุกลู

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

นางการศศิ นานานุกลู

นางการศศิ นานานุกลู
นางรัตนา ชินวัตร

ผูร้ บั มอบอานาจ

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1.2. กรรมการท่านอื่นนอกจาก 1.1
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัด ระวังในฐานะกรรมการบริษัท ฯ ข้าพเจ้าไม่ม ีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่าข้อ มูล ดังกล่ าวไม่ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุ
อันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิเศษ จูงวัฒนา หรือ นางการศศิ นานานุ กูล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายวิเศษ จูงวัฒนา หรือ นางการศศิ นานานุ กูล
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเวทย์ นุชเจริญ

นายเอกชัย ติวุตานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเอกชัย ติวุตานนท์

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

นายเวทย์ นุชเจริญ

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวิเศษ จูงวัฒนา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหาร

นายวิเศษ จูงวัฒนา

นางการศศิ นานานุกลู

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

นางการศศิ นานานุกลู

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอ
รับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้
แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายธนาเดช โอภาสยานนท์

First Senior Vice President

นายธนาเดช โอภาสยานนท์

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ

ชื่อ-สกุล

1. นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

56

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

- ปริญญาตรี/ ปริญญาโท
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาเอก ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาสูติ
นรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาหรับ
ผูบ้ ริหารพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP ปี 2555
- หลักสูตร ว.ต.ท. รุน่ 15
- หลักสูตร ว.ป.อ. รุน่ 58
- หลักสูตร DCP รุน่ 210 ปี 2558

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.00%
(2 หุน้ )

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2550 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง่ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิง่ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั ระยอง 2012 จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต่ี แอนด์ มารีน่า เซอร์วสิ เซส
จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้น จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (SG) Co., Ltd.

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Hemaraj International Ltd.

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จากัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ (อินเตอร์เนชันแนล)
่
จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 2 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 4 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 5 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 8 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 9 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 10 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 16 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอเชีย เวลท์ โฮลดิง้ จากัด

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั แวร์เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด

2536 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์เจ โฮลดิง้ จากัด

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ชลบุร ี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย2่ี จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
รองประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

49

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา
สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การตลาด ภาคอังกฤษ
(MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- หลักสูตร DAP ปี 2555

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.00%
(2 หุน้ )

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2558 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้ี แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2550 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ บริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2550 – 2558

กรรมการผูอ้ านวยการ และ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
พัฒนาโครงการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

PT WHA International Indonesia

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์โฮลดิง้ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิง้ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ /รอง
ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ระยอง 2012 จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์มารีน่า เซอร์วสิ เซส
จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (SG) Co., Ltd.

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Hemaraj International Ltd.

2558 – 2559

กรรมการ

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จากัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ (อินเตอร์เนชันแนล)
่
จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 2 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 4 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 5 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 8 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 9 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 10 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 16 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
กรรมการ

อายุ
(ปี )

60

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น
บอสตัน สหรัฐอเมริกา
- สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หลักสูตร DCP 57/2005

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอเชีย เวลท์ โฮลดิง้ จากัด

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั แวร์เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์จากัด

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จากัด

2536 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์เจ โฮลดิง้ จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด

2559 - ปั จจุบนั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย2่ี จากัด

ไม่ม ี

ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ อุตสาหกรรมและ
การลงทุนต่างประเทศ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

2539 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2544 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
จากัด

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Hemaraj International Ltd.

2540 - ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (BVI) Co., Ltd.

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (SG) Co., Ltd.

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ระยอง 2012 จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์มารีน่า เซอร์วสิ เซส
จากัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด

กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ

บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด

2559

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะเพาเวอร์ จากัด

2559

กรรมการ

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

2556 - 2559

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

2557 - 2559

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด

2558 - 2559

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด

2558 - 2559

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด

2558 - 2559

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

2553 - 2559

กรรมการ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย2่ี จากัด

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

4.

นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

60

- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หลักสูตร DAP
2/2003,DCP 38/2003
- IOD Luncheon briefing 1/2013 :
Thailand Economic Outlook
2013, ACEP 2/2014

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

-

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2540 - ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (BVI) Co., Ltd.

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Hemaraj International Ltd.

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

H-International (SG) Co., Ltd.

2559

กรรมการ

บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะเพาเวอร์ จากัด

2539 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ระยอง 2012 จากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

5.

นายวิเศษ จูงวัฒนา
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บริหาร

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (สาขาเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (สาขาเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูร่ี เมือง
รอลล่า สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 189/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- การพัฒนาและดาเนินธุรกิจ
ปิ โตรเลียม (Petroleum
Development and Operations),
เมืองสตาวังเกอร์ นอร์เวย์
- การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้ า
(Management of Electric Power
Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์มารีน่า เซอร์วสิ
เซส จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบริหาร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ชลบุร ี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 1 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 2 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 3 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 4 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 5 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 6 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 8 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 10 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 16 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รฟู 17 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

6.

นายสุรเธียร จักรธรานนท์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

- ปริญญาตรีสงิ่ แวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์สาขา
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร
- หลักสูตร DAP ปี 2555

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะเพาเวอร์ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด

2556-2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ 1

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

2557-2559

กรรมการ

บริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จากัด

2556-2559

กรรมการ

บริษทั ไฟฟ้ าน้าลิก 1 จากัด

2554-2559

กรรมการ

บริษทั นที ซินเนอร์ย่ี จากัด

2554-2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจโครงการไฟฟ้ า

PTT International Company Limited

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2555 – 2558

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2554 – 2557

กรรมการ และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซีจากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

7.

นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
- พาณิชย์ศาสตร์มหาบันฑิต (MBA)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program DAP รุน่ SEC/2015
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 18
(วตท.18)
- หลักสูตร Role of the chairman
Program (RCP) รุน่ ที่ 31
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่
3/2553
- หลักสูตรโครงสร้างการสัมนา
ผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบัน
การเงิน รุน่ ที่ 14/2559

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2551 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั อี-เอสเทอร์ จากัด

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จากัด

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหารคลัสเตอร์
พลังงานทดแทน

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2555 – 2557

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน
ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย

บมจ.กรุงไทย

2553 – 2555

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง

บมจ.กรุงไทย

2552 – 2553

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ /
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส

บมจ.กรุงไทย

2550 – 2552

ผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจขนาด
กลาง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้

บมจ.กรุงไทย

2558

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

บริษทั กระดาษศรีสยาม จากัด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

- หลักสูตร Commercial Credit
Skills Assessment

8.

9.

นายเอกชัย ติวุตานนท์
กรรมการอิสระ

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต
กรรมการอิสระ

64

64

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (LLM)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค
สหรัฐอเมริกา
- เนติบณ
ั ฑิตไทย

-

- ปริญญาตรีบญ
ั ชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบัญชี คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ACP 2/2004, DAP
2/2003, DCP 38/2003, MFM
1/2009, MFR 5/2007, MIA
1/2007 MIR 2/2008, QFR
1/2006, RCC 7/2008 DCP RE
2/2009
- วุฒบิ ตั ร CPA ประเทศไทย

-

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2549 – 2550

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูบ้ ริหารฝ่ าย ฝ่ ายธุรกิจ
ขนาดกลาง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก 1 สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ (มีอานาจลงนาม
ผูกพัน)

บจ.บริหารสินทรัพย์ สาทร/บริหารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2547 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.บรูค๊ เคอร์ กรุป๊

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยวาโก้

2554 -ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โมโนเทคโนโลยี่

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2543-2558

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บมจ.กรุงไทย

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

- วุฒบิ ตั ร CIA สมาคมตรวจสอบ
ภายในสหรัฐอเมริกา
- วุฒบิ ตั ร CPIA,QIA สมาคม
ตรวจสอบภายในประเทศไทย
- CHARTERED DIRECTOR
10. นายคาฮอง รัศมานี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิ
การ

11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
สาธารณูปโภค

49

36

- Bachelor of Science,
Mechanical Engineering,
University of Waterloo, Canada
- MBA, Bangkok University
- Certificate จป.ระดับบริหาร,
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม
- Certificate, ISO 9001/14001
Lead Auditor, BVQI

-

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science, Management
of Technology, Murray State
University, KY, USA

-

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฎิบตั กิ าร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2558

Property Sales
Representative

Realty Executive Edge, Inc (Canada)

2554-2555

เจ้าของกิจการ

ร้านอาหาร At Bangkok Inc (Canada)

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2557-2559

ผจก. ด้านงานสือ่ สารทาง
ธุรกิจ

บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี เซอร์วสิ จากัด

2551-2557

Senior manager of Safety
Health and Environment
Dept / Operation Division

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

2559 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

12. นายพันธุร์ พี นพรัมภา
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

13. นางการศศิ นานานุกลู
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์

14. นางรัตนา ชินวัตร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

35

- ปริญญาตรี Economics, London
School of Economics (UK)
- ปริญญาโท Global Market
Economics, London School of
Economics (UK)

-

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ)) (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน
พิตซ์เบิรก์ สหรัฐอเมริกา

-

38

54

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษี
อากร สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม วิทยาลัย
ข้าราชการศาลยุตธิ รรม
- ประกาศนียบัตร Business
Development Program on MBA
Approach จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2559- ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจพลังงาน

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2558-2559

ผูจ้ ดั การส่วน

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

2550-2558

พนักงานวิเคราะห์และ
วางแผน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี แ์ อนด์พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2558-2559

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหาร

ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน)

2556-2558

สัดส่วนลูกค้าธุรกิจ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการฝ่ าย
วางแผนและนักลงทุน

บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2548-2555

สัมพันธ์
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
วางแผนการเงิน

ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน)

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2554-2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

15. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายระบบข้อมูล

16. นางสาวขันทอง ธรรมมงคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

17. นางอัมพร ชุบไทยสงค์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้อ

18. นางสาวณัฐวดี หอมรองบน
เลขานุการบริษทั

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

51

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
อิเลคทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

- ปริญญาตรี การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร The Bullet Proof
Manager, Crestcom Thailand

-

- หลักสูตร Mini Master in HR
Management จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร The Standards of
Purchasing Techniques สถาบัน
ฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซือ้
โลจิสติกและซัพพลายเชน

-

- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- Master of Laws, University of
Strathclyde
- หลักสูตร Anti-Corruption ACPG’
’30

-
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25

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายระบบข้อมูล

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2547-2559

ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการฝ่ ายไอที

บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้น แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2554-2559

ผูจ้ ดั การอาวุโส-สวัสดิการ
และผลประโยชน์

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2559- ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2556-2559

HR & Facility Service
Senior Manager

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2546-2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายเอกชน

บริษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดืง้ จากัด

ปั จจุบนั

เลขานุการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2558-2559

Senior Lawyer

บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)

2555-2557

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกฎหมาย

บริษทั เวลโฟลว์ จากัด

ไม่ม ี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้ี แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รายชื่อ

WHAUP

บริ ษทั ย่อย
WHA
WHA
WHA
WT
EG
ET

บริ ษทั ร่วมค้า
WHA Gunkul
1-6, 8-10, 16-17

ESCE

GHW

CCE

RCE

Gheco
-I

HHT

I

I

I

I

I

I

1. นายสมยศ อนันตประยูร

X, III, V

X

X

X

I

2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

I, III, V, VI

I

I

I

I

3.นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

I, III, VI

I

I

I

4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล

I, VII

I

I

I

5. นายวิเศษ จูงวัฒนา

I,III

I

I

I

6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

I, VI

7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ

II, IV, V

8. นายเอกชัย ติวุตานนท์

II, IV, VII

9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

II, IV, VII

10. นายคาฮอง รัศมานี

III

11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ

III

12.นายพันธุร์ พี นพรัมภา

III

13.นางการศศิ นานานุ กลู

III

14. นางรัตนา ชินวัตร

III

15. นางสาวขันทอง ธรรมมงคล

III

16. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์

III

17. นางอัมพร ชุบไทยสงค์

III

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
HHP

GJP
NLL

GVTP

GTS1

GTS2

GTS3

I

I

I

I

I

I

I

I

GTS4

BGW
HA-1
I

I

I

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = ผูบ
้ ริหาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/

V=กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/VI= กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ VII = กรรมการบรรษัทภิบาล VIII = เลขานุการบริษทั
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I

I

I

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้ี แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รายชื่อ
1. นายสมยศ อนันตประยูร
2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
3.นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
4. นายวิวฒ
ั น์ จิรฐั ติกาลสกุล
5. นายวิเศษ จูงวัฒนา
6. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
7. นายเวทย์ นุ ชเจริญ
8. นายเอกชัย ติวุตานนท์
9. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต
10. นายคาฮอง รัศมานี
11. นายวรานล เหล่าสุวรรณ
12.นายพันธุร์ พี นพรัมภา
13.นางการศศิ นานานุ กลู
14. นางรัตนา ชินวัตร
15. นางสาวขันทอง ธรรมมงคล
16. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์
17. นางอัมพร ชุบไทยสงค์

Gulf Solar

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
Gulf Solar
Gulf Solar
Gulf Solar BV
KKS
TS1

I

I

I

I

I

I

Gulf Solar
TS2

I

I

I

I

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = ผูบ
้ ริหาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/

V=กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ VI= กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ VII = กรรมการบรรษัทภิบาล VIII = เลขานุการบริษทั
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน บริ ษทั พีแอนด์แอล อิ นเทอร์นอล ออดิ ท จากัด
หัวข้อ

ผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก

ผูต้ รวจสอบภายใน

นายกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ (ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด
ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒิ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
โดยมีประสบการณ์ทางานกับบริษทั ชัน้ นาของโลก อาทิ บริษทั Cooper&Lybrand
ประเทศไทย (ปั จจุบนั คือบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส ประเทศไทย จากัด)
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ คุณกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ จัดเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ใี นการปฏิบตั หิ น้าที่
ตรวจสอบภายในให้แก่บริษทั ฯ
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ในประเด็นเกีย่ วกับระบบการควบคุม
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
ภายในทีย่ งั คงค้างอยู่

หัวหน้ าตรวจสอบภายใน บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด
หัวข้อ
ผูต้ รวจสอบภายใน

ผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก

นายศักดิศรี
์ อาพวัน (ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒิ
มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 17 ปี
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
์ อาพวัน จัดเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ใี นการปฏิบตั หิ น้าที่
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ นายศักดิศรี
ตรวจสอบภายในให้แก่บริษทั ฯ
ประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
หรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา

