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บริษัทก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจไว้ โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจสาธารณูปโภค  
และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทมีแผนที่การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภค 
และธุรกิจพลังงาน ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ  
เพ่ือเพ่ิมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรมากข้ึน

วิสัยทัศน ์
เป็นผู้น�าในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร 
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจ 

ที่เก่ียวเนื่องอื่น ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว  
เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)

• พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
• การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ในองค์กร
• การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  

รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน
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งบก�าไรขาดทุน 2560 2561 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,633.8 1,708.3 1,857.2

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม (1,092.4) (1,120.0) (1,164.4)

ก�าไรขั้นต้น 541.4 588.3 692.8

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,936.1 2,047.4 1,881.1

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,980.9 2,251.9 2,137.2

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.54 0.59 0.56

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 2561 2562

สินทรัพย์รวม 21,378.2 23,773.3 26,418.7 

หนี้สินรวม 8,801.2 9,724.0  12,859.5 

ส่วนของเจ้าของ 12,577.0 14,049.3  13,559.2 

อัตราส่วนทางการเงิน   2560 2561 2562

อัตราก�าไรขั้นต้น 1 (ร้อยละ) 33.1% 34.4% 37.3%

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 53.5% 57.5% 55.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 19.8% 16.9% 15.48%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.70x 0.69x 0.95x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.58x 0.58x 0.81x

1	อัตราก�าไรสุทธิ	 ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่	 หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ	 และ	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อ่ืนๆ

2	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่	หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบแสดงก�าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

อัตราส่วนทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน
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หมายเหตุ	 *รายได้อื่นๆ	คือดอกเบ้ียรับจากเงินให้กู้ยืมแก่	บริษัท	เก็คโค-วัน	ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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โครงสร้าง
รายได้

ปริมาณการให้บริการ
สาธารณูปโภค

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
ตามสัดส่วนการลงทุน
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รายได้ธุรกิจสาธารณูปโภค ส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลจากธุรกิจพลังงาน รายได้อื่นๆ*

ปริมาณน�้าดิบ ปริมาณน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

ปริมาณการบ�าบัดน�้าเสีย ปริมาณการบ�าบัดน�้าเสีย (ESIE)

(เมกะวัตต์)(ล้าน ลบ.ม. ต่อปี)
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท WHAUP ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจ ในหลายๆ ด้านที่
ส�าคัญ โดยในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เรามีความส�าเร็จในการขยายธุรกิจหลายประการ เช่น การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรม ชลบุรีคลีนเอ็นเนอร์ย่ี (Chonburi Clean Energy) ขนาดก�าลังการผลิต 8.63 เมกะวัตต์นั้น โครงการดังกล่าว
ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาโดยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เพ่ิมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถ
ก�าจัดขยะได้ถึงปีละ 100,000 ตัน และยังเป็นต้นแบบของการก�าจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการเติบโต 
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ควบคู่กันไป ในด้านโครงการผลติไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) เพ่ือจ�าหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง (Private PPA) บรษิัทมีการเข้า
เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมในปี 2562 อีกจ�านวน 12 สัญญา และมีก�าลังการผลิตรวม 21.5 เมกะวัตต์ และจะทยอยเริ่ม
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2563 นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้เรามีก�าลังการผลิตรวมเท่ากับ 30.9 เมกะวัตต์ และบริษัท ยังคง
มีเป้าหมายพัฒนา โครงการ ดังกล่าวจ�านวน 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมาเรายังได้มีการเข้าท�า 
MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการร่วมกันศึกษาโครงการด้าน Smart Grid และ Peer-to-Peer Energy Trading โดยจะ
เน้นการศึกษาในพ้ืนที่นิคมอุสาหกรรมในกลุ่ม WHA ซึ่งเราคาดว่าจะเสร็จส้ินในปี 2563 นี้

ในด้านของธุรกิจส าธารณูปโ ภค ถือว่าบริษัทมีพัฒนาการที่ส�าคัญในปีท่ีผ่านมาทั้งในการขยายธุรกิจในประเทศ และขยาย
ธุรกิจออกไปในต่างประเทศ ในด้านการขยายธุรกิจในประเทศ บริษัทได้เร่ิมด�าเนินการโครงการ Reclamation Water และได้เข้า 
ท�าสัญญาซื้อขายและได้เริ่มจ�าหน่ายน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้กับลูกค้าในนิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
ซึ่งเป็นน�้าปราศจา กแร่ธาตุ เป็นน�้าที่มีความบริสุทธิ์สูง เหมาะส�าหรับจ�าหน่ายให้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และปิโตรเคมี  
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีโอ กาสทางการตลาดที่บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจในด้านนี้ได้อีกมากในอนาคต 
ส�าหรับการขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศ บริษัทประสบความส�าเร็จในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจน�้าในประเทศเวียดนามอย่างเต็ม 
รูปแบบ โดยในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (Duong River Surface  
Water Plant) ซึ่งเป็นหนึ่งใ นผู้ให้บริการน�้าประปาชั้นน�าของเมืองฮานอย ด้วยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34 ซึ่งโครงการนี้  
ณ ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตน�้าประปารวมประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยาย 
ก�าลังการผลิตน�้าประปา ของบริษัท ดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากที่ตั้งที่เหมาะสม และมีความต้องการน�้าสะอาดเพิ่มเติม
อีกมากเพ่ือทดแทนการใช้ น�้าบาดาลใ นปัจจุบัน โดยก่อนหน้านั้น บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย  
(Cua Lo Water Supply) ใ น สัดส่วนร้อยละ 47.3 เพ่ือลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในเมืองเหงะ อาน และ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน 

นอกจากความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นความส�าคัญที่จะส่งเสริมให้กิจการมีความเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและย่ังยืน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการด�าเนินกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ 
ส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงประก า ศ เจตนารมณ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 2 2  มีนาคม 2562 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 ที่ผ่านมา

สุดท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาว์เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบคุณท่าน 
ผูถื้อหุน้และพันธมติรทางธรุกิจทุกท่าน ทีใ่ห้ความไว้วางใจและสนบัสนนุการเจริญเตบิโตของบริษทัด้วยดเีสมอมา และขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานจนท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จด้วยดีในปี 2562 ที่ผ่านมา 

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

 สารจากประธาน 
คณะกรรมการบริษัท



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการโดยรวมที่ดี จากทั้งธุรกิจน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงาน แม้ว่าสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเติบโตเพียงเล็กน้อย ส�าหรับธุรกิจน�้าเพ่ืออุตสาหกรรม บริษัทมียอดขายน�้าเพ่ืออุตสาหกรรม
ทุกชนิดเพิ่มขึ้นเป็น 74.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และยอดการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียเป็น 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ในทุกนิคม
อุตสาหกรรมรวมกัน ในขณะเดียวกันบริษัทได้ขยายโครงการน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation Project) 
ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ท�าให้สามารถผลิตน�้าอุตสาหกรรมจากน�้าเสียได้วันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมกันนี้ ได้น�า Reclaimed Water มาต่อยอดด้วยการท�าเป็นน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เพือ่จ�าหน่าย
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเริ่มขาย Demin Water ให้กับลูกค้าในนิคม 
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก เมื่อไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทน�้าประปา 
ที่เมือง Cua Lo ซึ่งมีก�าลังการผลิตน�้าประปาวันละ 13,000 ลูกบาศก์เมตร (หรือปีละ 4.68 ล้านลูกบาศก์เมตร) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 47 เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน�้าส�าหรับนิคมอุตสาหกรรม เหงะอาน ที่บริษัทเป็น 
ผู้ให้บริการน�้า  ต่อมาในเดือนกันยายน บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทน�้าประปา Duong River Surface Water Plant JSC  
กรุง Hanoi ซึ่งมีก�าลังการผลิตน�้าประปาในเฟสที่ 1 วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร (หรือปีละ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร)  
และได้ด�าเนินการผลิตน�้าประปาเชิงพานิชย์ของเฟสที่ 1 ไปแล้วต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 34 ซึ่งเป็น 
บริษัทน�้าประปาที่ให้บริการกรุง Hanoi ด้านตะวันออก ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกและก้าวที่ส�าคัญในการเข้าสู่ธุรกิจน�้าประปา 
ในประเทศเวียดนามของบริษัท

ส�าหรบัภาพรวมธุรกิจพลังงาน บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากธรุกิจพลงังานก็เพิ่มขึ้นเทยีบกับปี 2561 ซึง่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้  
จากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า SPP ก�าลังการผลิตติดต้ัง 127 เมกะวัตต์ ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม  
WHA RIL เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนของบริษัทสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า
จากขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 8.63 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
(ซึ่งเร็วกว่าก�าหนดถึง 2 เดือน) ส�าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเป็นการให้
บริการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับลูกค้าอุตสาหกรรม 
ได้ถึง 21.4 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ทยอยเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในช่วงปลายปี 2562 และในปีหน้า ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก 
ก๊าซธรรมชาติ บริษัทร่วมทุนของบริษัทก็สามารถเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ  
อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ได้ตามเป้าหมายในปี 2562  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 26,419 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 12,859 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 13,559 ล้านบาท โดยอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.95 เท่า และอัตรา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเท่ากับ 0.81 เท่า

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหารของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณ 
คณะกรรมการบริษัทที่ให้การสนับสนุนและก�ากับดูแลการท�างานของฝ่ายบริหาร รวมถึงผู ้ถือหุ ้นที่ให้ความไว้วางใจ 
ในการบริหารงานของบริษัทเสมอมา และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานจนเป็นผลส�าเร็จ 
ตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้

นายวิเศษ จูงวัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจาก 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

4.	นายวิเศษ
	 จูงวัฒนา

3.		นายวิวัฒน์
	 จิรัฐติกาลสกุล

1.	 นางสาวจรีพร
	 จารุกรสกุล

• ประธานคณะกรรมการบริษัท
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร 

2.		นายเดวิด	
	 ริชาร์ด	นาร์โดน

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบรรษัทภิบาล

1

4

2

3
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6.	นายเอกชัย
	 ติวุตานนท์

7.	 นางพรรณี
	 วธวุฒิจงสถิต

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

8.	นายสุรเธียร
	 จักรธรานนท์

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

5.		นายเวทย์
	 นุชเจริญ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

5

6

7

8
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท 

อายุ : 52 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 25 มี.ค. 2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

 รุ่นท่ี 9/2560, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 60/2560,  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

 (CGI) รุ่นท่ี 17/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

  รุ่นท่ี 210/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)  

 รุ่นท่ี 20/2558, วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 18/2557,  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 94/2555,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ประธานคณะกรรมการ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 68 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : 34,499,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.902 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : 17,081,813 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.447 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : 72,581,665 หุ้น  

 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.898 
รวมจ�านวนการถือหุ้น : 124,163,278 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.246
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 64 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 30 มิ.ย. 2551 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Business Administration,  

 Northeastern University, Boston, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 57/2548,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 รองประธานคณะกรรมการ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร  

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 31 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเส่ียง

1. นางสาวจรีพร  จารุกรสกุล 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
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อายุ : 63 ปี
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 25 มี.ค. 2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

 รุ่นท่ี 2/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 IOD Luncheon briefing 1/2556: Thailand Economic Outlook 2556
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นท่ี 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

 รุ่นท่ี 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการ  

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร  

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 20 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 52 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 28 มี.ค. 2559 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Science (Mechanical Engineering),  

 Missouri University of Science and Technology, Rolla, MO, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 189/2557,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 การพัฒนาและด�าเนินธุรกิจปิโตรเลียม  

 (Petroleum Development and Operations), เมืองสตาวังเกอร์ นอร์เวย์
 การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า  

 (Management of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ไม่มี

บริษัทอื่น/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 36 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : 100,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.003
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กรรมการ
กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ
กรรมการบริหาร

3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล 4. นายวิเศษ จูงวัฒนา



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256214 WHAUP

อายุ : 66 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 2 ธ.ค. 2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท พาณิชยศาสตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ,  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร,  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน  

 รุ่นท่ี 14/2559, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นท่ี SEC/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

 รุ่นท่ี 31/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 18,  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  

 รุ่นท่ี 3/2553, สถาบันวิทยาการการค้า
 หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ท่ีปรึกษา  

 บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 7 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 67 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 2 ธ.ค. 2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Laws, Columbia University, New York, U.S.A.
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1),  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Advance Audit Program (AACP) รุ่นท่ี 32/2562,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นท่ี 127/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ไม่มี

บริษัทอื่น/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 1 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายเวทย์ นุชเจริญ 6. นายเอกชัย ติวุตานนท์



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 15

อายุ : 67 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 2 ธ.ค. 2558 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม
 Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 Certified Professional Internal Auditors (CPIA),  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)
 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

 รุ่นท่ี 4/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 2/2558,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  

 รุ่นท่ี 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

 รุ่นท่ี 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)  

 รุ่นท่ี 1/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 25/2554,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นท่ี 2/2552,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  

 รุ่นท่ี 1/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

 รุ่นท่ี 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 7/2551,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

 (MIR) รุ่นท่ี 2/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  

 รุ่นท่ี 1/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR)  

 รุ่นท่ี 5/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2547,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 38/2546, 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

 บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 5 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อายุ : 67 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 25 เม.ย. 2559 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี, 

 มหาวิทยาลัยชินวัตร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นท่ี 27/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 ไม่มี

บริษัทอื่น/กิจการอ่ืน 
 กรรมการ จ�านวน 3 กิจการ

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กรรมการ
กรรมการบริหารความเส่ียง

8. นายสุรเธียร  จักรธรานนท์ 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256216 WHAUP

อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Science (Mechanical Engineering),  

 Missouri University of Science and Technology, Rolla, MO, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 189/2557,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 การพัฒนาและด�าเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and  

 Operations), เมืองสตาวังเกอร์ นอร์เวย์
 การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า (Management of Electric  

 Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : 100,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.003
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

1. นายวิเศษ จูงวัฒนา

อายุ : 44 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Business Administration (Finance),  

 University of Baltimore, MD, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15  

 ส�าหรับธุรกิจท่ัวไป รุ่นท่ี 4/2562, สภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นท่ีส�าคัญของ TFRS  

 (ฉบับปรับปรุง) รุ่นท่ี 2/2562, สภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุ่นท่ี 11, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 Financial Advisor License, Securities Exchange Commission
 Credit Derivative and CDO Master Class Training Course
 Beta Alpha Gamma (awards granting to top 10% of MBA  

 students of accredited universities in U.S.A.)
 Finance for Financial Manager, GDF SUEZ University
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 33/2552,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงิน

3. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

 (Industrial Business Administration), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 Master of Mechanical Engineering, Drexel University,  

 Philadelphia, PA, U.S.A.
 Master of Engineering Management, Drexel University,  

 Philadelphia, PA, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP 2) ประจ�าปี 2556,  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

 รุ่นท่ี 13/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

 รุ่นท่ี 11/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 09/2553,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 120/2552,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Doctoral Research for Manufacturing Industry Workshop,  

 University of Cambridge (Institute for Manufacturing – IfM)
 Leadership Development Program, University of California Berkeley  

 (Berkley Executive Coaching Institute)
 Strategy and Innovation for Businesses in Asia, Massachusetts Institutes  

 of Technology (Sloan School of Management), มหาวิทยาลัยมหิดล
 Integrated Water Management for High Level Managers,  

 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2. ดร. นิพนธ์  บุญเดชานันทน์

หมายเหตุ		:	ดร.นิพนธ์		บุญเดชานันทน์	ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เม่ือวันท่ี	 
19	ธันวาคม	2562	และจะด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ในวันท่ี	1	มีนาคม	2563	
ตามมติท่ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	11/2562

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 Bachelor of Science (Mechanical Engineering),  

 University of Waterloo, Canada
ประวัติการอบรม
 Certificate จป.ระดับบริหาร, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, BVQI

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

4. นายค�าฮอง รัศมานี

อายุ : 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Science (Management of Technology)  

 Murray State University, KY, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร บัญชีและการเงินส�าหรับผู้บริหารท่ีไม่มีพื้นฐาน  

 รุ่นท่ี 11/2556, CONC Thammasat Business School
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค

6. นายวรานล เหล่าสุวรรณ

อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

 เอกวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม
 ใบอนุญาต ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษทางน�้า,  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ใบอนุญาต ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษกากอุสาหกรรม,  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ใบอนุญาต ผู้จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 หลักสูตรสู่ความเป็นนายท่ีสมบูรณ์แบบ (The Boss) รุ่นท่ี 80/2556,  

 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 หลักสูตรผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอานมัยและสภาพแวดล้อม 

 การท�างาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 หลักสูตรผู้ควบคุมการท�างานในท่ีอับอากาศ,  

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 หลักสูตรผู้ควบคุมการดับเพลิง 
 หลักสูตรการดับเพลิงข้ันสูง

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ

5. นายศักดิ์วิธู แซ่ด่าน
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อายุ : 38 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Science (Global Market Economics),  

 London School of Economics, University of London, UK
 Bachelor of Economics, London School of Economics, 

 University of London, UK
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2560,  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 Understanding the Petrochemical Industry & the lurking 

 issues 2010, Petroleum Institute of Thailand
 Solar Power Generation System: Regulation, Design, Installation,  

 Operation and Maintenance 2017, IEEE Thailand
 Power Generation from Municipal Waste: Regulation, Design,  

 Installation, Operation and Maintenance 2017, IEEE Thailand
 Natural Gas & Business in its Value Chain 2008,  

 Petroleum Institute of Thailand
 Understanding the Oil Business 2008, Petroleum Institute of Thailand

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

7. นายพันธุ์รพี นพรัมภา

อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สถาบันพัฒนาข้าราชการ 

 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
 ประกาศนียบัตร Business Development Program on MBA Approach,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Leadership Development Program: Passion for  

 Success 2560, CONC Thammasat Business School
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

8. นางรัตนา ชินวัตร

อายุ : 35 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 และสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,  

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประกาศนียบัตร IEEE Certificate Computer Science and Information  

 Technology (The International Conference: ICCSIT) Beijing Technology  
 and Business University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Corruption Risk & Control Program (CRC) รุ่นท่ี 1/2562,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 22/2561,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 107/2557,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  

 รุ่นท่ี 7/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 26/2556,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 11/2556,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 54/2556,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) 

 รุ่นท่ี 9/2556, สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 หลักสูตรสู่ความเป็นนายท่ีสมบูรณ์แบบ (The Boss) รุ่นท่ี 80/2556,  

 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)  

 รุ่นท่ี 19/2551, ชมรมเลขานุการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 17/2551,  

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

เลขานุการบริษัท

9. นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256220 WHAUP

ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ก่อตั้งเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 โดยมี บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“WHAID”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 68.86 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) เพื่อประกอบธุรกิจหลัก
ใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจ�าหน่ายน�้าดิบ 
ผลติและจ�าหน่ายน�า้เพ่ืออุตสาหกรรม และบรหิารจดัการน�า้เสยี 
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขต 
ประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่ม WHAID ในการ
ประกอบธุรกิจน�้า ซ่ึงหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ง 
ผลิต หรือจ�าหน่ายน�้าดิบ น�้าเพื่อกระบวนการผลิต และธุรกิจ
บริหารจัดการน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ ่ม WHAID 
ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวันท่ี 30 มีนาคม 
2559 และบริษัทยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right 
to Invest) ในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ Waste 
to Energy ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสัญญา
พันธมิตรทางธุรกิจ) นอกจากนี้ กลุ่ม WHAID และกลุ่มบริษัท 
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ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (“WHA”) ได้
มีข้อตกลงจะไม่ท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ส�าหรับธุรกิจน�้า  
และธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา  
ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) โดยไม่มีก�าหนดระยะเวลา  
(ตามข้อตกลงห้ามค้าแข่งและข้อตกลงก�าหนดขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจ)  

ส�าหรับธุรกิจสาธารณูปโภคนั้น ปัจจุบันบริษัทและบริษัท  
ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

รายใหญ่แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ด้วยก�าลังการผลิตน�า้เพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรม
สูงสุด 294,576 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการน�้าเสียรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 120,456 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ปริมาณการจ�าหน่ายน�้าดิบและน�้าเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยรวมทุก
นิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด 71.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น  
199,084 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในจ�านวนดังกล่าวได้รวม
ปริมาณการจ�าหน่ายน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized 
Water) ซ่ึงได้เร่ิมจัดจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ท่ีผ่านมา  
และปริมาณการบริหารจัดการน�้าเสียและรับจ้างบ�าบัดน�้าเสีย
เฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตร  
หรือคิดเป็น 98,381 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท้ังนี้ บริษัทและ 
บริษัทย่อยมีนโยบายในการให้บริการสาธารณูปโภคประเภท
อ่ืนๆ แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม ท้ังในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการลงทุนธุรกิจ
สาธารณูปโภคในต่างประเทศอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีให้บริการสาธารณูปโภคประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการ
ลงทุนในต่างประเทศ เป็นจ�านวนท้ังหมด 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อปี หรือคิดเป็น 12,269 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อนึ่ง บริษัทได้
รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

ส�าหรบัธรุกจิพลงังานนัน้ ปัจจบัุนบรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี  
จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เข้าร่วม 
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
กับผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ความช�านาญต่างๆ ท้ังท่ีเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional 
Fuel) และพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) โดย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม
ประมาณ 559 เมกะวัตต์ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 
24.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ (Natural Gas Distribution) ท่ี บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 35 ได้แก่ โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด  
เอ็นจีดี 2 ท่ีนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 ซ่ึงได้เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือเดือน ธันวาคม 2561 และโครงการ 
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
WHA ESIE 4 ซ่ึงได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือเดือน 
มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา
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โครงสร้างการลงทุนของบริษัท
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีโครงสร้างการลงทุนดังน้ี
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีส�าคัญ

เมษายน 
- บริษัทได้เพิ่มก�าลังการผลิตน�้าเพื่อ

อุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 
ลบ.ม./วัน เป็น 48,000 ลบ.ม./วัน 

พฤษภาคม
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf JP NLL 

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (Small Power Producer 
-SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง 
WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี  
จ�ากัด (“Gulf MP”) ในสัดส ่ว 
นร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 
ตามล�าดับ โดยมีก�าลังการผลิต 
ตดิตัง้ 123 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ท่ีนคิม 
WHA RIL ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการ 
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2556

มีนาคม
- บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด 

(“WHAEG”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ได ้จดทะเบียนจัดตั้ งบริ ษัทเม่ือวันท่ี 2 
มีนาคม 2554 ภายใต้ช่ือบริษัท เหมราช 
เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท
ท่ีประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99

มีนาคม
- WHAWT ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มก�าลัง

การผลิตน�้าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน
ใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วัน เป็น 86,400 
ลบ.ม./วัน

พฤศจิกายน 
- บริษัทได้เพิ่มก�าลังการผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรมใน 

WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 
ลบ.ม./วัน

มิถุนายน
- บริษัทจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ภายใต้ช่ือบริษัท 

เหมราช คลีน วอเตอร์ จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท  
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม ใน
นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“WHAID”) 

กรกฏาคม

- บริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้า
เพื่ออุตสาหกรรม กับ  WHAID และบริษัทย่อยของ WHAID ใน
นิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จ�านวน 4 โครงการ คือ WHA 
CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซ่ึงมีก�าลังการผลิตน�้า
เพื่ออุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น 121,200 ลบ.ม./วัน

- บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอ
เตอร์ จ�ากัด (“WHAWT”) ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  
และประกอบธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายน�้าเพื่อกระบวนการผลิต 
ปราศจากคลอรีน ใน WHA EIE ซ่ึงมีก�าลังผลิตน�้าเพื่อ
กระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน 43,200 ลบ.ม./วัน และระบบ
บริหารจัดการน�้าเสีย 30,000 ลบ.ม./วัน

2551 2555

2554 2556

1/	 Gheco-I	 มีกลุ่มโกลว์	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	65	 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด

2/		 HHTC	 ซ่ึงเป็น	Holding	Company	 มีกลุ่มโกลว์	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	49	 
ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	และ	HHPC	มีกลุ่มโกลว์	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ	55	ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	

3/	 GIPP	มีกลุ่มโกลว์	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	95	ของหุ้นทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้วทัง้หมด
4/	 ESCE	 มีกลุ่มโกลว์	 และ	สุเอซ	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	66.67	ของหุ้นท่ีออกและ

จ�าหน่ายแล้วท้ังหมด
5/	 RCE	และ	GHW	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว	เมื่อวันท่ี	19	พฤศจิกายน	2562	โดย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี	เพ่ือจดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีของบริษัท
6/	 Gulf	WHA	MT	 มีกลุ ่มกัลฟ์	 ถือหุ้นคิดสัดส่วนประมาณร้อยละ	35	 และมีกลุ ่มเอ็มไอทีจ	ี 

ถือหุ้นคิดสัดส่วนประมาณร้อยละ	30	ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	
7/	 Gulf	JP	NLL	มีกลุ่มกัลฟ์	เจพี	จ�ากัด	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	74.99	ของหุ้นท่ีออก 

และจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด
8/	 Gulf	Solar	มีกลุ่มกัลฟ์	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ	ร้อยละ	74.99	ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่าย

แล้วท้ังหมด
9/	 Gulf	TS1,	Gulf	TS2,	Gulf	TS3,	Gulf	TS4,	Gulf	VTPและ	Gulf	NLL2	มีกลุ่มกัลฟ์	เอ็มพี	ถือหุ้น

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	74.99	ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด
10/	 WHA	Gunkul	1,	3,	6	และ	17	มีกลุ่มกันกุล	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	25.01	ของหุ้น

ท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด
11/	 BPWHA-1	มี	กลุ่มบี	กริม	เพาเวอร์	ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	74.99	ของหุ้นท่ีออก 

และจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด
12/	 กลุ่มกัลฟ์	หมายถึง	บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	 ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และ

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
13/	 กลุม่กลัฟ์	เจพ	ีหมายถงึ	บรษัิท	กลัฟ์	เจพ	ีจ�ากดั	ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง	บรษัิท	กลัฟ์	เอ็นเนอร์จี	 

ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เจ	พาวเวอร์	จ�ากัด
14/	 กลุม่กลัฟ์	เอ็มพ	ีหมายถงึ	บรษัิท	กลัฟ์	เอ็มพ	ีจ�ากดั	ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง	บรษัิท	กลัฟ์	เอ็นเนอร์จ	ี 

ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มมิตซุย
15/	 กลุ่มเอ็มไอทีจี	คือ	บริษัท	เอ็มไอทีจี	(ไทยแลนด์)	ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง	บริษัท	มิตซุยแอนด์โค	 

จ�ากัด	และ	บริษัท	โตเกียว	แก๊ส	เอเชีย	จ�ากัด
16/	 กลุ่มกันกุล	คือ	บริษัท	กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
17/	 กลุ่มบีกริม	คือ	บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
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สิงหาคม
- บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิต

และจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA CIE 
2 โดยมีก�าลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน

มกราคม
- บรษัิทได้เพิม่ก�าลงัการผลติน�า้เพ่ืออตุสาหกรรม

ใน WHA ESIE 1 จาก 30,000 ลบ.ม./วัน เป็น 
54,000 ลบ.ม./วัน

มีนาคม
- เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญา

เช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน�้าเสีย 
กับกลุ่ม WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน จ�านวน 
7 โครงการ ได้แก่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA CIE 2, WHA ESIE 1, WHA 
ESIE 2, WHA SIL และ WHA RIL โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันท่ีลงนามใน
สัญญา

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพ่ือจ่าย 
ค่าตอบแทนการเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมและ
บริหารจัดการน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน  
จ�านวน 7 โครงการ

พฤษภาคม
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพ่ือรับโอนหุ้น

ท้ังหมดใน WHAEG 

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer-SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ 
เอ็มพี จ�ากัด (“Gulf MP”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล�าดับ 
โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม ESIE ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 

มิถุนายน
- WHAEG ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 

ใน 11 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป 
ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)  (“WHA”)

กรกฎาคม
- เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 3/2559 ของ

บริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด โดย
ใช้ช่ือว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
อนมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนมัุติให้บรษัิท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือ
เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559

สิงหาคม
- WHAEG จ�ากัดเข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(“ESCE”) ร้อยละ 33.33 โดย ESCE จะถือหุ้นท้ังหมดของ บริษัท ชลบุรี 
คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (“CCE”) และ บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด 
(“RCE”) เพื่อย่ืนข้อเสนอขอขายไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม

กันยายน
- บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด (“GHW”) ได้ถูกปรับโครงสร้างให้ถือหุ้น

โดย ESCE ในสัดส่วนร้อยละ 100 

25592557

2558

2559
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พฤศจิกายน
- โครงการโรงไฟฟ้า บี .กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer 
-SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“BPWHA-1”) ในสัดส่วนร้อยละ 
25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล�าดับ โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 
130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม WHA CIE 1 ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม
- WHAEG ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ร่วมทุนกับ Gulf MP 

จ�ากัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จ�านวน 1 โครงการ 
โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ซ่ึงมีก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120 เมกะวัตต์

กรกฎาคม
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ได้มี

การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560

- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุน
ระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และ 
ร้อยละ 74.99 ตามล�าดบั โดยมกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 134 เมกกะวตัต์  
ตั้งอยู่ท่ีนิคม ESIE ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560

สิงหาคม
- บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อ

ช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดจากสถาบันทางการเงินเพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของบริษัท

2559

มีนาคม
- CCE ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บริษัท โกลว์ พลังงาน 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สุเอซ (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จ�ากัด 
และบริษัทได้ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA CIE 1  
จังหวัดชลบุรี โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 6.90 
เมกะวัตต์

เมษายน
- บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และด�าเนินการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็น 
วันแรกด้วยทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท

พฤษภาคม
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิต 

ไฟฟ้ารายเล็ก (Small PowerProducer-SPP) ซ่ึงเป็นการ 
ร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ  
25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล�าดบั โดยมกี�าลงัการผลติตดิตัง้  
137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม ESIE ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2560

กันยายน
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโครงการ

โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer-SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุน 
ระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 
ตามล�าดับ โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 134 
เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม ESIE ซ่ึงได้เริ่ม
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือ
เดือน กันยายน 2560

ตุลาคม
- บริษัทได้รับสิทธิตามสัญญาพันธมิตรทาง

ธุรกิจระหว่างบริษัท และ WHAID ในการ
ประกอบธุรกิจการจัดจ�าหน่ายและค้าปลีก
ก๊าชธรรมชาติ

พฤศจิกายน
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโครงการ

โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producer-SPP) ซ่ึงเป็นการร่วมทุน 
ระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 
ตามล�าดับ โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 130 
เมกกะวัตต์ ตัง้อยู่ท่ีนคิม WHA ESIE 1 ซ่ึง
ได้เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560

2560 2560 

2560 
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มกราคม
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer-SPP) 
ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ใน
สดัส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล�าดบั โดยมี
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม WHA 
ESIE 1 ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือ
เดือน มกราคม 2561

- บริษัทได้ท�าการลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท กัลฟ์  
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท 
เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จ�ากัด เม่ือเดือนมกราคม 2561 
ในสัดส่วนร้อยละ 35 และ ร้อยละ 35 และร้อยละ 30 
ตามล�าดับ เพ่ือท�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่
ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 
และนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 4

- บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจ�าหน่าย
น�า้เพือ่อุตสาหกรรมใน WHA ESIE 4 โดยมีก�าลงัการผลติ 
3,600 ลบ.ม./วัน

พฤศจิกายน
- บริษัทเข้าท�าสัญญาเช่าสิทธิ์การประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค 

ด้านน�้า ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Industrial Estate Rayong 
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กับ WHA Industrial 
Estate Rayong Co., Ltd. เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ระยะเวลาสัญญา 50 ปี

ธันวาคม
- โครงการดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจดี ี2 ซ่ึงเป็นการร่วมทุน 

ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จ�ากัด เพ่ือท�าธุรกิจจัดจ�าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติทางท่อให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม WHA ESIE 
2 ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน ธันวาคม 2561 

- WHASL ได้ลงนาม Private PPA เพ่ือลงทุนติดตั้งและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจ�านวนรวมท้ังสิ้น 11.3 
เมกกะวัตต์

พฤษภาคม
- WHAUP Nghe An Joint Stock Company  (“WUPNA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 29,950,800,000 ดองเวียดนาม เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน�้า ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone1, Nghe 
An ในประเทศเวียดนาม

- WUPNA ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท�าสัญญากับ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ WHAID เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับ
ให้สิทธิแก่ WUPNA ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน�้า ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
WHA Industrial Zone 1, Nghe An และให้เช่าช่วงพื้นท่ีในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA 
Industrial Zone 1, Nghe An แก่ WUPNA เพื่อประกอบสาธารณูปโภคด้านน�้าดังกล่าว

มิถุนายน
- บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 5,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจ�านวน 4,000 ล้านบาทบริษัทจะน�าไป

ช�าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนก�าหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และส่วน
ท่ีเหลือจ�านวน 1,000 ล้านบาท ใช้ส�าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน และเงินทุนในการ
พัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต

สิงหาคม
- บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ�ากัด (“WHASL”) ภายใต้บริษัท WHAEG ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทุนจดทะเบียน 
200,000,000 บาท

2561 2561 

2561 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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มกราคม
- โครงการโรงไฟฟ้า Gulf NLL 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer-SPP) ซ่ึงเป็นการ
ร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 
25.01 และร้อยละ 74.99 ตามล�าดับ โดยมีก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 127 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีนิคม WHA RIL ซ่ึงได้เริ่ม
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือเดือน มกราคม 2562

เมษายน
- WUPNA เข้าซ้ือหุ้น 47.3% ใน Cua Lo Water Supply  

Joint Stock Company (“Cua Lo”) ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายน�้าประปา ในจังหวัดเหงะอาน  
โดย Cua Lo มีก�าลังการผลิตน�้าประปา 4,745,000 ลบ.ม. 
ต่อปี

ตุลาคม
- บริษัทได้เริ่มด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โครงการผลิตน�้า

ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) จ�าหน่ายให้ 
บรษัิท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากดั (มหาชน) ภายใต้ 
สัญญาซ้ือขายน�้าเร่ิมต้นปริมาณ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 15 ป ี

ธันวาคม
- บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินกับ บมจ. ปตท. เพ่ือ

ประกอบธุรกิจบ�าบัดน�้าเสียให้กับโครงการ EECi วังจัน
ทร์วัลเลย์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยในช่วงแรกมีความ
สามารถในการบ�าบัด 400,000 ลบ.ม. ต่อปี

- ในช่วงปี 2562 WHASL ได้ลงนาม Private PPA เพื่อลงทุน
ติดต้ังและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นจ�านวนรวมท้ังสิ้น 21.5 เมกกะวัตต์ และมีโครงการเริ่ม
ด�าเนนิการผลติไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ในช่วงปี 2562 จ�านวน 5.5 
เมกกะวัตต์

มิถุนายน
- โครงการดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจดี ี4 ซ่ึงเป็นการ

ร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
เพื่อท�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 4 ได้เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 

สิงหาคม
- WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท เข้าท�าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน Duong River 
Surface Waterplant JSC (“SDWTP”) โดย  WUPSD ได้
เข้าซ้ือหุ้น 34% ของ SDWTP ซ่ึงด�าเนินธุรกิจผลิต และ
จ�าหน่ายน�้าประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มี
ก�าลังการผลิต 109,500,000 ลบ.ม. ต่อปี ในระยะท่ี 1 และ
สามารถเพ่ิมเป็น 328,500,000 ลบ.ม. ต่อปี เม่ือพัฒนาครบ
ท้ัง 3 ระยะ

2562 2562 

2562 
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ธุรกิจสาธารณูปโภค

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษัิทและบรษัิทย่อยประกอบธรุกจิสาธารณปูโภค โดยให้บรกิารแก่ 

ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมเป็นหลัก ซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคม

อุตสาหกรรม โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

1. การจัดหาและจ�าหน่ายน�้าดิบ (Raw Water)
กลุ่มบริษัทให้บริการจัดหาและจ�าหน่ายน�้าดิบให้แก่ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ 

อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“WHAID”) 

โดยบริษัทน�าเสนอน�้าดิบเพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้น�้าของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงกลุ่มลูกค้าหลักท่ีใช้บริการจัดหา

และจ�าหน่ายน�า้ดบิของบริษัท ได้แก่ กลุม่อุตสาหกรรมเหลก็ กลุม่ 

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก (SPP) เป็นต้น

2. การผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพ่ืออุตสาหกรรม 
 (Industrial Water)
กลุ ่มบริษัทให้บริการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยน�้าเพื่อ

อุตสาหกรรมท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่ายในปัจจุบัน สามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

(1) น�้ำเพื่อกระบวนกำรผลิต (Process Water) มีลักษณะเป็น

น�า้เพือ่อุตสาหกรรมซ่ึงท�าให้สะอาดโดยผ่านกระบวนการตก

ตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือ  

เพ่ือให้สามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตท่ัวไป กลุ่ม

ลกูค้าส�าหรบัน�า้ประเภทนี ้ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์  

เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตช้ินส่วน 

ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

(2) น�ำ้เพือ่กระบวนกำรผลติปรำศจำกคลอรนี (Clarified Water) 

เป็นน�้าท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติม 

คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและความเข้มข้นท่ีต�่ากว่า 

น�้าเพื่อกระบวนการผลิต) โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าว 

จะแทบหมดไปเมื่อท�าการจ่ายน�้า Clarified Water ไปสู ่

ลกูค้า โดยผลติภณัฑ์นีส้ามารถสนองตอบความต้องการของ 

ลูกค้าในกลุ ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี เนื่องจากสารคลอรีนอาจเข้าไปกัดกร ่อน

เครื่องจักรของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้

(3) น�้ำเพื่ออุตสำหกรรมปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized 

Water) เป็นน�้าเพื่ออุตสาหกรรมท่ีมีความบริสุทธิ์สูงมาก 

โดยดึงแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน�้า ใช้ในกระบวนการผลิตของ

อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี อิเล็ค

ทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในปี 2562 ถือเป็นปีแรกท่ีบริษัทได้

เปิดให้บริการน�้าประเภทนี้ท่ีนิคมอุตสาหกรรม WHA EIE 

3. การบริหารจดัการน�า้เสยี (Wastewater Treatment)
กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบ่อบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

ของนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้าเสียมา

รวมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ก่อนปล่อยน�้าท่ีบ�าบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ หรือน�า

ไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตต่อไป 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
โรงงานผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมจ�านวน 17 โรง และโรงงานบ�าบัดน�้าเสียจ�านวน 13 โรง ในนิคม

อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จ�านวน 10 แห่ง โดยมีก�าลังการผลิตน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมสูงสุด

รวม 294,576 ลบ.ม. ต่อวัน และมีความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียสูงสุดรวม 120,456 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปก�าลังการผลิตน�้าเพ่ืออุตสาหกรรมและความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย

นิคมอุตสาหกรรม  
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ตั้ง

ก�าลังการผลิตน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรม 1/

(ลบ.ม./วัน)

ความสามารถในการ
บ�าบัดน�้าเสียที่ 1/  

(ลบ.ม./วัน)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุต) 
(“WHA EIE”)

อ.มาบตาพุด  
จ.ระยอง

104,4002/ 60,000

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
(“ESIE”)

อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง

48,0003/ -4/

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 
(“WHA ESIE 1”)

อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง

54,000 10,000

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 
(“WHA CIE 1”)

อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี

18,000 8,400

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 
(“WHA CIE 2”)

อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี

6,000 1,600

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุร ี
(“WHA SIL”)

อ.หนองแค  
จ.สระบุรี

30,576 14,976

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 
(“WHA RIL”)

อ.บ้านค่าย  
จ.ระยอง

14,400 12,480

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 
(“WHA ESIE 2”)

อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง

12,000 10,000

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 
(“WHA ESIE 4”)

อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง

3,600 1,500

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 
(“WHA ESIE 3”)

อ.บ้านบึง/อ.หนองใหญ่
จ.ระยอง

3,600 1,500

รวม 294,576 120,456

1/	 โรงงานผลิตน�้าและโรงงานบ�าบัดน�้าเสียในตารางข้างต้นส่วนมากเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม	WHAID	โดยเม่ือวันท่ี	30	มีนาคม	2559	บริษัทได้
เข้าท�าสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจกับกลุ่ม	WHAID	ท�าให้บริษัทได้รับสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด�าเนินธุรกิจได้เป็นระยะ
เวลา	50	ปีนับจากวันท่ีเข้าท�าสัญญา

2/	 โรงงานผลติน�า้เพือ่การผลติปราศจากคลอรนีและโรงผลติน�า้ปราศจากแร่ธาต	ุจ�านวน	2	โรง	และโรงผลติน�า้ปราศจากแร่ธาตใุนนคิมอุตสาหกรรม	
WHA	EIE	เป็นกรรมสิทธิ์ของ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	วอเตอร์	จ�ากัด	(“WHAWT”)	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยโรงงานผลิตน�้าดังกล่าว
ได้รับการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	

3/	 ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรม	ESIE	เม่ือวันท่ี	1	กรกฎาคม	2551	บริษัทเข้าท�าสัญญาเช่าสิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจน�้าเพ่ืออุตสาหกรรม	
กับบริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท	(ระยอง)	จ�ากัด	โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ	25	ปี	ซ่ึงจะสิ้นสุดลงในปี	30	มิถุนายน	2576

4/	 บริษัทไม่ได้เช่าสิทธิในการด�าเนินธุรกิจบ�าบัดน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรม	ESIE	อย่างไรก็ดี	บริษัทรับบริหารจัดการธุรกิจบ�าบัดน�้าเสียในนิคม

อุตสาหกรรมดังกล่าวซ่ึงมีความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียเท่ากับ	32,000	ลบ.ม./วัน

หมายเหตุ	:
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ส�าหรับการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ESIE นั้น เนื่องจาก ESIE เป็นโครงการท่ีกลุ่ม 

WHAID ร่วมทุนกับบริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2537 และเน่ืองจากเป็นข้อตกลงทางธุรกิจ ท่ีได้มีการเจรจาและ

ตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นท้ังสองแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ท่ีมีอยู่แต่แรก

นอกจากการจดัหาน�า้ดบิ ผลติและจ�าหน่ายน�า้เพ่ืออตุสาหกรรม และให้บรกิารบ�าบัดน�า้เสยีแล้ว ปัจจบัุน บรษัิทยงัรบับรหิารจดัการธรุกจิ

สาธารณูปโภคอีกด้วย โดยบริษัทรับบริหารจัดการการบ�าบัดน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE ซึ่งมีความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย 

ท้ังหมด 32,000 ลบ.ม. ต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทรับบริหารจัดการธุรกิจสาธารณูปโภคใน WHA LP1 ได้แก่ การรับบริหารการผลิต

และจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมซ่ึงมีความสามารถในการผลิตท้ังหมด 120 ลบ.ม. ต่อวัน และการรับบริหารจัดการการบ�าบัดน�้าเสีย  

โดยการบริหารจัดการใน 2 พื้นท่ีนั้น บริษัทจะได้รับค่าบริหารจัดการโดยคิดจากหลักค่าใช้จ่ายทางตรงบวกอัตราก�าไร (cost-plus)

ปริมาณการให้บริการสาธารณูปโภคของบริษัท 
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม. ต่อปี)

 

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณน�้าเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกพื้นท่ี

อุตสาหกรรมท่ีบริษัทได้เช่าสิทธิในการด�าเนินการจากกลุ ่ม 

WHAID เป็น 55.0 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึนจากปี 2561 

ร้อยละ 5  

นอกจากนี้ ปริมาณการบ�าบัดน�้าเสียของบริษัทรวมทุกพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมท่ีบริษัทได้เช่าสิทธิในการด�าเนินการจากกลุ ่ม 

WHAID เป็น 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึนจากปี 2561 

ร้อยละ 1  

อย่างไรก็ดี บริษัทมีปริมาณการจัดหาและจ�าหน่ายน�้าดิบในพ้ืนท่ี

ของกลุ่ม WHAID เท่ากับ 16.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจาก

ปี 2560 ร้อยละ 2  

บรษัิทมนีโยบายท่ีจะจดัให้มีการให้บรกิารสาธารณปูโภคท่ีเพยีงพอ 

ต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น และการขยายตัวของพื้นท่ี

อุตสาหกรรมท่ีบรษัิทให้บรกิารอยู่ปัจจบัุน โดยหากความต้องการ

ของลูกค้าเพิ่มข้ึน หรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนถึง

ระดับท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้ท่ีประมาณร้อยละ 70 ของขนาด

ก�าลังการผลิตหรือความสามารถในการให้บริการซ่ึงสอดคล้อง

กับเกณฑ์ของ กนอ. บริษัทจะพิจารณาเพ่ิมความสามารถในการ

ให้บริการ โดยอาจเป็นการเพ่ิมก�าลังการผลิตในโรงงานเดิม หรือ

การตั้งโรงงานใหม่ตามการขยายตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เพื่อ

ให้สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

2556

- - -

2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณน�้าดิบ ปริมาณน�้าเพื่ออุตสาหกรรม ปริมาณการบ�าบัดน�้าเสีย ปริมาณการบ�าบัดน�้าเสีย (ESIE)
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กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจสาธารณูปโภค โดยมีกลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีส�าคัญดังนี้

การขยายธุรกิจน�้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ 
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกลุ่ม WHAID
บริ ษัทจะด� า เนินการขยายระบบสาธารณูปโภคในนิคม

อุตสาหกรรมใหม่ของกลุ ่ม WHAID ท้ังในประเทศและใน 

ต่างประเทศ เพือ่ให้บรกิารจดัจ�าหน่ายน�า้อุตสาหกรรมและบรหิาร 

จัดการบ่อบ�าบัดน�้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน

ยังสามารถน�าเสนอบริการน�้าแบบครบวงจรอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ ท้ังในด้านการบริหารจัดการและ 

ด้านการเงิน

กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายธุรกิจน�้าในพ้ืนที่นอกเขต  
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID 
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตของ

ความต้องการใช้น�้าท้ังน�้าดิบ น�้าเพื่ออุตสาหกรรม และการ

บริหารจัดการน�้าเสีย ท้ังในพื้นท่ีอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EEC) บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นการใช้จุดเด่นในเรื่อง

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท�าธุรกิจสาธารณูปโภค 

ความสามารถในการบรหิารต้นทุน และความเข้าใจความต้องการ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการขยายธุรกิจในพ้ืนท่ีนอก

เขตนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID นอกจากนี้ ส�าหรับ

แผนการขยายพื้นท่ีให้บริการไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีไม่ใช่พื้นท่ี

อุตสาหกรรม บริษัทมีแผนจะพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในบริเวณนั้นๆ เพื่อพัฒนาความ

ร่วมมือในการให้บรกิารจดัการและจดัจ�าหน่ายน�า้ เพ่ือรองรบัการ

เติบโตของความต้องการใช้น�้า

การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส�าหรับฐานลูกค้าปัจจุบัน 
และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีมี

ความซับซ้อนและหลากหลายมากข้ึน บริษัทจึงตั้งเป้าท่ีจะเพ่ิม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีจะน�าเสนอให้แก่ลูกค้า โดย

เน้นการน�าเทคโนโลยี Membrane  และแนวคิด Reclamation 

มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเพ่ิมชนิดหรือประเภท

ของน�้าส�าหรับผู ้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การน�าน�้าเสีย

กลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water/ Reclamation Water)  

น�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ระบบผลิตน�้า

จากทะเล (Desalination System) น�้าบ�าบัดน�้าเสียข้ันต้นให้กับ

ลูกค้า (Wastewater Pre-treatment) เป็นต้น ซ่ึงนวัตกรรมหรือ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนค่าน�้าดิบและน�าเสนอ

น�้าทางเลือกให้กับลูกค้า ท่ีไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าของบริษัท ปัจจุบันแต่ยังช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับ

บริษัทอีกด้วย

การขยายธุรกิจไป CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม  
เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุด  
บริษัทมีแผนงานในการขยายธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภค 

ไปยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี

ความต้องการสาธารณูปโภคจ�านวนมาก โดยมุ่งเป้าไปท่ีประเทศ 

ในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็น

ประเทศท่ีมีศักยภาพในด้านปริมาณการใช้น�้าท่ีเติบโตจาก

จ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูง  

น�าไปสู่การเพิ่มข้ึนของกิจกรรมการผลิตต่างๆ  ซ่ึงปัจจุบันบริษัท 

ได้เริ่มด�าเนินธุรกิจด้านน�้าในประเทศเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัท

ย่อยเข้าไปด�าเนินการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 และได้เข้าไป

ลงทุนในบริษัทน�้าประปาในเวียดนามจ�านวน 2 บริษัทในปี 2562 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมี

ศักยภาพในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจน�้า 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมการใช้น�้าในประเทศไทย
ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริโภคท่ีใช้น�้ามากท่ีสุด

ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแบ่งวัตถุประสงค์การใช้น�้า

ออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การบริโภคภาคครัวเรือน 

ได้แก่ การใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียว และ 

(2) การบริโภคภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ ท้ังนี ้อ้างอิงจากแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้  

ซ่ึงจัดท�าโดยคณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบริหาร

จดัการทรพัยากรน�า้ กรมทรพัยากรน�า้ โดยรายงานการใช้น�า้เพือ่

อุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการ

น�้าอุปโภคบริโภค 4,783 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงในอนาคต ปี  

พ.ศ. 2580 คาดการณ์ความต้องการน�้าจ�านวน 5,991  

ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้น�้าเพ่ืออุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 

ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ 1,913 ล้านลูกบาศก์เมตร  

คาดการณ์ความต้องการน�า้ในอนาคต ปี พ.ศ. 2580 จ�านวน 3,488  

ล้านลกูบาศก์เมตร ในพ้ืนท่ีหลกัท่ีมีโรงงานและกลุม่อตุสาหกรรม 
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คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพื้นท่ีในภาค

ตะวันออกซ่ึงเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส�าหรับใน

ภาคอ่ืนๆ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก

ภาคเกษตรและการผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่น

ท่ีมา	:	แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)

ภาวะอุตสาหกรรมการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตข้ึน อันเนื่อง 

มาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง

สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยบ่งช้ีได้จากดัชนี้ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ท่ี

มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปีท่ีผ่านมา จากสถานการณ์ทางการเมือง 

ท่ีคลี่คลายมากขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกปรับตัวข้ึน โดย

เฉพาะเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นคู่ค้าท่ีส�าคัญ

ของประเทศไทย ท�าให้ภาคการส่งออกของประเทศไทยดีขึ้น  

นอกจากนี้  การท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนา Eastern 

Economic Corridor (EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี

ชายฝั่งภาคตะวันออก ซ่ึงมีรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 20.0 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมดของประเทศ และเพื่อพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือมาบตาพุด 

หรือการพัฒนาพื้นท่ีสนามบินอู่ตะเภา โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็น

จุดศูนย์กลางส�าหรับการขนส่ง เพ่ือเช่ือต่อไปยังประเทศต่างๆ

ในภูมิภาคอาเซียน

ท้ังนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า GDP ของ

ประเทศไทย จะเตบิโตประมาณร้อยละ 1.5-2.0 ในปี 2563 (ข้อมลู 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา เขตพื้นท่ีภาคตะวันออก ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ เป็นเขตท่ีมีความเติบโตของ

เศรษฐกิจสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจาก

เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จึงมีการเติบโตของตัวเลขท้ังส�าหรับการ

อุปโภคบริโภคในประเทศ และส�าหรับการส่งออกต่างประเทศ  

โดยเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกมีอัตราการเตบิโตในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

(2556-2560) เฉลีย่ร้อยละ 3.4 ต่อปี เมือ่เทียบกบัอัตราการเตบิโต 

เฉลี่ยของท้ังประเทศในช่วงเวลาเดียวกันท่ีร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ท้ังนี้ ในปี 2561-2562 รัฐบาลได้เร่งรัดให้เกิดการลงทุนและ

ด�าเนินการในพื้นท่ี EEC อย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นได้จาก 

โครงการฯท่ีได้รบัการอนมุตัแิละได้มีการเปิดให้เอกชนได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการลงทุนในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้นักลงทุนมีความ 

เช่ือม่ันต่อประเทศไทยและโดยเฉพาะพ้ืนท่ี EEC เพ่ิมมากข้ึน

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ท่ีมา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สถิติการย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในปี 2562 มีโครงการย่ืนขอรับการส่งเสริมจ�านวน 991 โครงการ มูลค่า 

เงินลงทุน 506,230 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ�านวนโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ส่วนมูลค่าลดลงร้อยละ 7

ท่ีมา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

ท่ีมา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ	:	ปี	2562	คือ	ตัวเลขประมาณการตั้งแต่เดือน	มกราคม	ถึง	พฤศจิกายน

การย่ืนแบบค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในปี 2562 มีมลูค่าท้ังหมดประมาณ 

756.1 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 16.2

ท้ังนี้ ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนมากจะมาจากผู้ประกอบการท่ีเป็นโรงงานท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและชลบุรี โดยคิด

เป็นประมาณร้อยละ 27.8 ของจ�านวนค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนท้ังหมด และประมาณร้อยละ 54.9 ของมูลค่าโครงการท้ังหมด

ในปี 2562 เนื่องจากเขตพื้นท่ีดังกล่าวเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยานยนต์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย

การอนุมัติค�าขอการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย

ค�าขอที่ได้รับการอนุมัติ 2558 2559 2560 2561 2562

จ�านวนโครงการ 2,245 1,732 1,330 1,469 1,500

มูลค่าค�าขอ (พันล้านบาท) 810.4 867.5 631.1 549.5 447.4

ท่ีมา	:	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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แหล่งที่ต้ังของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน

ท่ีมา	:	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ท่ีมา	:	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จ�ำนวนโครงกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติ (โครงกำร)

มูลค่ำโครงกำร (พันล้ำนบำท)
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กรุงเทพและปริมณฑล ระยองและชลบุรี พื้นที่อื่นๆ

กรุงเทพและปริมณฑล ระยองและชลบุรี พื้นที่อื่นๆ
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ธุรกิจพลังงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ท้ังท่ีตั้งอยู่ในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทเข้าลงทุนเปิดด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 30 โครงการ ซ่ึงมีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 2,588 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 559 เมกะวัตต์ และธุรกิจ

จัดจ�าหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution) กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนเปิดด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 

2 โครงการ มีความสามารถในการจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมประมาณ 3,000,000 ล้านบีทียูต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 

1,050,000 ล้านบีทียูต่อปี นอกจากนี้มีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง

รวมประมาณ 24.4 เมกะวัตต์ และคิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 24.4 เมกะวัตต์ 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า

โครงการ 
โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภท 

โรงไฟฟ้า
ประเภท 
ผู้ผลิต

สัดส่วน 
การลงทุน ก�าลังการผลิตติดตั้ง

ก�าลังการผลิต
ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์

เก็คโค่-วัน
นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด

พลังงานความร้อน 
ใช้ถ่านหิน 

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

โกลว์ ไอพีพี WHA CIE 1
พลังความร้อนร่วม 
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ 

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

ห้วยเหาะ พาวเวอร์ ประเทศ สปป. ลาว พลังงานน�้า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152 MW 19 MW ก.ย. 2542

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์

กัลฟ์ เจพี  
เอ็นแอลแอล

WHA RIL

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่น 

ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 123 MW 31 MW

พ.ค. 2556ไอน�้า 8 TPH 2 TPH

น�้าเย็น 4,600  RT 1,150 RT

กัลฟ์ โซล่าร์  
เคเคเอส

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

กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี WHA CIE พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW มิ.ย. 2557

กัลฟ์ โซล่าร์  
ทีเอส 1 

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

กัลฟ์ โซล่าร์  
ทีเอส 2 

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

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกันกุล 

ดับบลิวเอชเอ  
กันกุล  

กรีนโซล่าร์รูฟ 17 

ดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ วังน้อย 

61 อยุธยา

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

ดับบลิวเอชเอ 
 กันกุล  

กรีนโซล่าร์รูฟ 3 

ดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ บางนา

ตราด กม.18

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

ดับบลิวเอชเอ  
กันกุล  

กรีนโซล่าร์รูฟ 6 

ดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ บางนา

ตราด กม.18

พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557
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โครงการ 
โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภท 

โรงไฟฟ้า
ประเภท 
ผู้ผลิต

สัดส่วน 
การลงทุน ก�าลังการผลิตติดตั้ง

ก�าลังการผลิต
ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น

COD

ดับบลิวเอชเอ กัน
กุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 

ดับบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ บางนา

ตราด กม.18

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

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์

บี .กริม เพาเวอร์ 
(ดับบลิวเอชเอ) 1

WHA CIE 1

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

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

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด

กัลฟ์ วีทีพี ESIE

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 137 MW 34 MW

พ.ค. 2560
ไอน�้า 20 TPH 5 TPH

กัลฟ์ ทีเอส 1 ESIE

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW

ก.ค. 2560
ไอน�้า 30 TPH 8 TPH

กัลฟ์ ทีเอส 2 ESIE

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 134 MW 34 MW

ก.ย. 2560
ไอน�้า 30 TPH 8 TPH

กัลฟ์ ทีเอส 3 WHA ESIE 1

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 130 MW 32 MW

พ.ย.2560

ไอน�้า 25 TPH 6 TPH

กัลฟ์ ทีเอส 4 WHA ESIE 1

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 130 MW 32 MW

ม.ค. 2561
ไอน�้า 25 TPH 6 TPH

กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 WHA RIL

พลังความร้อนร่วม 
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชื้อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟฟ้า 127 MW 32 MW

ม.ค. 2562
ไอน�้า 10 TPH 3 TPH

ชลบุรี  
คลีนเอ็นเนอร์ยี่

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

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

- พลังงานแสงอาทิตย์
Private 

PPA
100% ไฟฟ้า 6.4 MW 6.4 MW

พ.ค. 2561 
– ธ.ค. 2562

รวม

ไฟฟ้า 2,588 MW 559 MW  

ไอน�้า 148 TPH 38 TPH

น�้าเย็น 4,600 RT 1,150 RT

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

- พลังงานแสงอาทิตย์
Private 

PPA
100% ไฟฟ้า 24.4 MW 24.4 MW

ไตรมาส 1/2563 
– 

ไตรมาส 3/2563

รวม ไฟฟ้า 24.4 MW 24.4 MW  
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โครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่เปิด 
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
1. บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีขนาด
ก�าลงัการผลติ 660 เมกะวัตต์ ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า กบั กฟผ. 
ภายใต้รปูแบบของโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้า
ท้ังหมดให้แก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันท่ีเริ่มด�าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2555

ท้ังนี้ บริษัทถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ผ่านบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของหุ้นท่ีออกและ
จ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีบริษัทในกลุ่มโกลว์ เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ  
ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 
1) จังหวัดชลบุรีมีขนาดก�าลังการผลิต 713 เมกะวัตต์ ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ภายใต้รูปแบบของโครงการผู้
ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าท้ังหมดให้แก่ กฟผ. เป็น
เวลา 25 ปี นับจากวันท่ีเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมกราคม 2546 

ท้ังนี ้บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี ่2 จ�ากดั (ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย 
ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด 
ในขณะท่ีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นในบริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 95 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

3. บริษัท ไฟฟ้ำห้วยเหำะ จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
ห้วยเหาะ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้มกี�าลงัการผลติ 152 เมกะวตัต์  
ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรูปแบบ 
Build-Operate-Transfer ซ่ึงได้เร่ิมด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ไปเม่ือเดือนกันยายน 2542 โดยมีความสามารถในการ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ�านวน 126 เมกะวัตต์ โดยปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีขายให้กับ กฟผ. ในแต่ละปีจะข้ึนอยู่กับปริมาณน�้าท่ีมีใน
แต่ละปี โดยบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด จะจัดท�าประมาณการ

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละปีเป็นรายเดือนให้กฟผ. และ Electricite 
du Laos (EDL) จ�านวน 2 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 30 ปีนับต้ังแต่
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ท้ังนี้ บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด ทางอ้อมโดย
ถือหุ้นผ่าน บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด (ซ่ึงถือหุ้นใน บริษัท 
ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัดในสัดส่วนร้อยละ 25) ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีกลุม่โกลว์ถอืหุ้น
ในบริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัดในส่วนท่ีเหลือ ดังนั้นจึงท�าให้การ
ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทในบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด จึงคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 12.75 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด 
ส�าหรับกลุ่มโกลว์มีการถือหุ้นผ่าน บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมท้ังหมดคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 67.25 
ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด และ EDL-Generation 
Public Company Limited (EDL-Gen) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
20 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

4. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ากัด เป็นเจ้าของและประกอบ
ธรุกจิโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ซ่ึงตัง้อยู่ในเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ธรรมชาติ ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small 
Power Producer (SPP) ประเภทสัญญา Firm ปัจจุบันมีก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าติดตั้งท้ังหมด 123 เมกะวัตต์ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้
กับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ซ่ึงมีอายุ 25 ปี จากวันเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนพฤษภาคม 2556  นอกจากนั้น โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี  
เอ็นแอลแอล ยังได้ท�าสัญญาเพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้าและน�้า
เย็นให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ในเขตประกอบอตุสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL)

ท้ังนี้ บริษัทถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล 
ผ่านบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้น 
ท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีบริษัทในกลุ่มกัลฟ์  
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่าย
แล้วท้ังหมด
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5. โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์กัลฟ์ โซล่ำร์
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) ภายใต้รูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) จ�านวน 4 โครงการ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 0.6 
เมกะวัตต์ และจ�าหน่ายไฟฟ้าท้ังหมดให้แก่ กฟภ.และ กฟน. 
โดยแบ่งเป็นรายบริษัทดังนี้

1. บรษัิท กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ากดั มกี�าลงัผลติ 0.25 เมกะวัตต์  
ตั้งอยู่ในดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) เร่ิม
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557

2. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จ�ากัด มีก�าลังผลิต 0.13 เมกะวัตต์  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA 
CIE 1) เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือน
มิถุนายน 2557

3. บรษัิท กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จ�ากดั มีก�าลงัผลติ 0.13 เมกะวตัต์  
ตัง้อยู่ในนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1  
(WHA ESIE 1) เร่ิมด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
ในเดือนสิงหาคม 2557

4. บรษัิท กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จ�ากดั มีก�าลงัผลติ 0.09 เมกะวตัต์  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) เร่ิม
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558

ท้ังนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด ในขณะท่ีกลุ่มกัลฟ์ ถือหุ้นในบริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว 
ท้ังหมด

6. โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) ภายใต้รูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) จ�านวน 4 โครงการ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 3.3 
เมกะวัตต์ และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จ�านวน 2.3 เมกะวัตต์ 
และ กฟน. จ�านวน 1.0 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นรายบริษัทดังนี้

1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด มี
ก�าลังผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีดับบลิวเอชเอ  
เมกกะโลจิสติกส ์  เ ซ็นเตอร ์  วังน ้อย 61 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนกรกฎาคม 2557

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด มี
ก�าลังผลิตติดตั้ง 0.83 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีดับบลิวเอชเอ 
เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
ในเดือนเมษายน 2557

3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด มี
ก�าลังผลิตติดตั้ง 0.83 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีดับบลิวเอชเอ 
เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
ในเดือนเมษายน 2557

4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด มี
ก�าลังผลิตติดตั้ง 0.64 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ท่ีดับบลิวเอชเอ 
เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
ในเดือนเมษายน 2557

ท้ังนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ  
กันกุล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ ้นท่ีออกและ 
จ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีกลุ่มกันกุล ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ กันกุล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้น 
ท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

7. บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ำกัด 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด เป็นเจ้าของและ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 ซ่ึง
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) 
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) ประเภท
สัญญา Firm ซ่ึงก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งท้ังหมด 130 เมกะ
วัตต์ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีอายุ 25 ปี นับจากวันท่ีเริ่มด�าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 นอกจากนั้น  
โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 ยังได้ท�าสัญญาเพื่อ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ใน WHA CIE 1

ท้ังนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท บี.กริม เพา
เวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของ
หุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีกลุ่มบี กริม เพา
เวอร์ ถือหุ้นในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256242 WHAUP

8. โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ำซธรรมชำติ
 ท่ีร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ำกัด
กลุ ่มบริษัทและบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัดร่วมเป็นเจ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติตามรูปแบบโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm จ�านวน 4 โครงการ  
ดังต่อไปนี้

1. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี  
ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 
อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีก�าลังผลิตไฟฟ้าติด
ตั้งท้ังหมด 137.0 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้า 
ตามสัญญา 20 ตันต่อชั่วโมง โดยจะเริ่มด�าเนินการผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560

2. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ ์ 
ทีเอส 1 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
(ESIE) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีก�าลังผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งท้ังหมด 134 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้า 
ตามสัญญา 30 ตันต่อช่ัวโมง โดยเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

3. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ ์ 
ทีเอส 2 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
(ESIE) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีก�าลังผลิตไฟฟ้า
ติดตั้ง 134 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�้าตามสัญญา 
30 ตันต่อช่ัวโมง โดยเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมื่อเดือนกันยายน 2560

4. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ ์ 
ทีเอส 3 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น 
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
มีก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต
ไอน�้าตามสัญญา  25 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่มด�าเนินการผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560

5. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ ์ 
ทีเอส 4 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น 
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
มีก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิต
ไอน�้าตามสัญญา 25 ตันต่อช่ัวโมง โดยเริ่มด�าเนินการผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนมกราคม 2561

6. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์  
เอ็นแอลแอล ตั้งอยู ่ ท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL) อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัด 
ระยองมีก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 127 เมกะวัตต์และก�าลัง 
การผลิตไอน�้าตามสัญญา 10 ตันต่อช่ัวโมง โดยเริ่มด�าเนิน
การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนมกราคม 2562

ท้ังนี้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน โรงไฟฟ้าพลังงาน
ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้น 
ท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ในขณะท่ีบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี 
จ�ากัด ได้ลงทุนในสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้น
ท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

9. โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะอุตสำหกรรมท่ีร่วมลงุทน
 กับบริษัท โกลว์ พลังงำน (จ�ำกัด) มหำชน 
 และบริษัท สุเอซ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรม ชลบุรี คลีนเอนเนอร์ย่ี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จังหวัดชลบุรี มีก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 8.6 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ไปเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2562

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 
อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน 
ระหว่าง บมจ. โกลว์ พลังงาน (บริษัทย่อยของบมจ. โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี) ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี ่ 
จ�ากัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์  
พาวเวอร์) และบริษัท สุเอซ เอเชีย จ�ากัด เพื่อการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม โดยท้ังสามบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเท่ากัน

10. โครงกำรระบบท่อจัดจ�ำหน่ำยและค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำต ิ
 ท่ีร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  
 จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 เป็นโครงการ
ระบบท่อจัดจ�าหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
2 และโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ท่ีนิคม
อุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) 
ซ่ึงได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือเดือน มิถุนายน 2562 
 
11. โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคำ
บริษัทได้เข้าด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารคลัง
สินค้าท้ังในพื้นท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของกลุ่ม WHA 
และภายนอก ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 
เป็นจ�านวนรวมท้ังสิ้น 6.4 เมกะวัตต์
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โครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคำ
บริษัทได้เข้าด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ตดิตัง้บนหลงัคาเพือ่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมท้ัง
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHAID และภายนอก อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ซ่ึงมีขนาดก�าลังผลิตรวม 24.4 เมกะวัตต์ 

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
กลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายพลังงานในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง
บริษัทมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงาน ความเข้าใจ
ในความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังทางด้านการด�าเนินการและด้านต้นทุนทางการเงิน ซ่ึงน�าไป
สู่การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของลูกค้าและในราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งซ่ึงเป็นการช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าส�าหรับใช้ใน 
เฉพาะพ้ืนที่ (Captive Energy) 
บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าส�าหรบัใช้ในเฉพาะพืน้ท่ี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 
ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Gas-fired Cogeneration 
Power Plant) เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าให้กับผู้ประกอบการ
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่ม WHA ซ่ึงจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าท่ีจัดจ�าหน่ายให้กับ
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีความม่ันคงขึ้นกว่าในปัจจุบัน 
เพราะจะสามารถบรหิารจดัการผลติไฟฟ้าจากหน่วยผลติประเภท
ต่างๆ ให้คุ้มค่าและสอดคล้องกับลักษณะการใช้พลังงานของ
ผู้ใช้พลังงานในพื้นท่ีนั้นๆ รวมถึงมีต้นทุนการผลิตไอน�้าท่ีต�่า 
นอกจากนัน้ยังช่วยลดการสญูเสยีพลงังานจากการจ�าหน่ายไฟฟ้า
ผ่านระบบสายส่งในระยะทางไกล

การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน 
Smart Energy และ Smart Microgrid 
ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA 
บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer-
to-Peer Energy Trading ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
รปูแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing ศกึษาเทคโนโลยีใหม่ 
เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ศึกษาการจัดการ
และการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น ระบบไมโครกริด  
(Microgrid) ฯลฯ ในบริเวณพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม 
WHA โดยมีเป้าหมายเพ่ือรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมพลังงานสู่การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวและการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม

เสถยีรภาพด้านพลงังานให้แก่ผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนให้กับบริษัท  

กลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจพลังงานดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมอีตัราการเตบิโต
ของจ�านวนประชากรและทางเศรษฐกิจสูง และมีความต้องการ
พลังงานจ�านวนมาก เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพ และน่าลงทุน 
ท้ังนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเข้าลงทุนโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน (Solar Farm) มีสัญญาจ�าหน่าย
ไฟฟ้าระยะยาวให้กับการไฟฟ้าเวียดนามหรือ EVN

ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐานท่ีถูกก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดย กระทรวงพลังงาน 
(กน.) คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ  
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพัฒนา
และจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงและย่ังยืน 
แต่เดิมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ต่อมา
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้ามีเพิ่มข้ึนจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของจ�านวนประชาชน รัฐบาล
จึงได้มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
ไฟฟ้ามากข้ึนเพื่อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุนก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน โดยตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน
ในการผลิตไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลการสร้าง
โรงไฟฟ้าได้ ท�าให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ได้มีผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
(Small Power Producer: SPP) เข้ามามีบทบาทในการผลิต
ไฟฟ้าในระบบของประเทศ และต่อมาในปัจจุบันเนื่องจากมีการ
สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า จึงได้ม ี
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: 
VSPP) เข้ามามีบทบาทเพ่ิมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ 
และในช่วงท่ีผ่านมาต้นทุนอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ตกลงอย่างรวดเรว็ ท�าให้มีผูป้ระกอบการจ�านวนมากลงทุนตดิตัง้ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองหรือจ�าหน่ายให้แก ่
ผู้ใช้ไฟในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่
อ่ืนๆ เนื่องจากสามารถผลิตพลังงานได้ในราคาต้นทุนเฉลี่ย 
ต่อหน่วยท่ีต�่ากว่าการซ้ือไฟจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
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ปัจจัยความเส่ียง

บริษัทตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน โดยบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัย 

ความเสีย่งต่างๆ อันอาจเกดิขึน้ภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้ประเมินความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญต่างๆ ตลอดจนผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวต่อ

ธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก กล่าวคือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการด�าเนินงาน (Operation) ด้านการเงิน 

(Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอื่นๆ (Compliance) และแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจหลัก (ธุรกิจน�้าและ

ธุรกิจพลังงาน) ของบริษัท ดังต่อไปนี้  

ปัจจัยเส่ียงด้านกลยุทธ์

ธุรกิจน�้า
รายได้หลกัของธุรกิจน�า้มาจากลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรม 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
อินดัสเตรยีล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้ในจ�านวนท่ีมีนัยส�าคัญมาจากการ

ประกอบธุรกิจน�้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมท่ีพฒันาและบรหิารจดัการโดยบรษัิท ดบับลวิเอชเอ  

อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(รวมเรยีกว่า “กลุม่ WHAID”) ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษัิท โดย

คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 42.9 และร้อยละ 44.7 ของรายได้ 

ท้ังหมดของบริษัท ในปี 2561 และ 2562 ตามล�าดับ

แม้ว่าบรษัิทจะได้ลงนามในสญัญาพนัธมติรทางธรุกจิ และสญัญา

เช่าสิทธิกับกลุ่ม WHAID เพ่ือให้มีสิทธิในการประกอบธุรกิจน�้า

ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม 

WHAID ท้ังส�าหรับโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต เป็น

ระยะเวลา 50 ปี  แต่หากกลุ่ม WHAID ไม่ขยายธุรกิจเก่ียวกับ

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ในอนาคต ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และบริษัทไม่มีลูกค้าภายนอก

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม 

WHAID เพ่ิมเติม รายได้ของบริษัทอาจไม่เติบโตอย่างมีสาระ

ส�าคัญในอนาคต หรือหากสัญญาเช่าสิทธิสิ้นสุดลงเมื่อครบ
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ก�าหนดระยะเวลา 50 ปี โดยไม่มกีารต่ออาย ุและบริษัทไม่มลีกูค้า

ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ของกลุ่ม WHAID มาชดเชย รายได้ของบริษัทอาจลดลงอย่าง

มีนัยส�าคัญ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการ 

ด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญได้ 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาคัดเลือกโครงการ

ลงทุนท่ีให้อัตราผลตอบแทนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity 

Internal Rate of Return) ในระดับท่ีเหมาะสม และศึกษาและ

วเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถงึ 

การศึกษาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ (Sensitivity Analysis)  

อย่างละเอียด และหากเป็นโครงการร่วมทุน (Joint Venture) 

บริษัทก็มีนโยบายเลือกผู้ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา

จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ฐานะ

ทางการเงิน และประวัติผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาในอดีตของ 

ผู้ร่วมลงทุนอีกด้วย 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย
เนื่องจากกลุ ่มลูกค ้าหลักของธุรกิจน�้าของบริษัทซ่ึงเป ็น 

ผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นหลัก ซ่ึง

มีการใช้น�้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ร้อยละ 26 และ 

ร้อยละ 11 ของรายได้จากธุรกิจน�้าท้ังหมดของบริษัท ในปี 2562 

ตามล�าดับ นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก  

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า  

โดยรายได้ของบริษัทจากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 

66.4 และร้อยละ 62.0 ของรายได้จากธุรกิจน�้าของบริษัท ในปี 

2561 และปี 2562 ดงันัน้ หากธรุกจิ หรือสภาวะการลงทุนของกลุม่ 

อุตสาหกรรม หรือลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวลดลง หรือชะลอตัวลง 

อาจท�าให้ความต้องการใช้น�้า และระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของ

ลกูค้ากลุม่ดงักล่าวลดลง ซ่ึงเหตดุงักล่าวอาจก่อให้เกดิผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถในการท�าก�าไร และ

ผลการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว 

เพื่อลดความเสี่ยง 1) บริษัทได้มีการเฝ้าติดตามการใช้น�้าของ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 2) สอบถามและทบทวนแผนการใช้น�้ากับ

ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นระยะๆ และ 3) เพื่อเป็นการลดผลกระทบ 

จากปัจจัยดังกล่าวในระยะยาว บริษัทจึงมีนโยบายและแผนงาน 

ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า อาทิ เช่น การให้บริการน�้าอุตสาหกรรมประเภท

พิเศษ (Specific Industrial Water) หรือระบบน�้าอาร์โอ  

(Reverse Osmosis) เพื่อสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าหลากหลาย

มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้า 

นอกนิคม เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล ฯลฯ ในพื้นท่ี

ท่ีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญอีกด้วย

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายน�้าดิบรายใหญ่ 
บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค โดยผลิตและ 

จดัจ�าหน่ายน�า้เพือ่อุตสาหกรรมให้แก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ในนคิมอตุสาหกรรม ซ่ึงต้องใช้น�า้ดบิเป็นวตัถดุบิหลกัท่ีส�าคญั โดย

ค่าใช้จ่ายน�้าดิบเฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของต้นทุนรวม  

ในปัจจุบัน บริษัทจัดหาน�้าดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายน�้าดิบรายใหญ่  

3 ราย เป็นหลัก ได้แก่ 1) บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร์”) ซ่ึงเป็นผู้ได้รับ

สัมปทานรายใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่ม WHAID 

ได้แก่ น�้าจากบ่อน�้าธรรมชาติพ้ืนท่ีของกลุ่ม WHAID ในสัดส่วน

ร้อยละ 84 ร้อยละ 11 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ โดยกลุ่ม WHAID 

เป็นตัวกลางในการจัดซ้ือน�้าดิบจากสองแหล่งแรก อย่างไร

ก็ดี บริษัทสามารถจัดซ้ือน�้าดิบโดยตรงจาก อีสต์วอเตอร์ และ

กรมชลประทานได้

ดังนั้น หากอีสต์วอเตอร์ กรมชลประทาน หรือกลุ่ม WHAID 

ไม่สามารถจัดหาน�้าดิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณและในเวลา

ท่ีตกลงกัน หรือเกิดภาวะขาดแคลนน�้าดิบ หรือหากราคาน�้าดิบ

สงูขึน้ เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา บรษัิทมแีผนงานเพือ่ลดความเสีย่งจากการ

มีแหล่งน�้าดิบจากผู้บริการน้อยรายและหรือจัดหาคุณภาพของ

น�้าดิบ 1) บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับแหล่งน�้าดิบ

ตามธรรมชาต ิและมีแผนในการสร้างอ่างกกัเกบ็น�า้ (Reservoirs) 

ในบางนคิมอตุสาหกรรมตามความเหมาะสม 2) มีแผนการจดัหา

แหล่งน�้าดิบตามธรรมชาติเพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งท่ีใช ้

เป็นประจ�า 3) รวมถึงมแีผนในการน�าเทคโนโลยใีนการบ�าบัดน�า้เสยี 

ให้เป็นน�้าดีเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) อีกด้วย 

4) นอกจากน้ันบริษัทได้มีการติดตามและประสานงานกับลูกค้า

อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือวางแผนการใช้น�้าและการส่งน�้าได้อย่าง 

เพียงพอ และประสานงานกับผู ้จ�าหน ่ายน�้าดิบและเพ่ือ 

หาทางป้องกันและแก้ไขอย่างสม�่าเสมอ ด้วยมาตรการป้องกัน 

ท่ีด�าเนินการมาแล้วข้างต้น บริษัทม่ันใจได้ว่าจะมีแหล่งน�้าดิบ 

ท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอในการผลิตและจ�าหน่ายได้

อย่างต่อเน่ือง



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256246 WHAUP

ธุรกิจพลังงาน
ความเส่ียงจากการลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทไม่มีอ�านาจ
ควบคุมกิจการ
ในปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซ้ือ
หุ้นในธุรกิจพลังงานต่างๆ รายได้จากธุรกิจพลังงานท้ังหมด
ของบริษัทเกิดจากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจ
พลังงาน และมีฐานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึง
ไม่มีอ�านาจควบคุมกิจการ การบริหารงานของบริษัทซ่ึงประกอบ
กิจการพลังงานดังกล่าว ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการของบริษัท 
ดังกล่าว แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทท่ี
มีความเช่ียวชาญในธุรกิจพลังงาน บริษัทก็อาจมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานดังกล่าว บริษัทรับรู้รายได้จาก 
การลงทุนในธุรกิจพลังงานดังกล่าวในรูปแบบของส่วนแบ่งก�าไร 
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และเงินปันผล  
ท้ังนี้ บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการคัดเลือก
ผู้ร่วมทุนท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเม่ือลงทุนใน
บริษัทร่วมต่างๆ และการเป็นลงทุนแต่เพียงผู้เดียวในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ

ปัจจัยเส่ียงด้านการด�าเนินงาน

ธุรกิจน�้า
ความเส่ียงจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคา 
ค่าบรกิารสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ก�าหนดว่า  
“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มีอ�านาจ
ก�าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ หรือ
สงัหารมิทรพัย์ และค่าบ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวยความสะดวก ตลอดจน 
ค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมใน
ด้านธุรกิจ” ดังนั้น อ�านาจในการประกาศและปรับเพิ่มค่าบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และค่าบริหาร 
บ่อบ�าบัดน�้าเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงอยู่ท่ี กนอ. โดยบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บ 
ค่าบริการสาธารณูปโภคเกินกว่าอัตราท่ี กนอ. ก�าหนด ดังนั้น 
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ กนอ. ไม่อนุมัติให้บริษัทปรับเพิ่ม
ค่าบรกิารสาธารณปูโภคตามต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป หรอืเพือ่ให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาด อนึ่ง ไม่มีข้อก�าหนดให้บริษัทต้องขอ
อนุมัติอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคท่ีเรียกเก็บในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรม

ความเสีย่งจากการเส่ือมสภาพและความเสียหายของระบบ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบ�าบัด 
น�้าเสีย
ระบบผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบ�าบัด 
น�า้เสยีของบรษัิท อาจมีการเสือ่มสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน  
หรือได้รับความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจส่ง
ผลกระทบโดยตรงท�าให้กระบวนการผลิตและจัดส่งน�้าเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือระบบบริหารจัดการน�้าเสียต้องหยุดชะงักลง 
หากบริษัทไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะ
เวลาอันสมควร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
สร้างรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว ยังอาจส่งผลให้ 
บรษัิทไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขภายใต้สญัญาเช่าสทิธท่ีิท�ากบั 
กลุ่ม WHAID และกับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย และอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญได้

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีการตรวจสอบระบบน�้า 
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการจัดแผนการซ่อมบ�ารุงระบบ 
การผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดย
วัตถุประสงค์ของแผนการซ่อมบ�ารุงจะมุ่งเน้นการซ่อมแซม
ระบบน�้าส่วนท่ีช�ารุดหรือเสียหาย รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้งานของระบบผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีการ
ซ่อมแซมระบบน�้า หากมีความจ�าเป็นต้องหยุดกระบวนการผลิต
และจัดส่งน�้าเป็นการชั่วคราว ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมทราบเป็นการล่วงหน้า และมกีารจดัเตรยีมแหล่งน�า้ 
ส�ารองเพื่อทดแทนระบบน�้าหลักเป็นการช่ัวคราว จนกว่า
ระบบการผลิตและจ�าหน่ายน�้าหลักจะซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ 
นอกจากนีบ้รษัิทยังได้จดัท�าประกนัทรพัย์สนิกบับรษัิทประกนัภยั  
เพื่อรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกเส้นท่ออีกด้วย

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง ภัยแล้ง และภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ 
เนือ่งจากภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิเช่น ภยัแล้ง อุทกภยั วาตภัย อัคคภียั  
และแผ่นดินไหว ภัยจากโรคระบาด และอุบัติเหตุร้ายแรง เป็นสิ่ง
ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยในกรณีท่ีเกิดภัยแล้ง  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว อาจ 
ส่งกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษัิท และอาจก่อให้เกดิความ
เสยีหายอย่างร้ายแรงต่อทรพัย์สนิท่ีใช้ประกอบกจิการ นอกจากนี้  
บรรดาผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีบริษัท
ประกอบธุรกิจอยู่ ก็อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวด้วย  
ซ่ึงก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�าเนินงานของบริษัท
ด้วยเช่นกัน
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ท่ีผ่านมาบริษัทได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยง

เหล่านี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการเลือกท�าเลท่ีตั้ง

ของโครงการฯ การจดัให้มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

ตลอดจนได้มีการออกแบบให้ถนนในโครงการสูงกว่าระดับ 

ถนนสาธารณะหลักหน้าโครงการหรือระดับน�้าท่วมสูงสุดในรอบ

ระยะเวลา 30 ปี ในท้องท่ีนัน้ๆ นอกจากนีบ้ริษัทเองก็ได้ท�าประกนั

ภัยทีค่รอบคลุมความเสยีหายทีเ่กดิจากภยัธรรมชาติและอบุตัภิยั

ไว้ส�าหรับทุกโครงการของบริษัท โดยด�าเนินการท�าประกันภัย 

ความเสี่ยงทุกชนิด (All Risk Insurance) ซ่ึงครอบคลุม 

ความเสีย่งทุกประเภท บรษัิทยังเช่ือม่ันว่าบรษัิทได้มีการวางแผน 

และก�าหนดมาตรการป ้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 

เป็นอย่างดี ดังน้ันโอกาสท่ีจะเกิดเหตุอุทกภัยร ้ายแรงกับ 

โครงการฯ ของบริษัท จนเกินวงเงินชดเชยความเสียหาย 

จึงมีค่อนข้างจ�ากัด

ในช่วงท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง นอกเหนือจากมาตรการ

ของภาครฐัฯ และภาคเอกชนผ่านหน่วยงานท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้

ดูแลเรื่องน�้าอย่าง Water War Room ท่ีบริษัทเป็นส่วนหนึ่งใน 

ทีมงานนัน้ มาตรการภายในของบริษัทในการตอบโต้ภาวะภยัแล้ง  

มีด้วยกันหลายมาตรการประกอบด้วย

1. Wastewater Reclamation เพื่อการน�าน�้าท้ิงกลับมาใช้

ประโยชน์เป็นน�้าอุตสาหกรรม

2. Alternative Raw water resources โดยบริษัทได้มีการ

พิจารณาแหล่งน�้าจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเอกชนท่ีมี

ศักยภาพ เพื่อเสริมปริมาณน�้าต้นทุนในการให้บริการลูกค้า

อุตสาหกรรม

3. Wastewater Reuse โดยการใช้น�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วใน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน�้าต้นไม้ การก่อสร้าง เป็นต้น

ซ่ึงจากมาตรการและความร่วมมือดังกล่าว ท�าให้บริษัทสามารถ

ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อลูกค้าจากภาวะภัยแล้งได้

อย่างมีนัยส�าคัญ

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซ้ือหุ ้นในธุรกิจ

พลังงาน โดยส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลจากธุรกิจพลังงาน

ของบริษัท ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.97 

ของรายได้รวมส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลท้ังหมดของบริษัท 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีส่วนแบ่งก�าไร

จากการลงทุนในบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ

บรษัิท และบรษัิทไม่มอี�านาจควบคมุ) มากท่ีสดุ ท้ังนีก้ารลงทุนใน

ธรุกจิพลงังาน บรษัิทรบัรูร้ายได้ในรปูแบบของส่วนแบ่งก�าไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าและเงินปันผล

การลงทุนในธุรกิจพลังงานนั้นมีความเสี่ยงต่างๆ ซ่ึงสามารถ

สรุปได้โดยย่อดังนี้ 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง 
ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติและ

ถ่านหินนัน้ เชือ้เพลงิโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหิน ถอืเป็น 

ต้นทุนหลักของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หากเกิดการ

ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน หรือผู้จัดจ�าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติหรือถ่านหินไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติหรือ

ถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซ่ึงใช้ก๊าซ

ธรรมชาติหรือถ่านหินได้ในปริมาณท่ีต้องการ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี

อยู ่นอกเหนือการควบคุมของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดังกล่าวก็

อาจปฏิบัติผิดข้อก�าหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีท�าไว้กับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า 

หรือไอน�้า ท่ีท�าไว้กับลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้  

ดังนั้น หากเช้ือเพลิงขาดแคลนก็อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้

ส่วนแบ่งก�าไร ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ซ่ึงเป็นธุรกิจ

พลังงานท่ีมีสัดส่วนการลงทุนมากท่ีสุดนั้น ได้มีการท�าสัญญา 

ซ้ือขายถ่านหินล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลน

เช้ือเพลิงบางส่วนแล้ว

ท้ังธุรกิจน�้าและธุรกิจพลังงาน
ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
กฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
แผนการขยายธุรกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัท
บริษัทด�าเนินธุรกิจน�้าและธุรกิจพลังงาน ซ่ึงโอกาสในการขยาย

ธุรกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัทข้ึนอยู่กับสภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และโครงสร้างทางกฎหมาย โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง หากสภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ อันประกอบด้วยความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่อง เงินเฟ้อ และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ตลอดจนความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการผิดนัดช�าระหนี้ของบริษัท

อ่ืนๆ ในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลต่ออัตราดอกเบ้ียโดยรวม หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ

แผนการขยายธุรกิจของบริษัทได้
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ปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจถอนตัวออก

จากสหภาพยุโรปของประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ความไม่แน่นอนทางการเมือง 

อาจส่งผลต่อการลงทุนและการลดการขยายก�าลังการผลิตของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของ

บริษัท นอกจากนี้ ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน 

บ่อยครั้งอาจท�าให้ประเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขัน

และความน่าสนใจในการดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต  

บางธรุกจิอาจพจิารณาย้าย ขยาย หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศ

เพื่อนบ้านเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ผลของความตึงเครียดทาง 

การเมืองประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือนท่ีมีในระดับสูงจ�ากัด

การบริโภคของภาคเอกชน ประกอบกับการบริโภคในประเทศ 

การผลิต รวมถึงการส่งออกท่ีลดลงส่งผลเสียต่อกิจกรรมการ

ลงทุน ซ่ึงท�าให้มีการลดการขยายการผลิตของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัท หรือ

การเลื่อนการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 

เชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเป็นแหล่งลงทุนท่ีน่าสนใจของ

ต่างประเทศท่ีจะเข้ามาท�าธุรกจิในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีคุณภาพมากกว่าและอัตรา

ค่าจ้างไม่สูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา

รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยังมีโครงสร้าง 

พืน้ฐาน นัน่คอืระบบสาธารณปูโภคท่ีพร้อม และถงึแม้ประเทศไทย 

จะเผชิญกับภัยธรรมชาติในปี 2554 ภาพรวมการลงทุน

ประเทศไทยก็ยังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 

2557 ท่ีรฐับาลได้มปีระกาศการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ สทิธแิละ 

ประโยชน์จากการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน ให้มคีวามเหมาะสม 

กับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและนโยบายการพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการของประเทศ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปี 2558 

ปัจจัยเส่ียงด้านการเงิน

ความสามารถในการบริหารการเงินของบริษัทข้ึนอยู่กับปัจจัย

หลายประการ ท้ังจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของ

บริษัท ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึง

การระดมเงินท้ังจากตลาดเงิน/ตลาดทุน ท้ังในและต่างประเทศ

และอัตราดอกเบ้ีย เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการด�าเนินงาน

ทางธุรกิจท่ีดีข้ึน บริษัทจึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน 

ท่ีเหมาะสมและพอเพียงโดยมีต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับ 

ท่ีเหมาะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.95 เท่า ในขณะท่ีอัตราส่วนหนี้สิน 

ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.81 เท่า ท้ังนี้

เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องในการด�าเนินการขยาย

ธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านการเงิน บรษิทัจึงด�าเนินการโดยให้มี

งบดุลท่ีมีสภาพแข็งแกร่ง มีหนี้สินในระดับต�า่ รักษาเงินสดในมือ 

ให้มีสภาพคล่อง ไม่มีเงินกู้ยืมจากเงินตราต่างประเทศ และ

พยายามจัดแหล่งเงินกู้ท่ีหลากหลาย ปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมานี ้

จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ ่นให ้บริษัทในการขยายธุรกิจและ 

ลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน  

ท้ังนี้ ในธุรกิจพลังงาน รายได้หลักของบริษัทมาจากส่วนแบ่ง

ก�าไรจากบริษัทร่วม โดยบริษัทร่วมมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าซ่ึง

มีแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมท่ีน�ามาใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

ตลอดจนต้นทุนในการด�าเนินงานบางส่วน อยู่ในสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศ ดังนั้น หากค่าเงินของสกุลเงินตราต่างประเทศและ

อัตราดอกเบ้ียมีความผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ อาจส่งผลกระทบ 

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร ฐานะ 

การเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ดี บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด ได้มีการท�าสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (F/X Swap) และจากอัตรา

ดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน

บางส่วนแล้ว

ปัจจัยเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ก�าหนดให้กิจการการประปา 

ถอืเป็นกจิการค้าขายอันเป็นสาธารณปูโภค ซ่ึงต้องได้รบัอนญุาต

หรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรก่ีอนการประกอบกจิการดงักล่าว 

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด�าเนินการเก่ียวกันสัมปทานประกอบกิจการ

ประปาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 

(“ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ”) ซ่ึงออกตามความในประกาศ

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ก�าหนดให้ “การประกอบกิจการประปา” 

ต้องได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม โดยได้หารือกับกรมทรัพยากรน�้า ซ่ึงเป็น 

หน่วยงานก�ากับดูแลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ให้ 

ความเห็นว่าการประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่อ

อุตสาหกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น เข้าข่ายกิจการ

ประปาท่ีต้องได้รับสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 

และประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ หรือไม่ ซ่ึงสรุปใจความได้ว่า 

กิจการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท และ

บรษัิทย่อย โดยเป็นการจ�าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิในโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่

ได้ผลิตและจ�าหน่ายให้แก่ประชาชนเป็นการท่ัวๆ ไปแต่อย่างใด  

ไม่ถอืเป็นการประกอบกจิการประปาจงึไม่อยู่ในบังคบัท่ีต้องได้รบั

สมัปทานตามนยัของประกาศคณะปฏวิตั ิฉบับท่ี 58 และประกาศ

กระทรวงทรัพยากรฯ

อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอนาคต หรือ

การตีความประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 และประกาศ

กระทรวงทรัพยากรฯ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตบริษัท และ

บริษัทย่อยท่ีเกี่ยวข้องอาจต้องด�าเนินการขอรับใบอนุญาต

หรือสัมปทาน และหากบริ ษัท และบริ ษัทย ่อยไม ่ได ้รับ

ใบอนุญาตหรือสัมปทาน ไม่ว ่าด ้วยเหตุใดๆ เหตุการณ์

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ  

รายได้และฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท

การเปล่ียนแปลงข้อก�าหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ 
กนอ. และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทซ่ึงเกี่ยวข้องกับการให้บริการน�้า

เพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจไฟฟ้านั้นตกอยู่ภายใต้ข้อก�าหนด  

กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึ 

แนวทางการตีความต่างๆ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  

รวมถงึกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง นอกจากนี ้นโยบายทางด้านบรกิาร

สาธารณูปโภคและพลังงานของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละยุค  

โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านบริการสาธารณูปโภคและ

พลังงาน รวมถึงการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ อาทิเช่น นโยบาย

ด้านพลังงานทดแทน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด�าเนิน

ธุรกิจการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท การประกอบ

ธุรกิจ รายได้และฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเส่ียงด้านอื่นๆ 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทไม่เป็นไปตามนโยบาย
เนือ่งจากบรษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

ในแต่ละปี โดยค�านึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด  

สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็น

สมควรของคณะกรรมการบริษัทและการจ่ายปันผลนั้นจะต้อง

ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัย

ส�าคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ 

ค�าวินิจฉัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิท

มอี�านาจอนมัุติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนนิการ 

รายงานให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบในการประชุมต่อไป  

ความสามารถของบริษัท ในการประกาศจ่ายเงินปันผลของหุ้น

ของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีในแต่ละปี  

อีกท้ังอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระท�าได้ในจ�านวนท่ี

ไม่เกินก�าไรสะสมตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

นอกจากนี้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ข้ึนอยู่กับเงินปันผลจ่ายจากบริษัทร่วมทุนท่ีบริษัทเข้าลงทุน 

ซ่ึงบริษัทไม่ได้เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในบริษัทร่วมเหล่านั้น จึง

มิได้มีบทบาทในการบริหารจัดการ และความสามารถในการ

ก�าหนดการจ่ายเงินปันผลอย่างเต็มท่ี ดังนั้น บริษัทไม่อาจ

รับรองได้ว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้

ตามนโยบาย 

นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ก�าหนดว่าบริษัทไม่อาจ

จ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม แม้ว่าบริษัทจะ

มีก�าไรสุทธิในปีนั้นๆ ก็ตาม อีกท้ังในกรณีท่ีบริษัท มีก�าไรสุทธิ

ในปีใดๆ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทก�าหนด

ว่าในกรณีท่ีบริษัทมีก�าไรสุทธิในปีใดๆ บริษัทต้องจัดสรรก�าไร

เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

หักด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารอง

ท้ังหมดจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0  ของทุนจดทะเบียน 

ของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถท�าก�าไรได้เพียงพอ หรือหาก 

บริษัทเห็นสมควรเป็นประการอื่น บริษัทอาจไม่จ่ายเงินปันผล 

ในอนาคตได้
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ WHAUP

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามค�าแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2719-9559

โทรสาร 0-2717-2128

เว็บไซต์ www.wha-up.com

ประเภทธุรกิจ (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจ�าหน่ายน�้าดิบ ผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหาร
จัดการน�้าเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่างๆ

(2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000401

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 3,825,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัท

ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะ 
และประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดย

ทุน 
จดทะเบียน 

(ล้าน)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้าน)

มูลค่าที่ 
ตราไว้ 

(ต่อหุ้น)

%  
การถือหุ้น

บริษัทย่อย

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จ�ากัด WHAWT พัฒนาบริหารและจัดการ
ทรัพยากรน�้า

ไทย WHAUP THB  
100.00

THB  
100.00

THB  
10.00

99.99

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด WHAEG ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย WHAUP THB 
9,178.00

THB 
9,178.00

THB  
10.00

99.99

3. บริษัท ดบับลวิเอชเอยูพี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด WUPIN ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย WHAUP THB  
45.00 

THB  
45.00 

THB   
5.00

99.99

บริษัทย่อยของ WHAEG

4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ�ากัด WHAET ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย WHAEG THB 
4,250.00

THB 
4,250.00

THB  
10.00

99.99

5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ�ากัด WHASL ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
พลังงานทดแทน

ไทย WHAEG THB  
200.00

THB  
200.00

THB  
10.00

99.99

บริษัทย่อยของ WUPIN

6. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited WUPS1 ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร์ WUPIN USD 1.34 USD 1.34 USD 1.00 100.00

บริษัทย่อยของ WUPS1

7. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited WUPS2 ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร์ WUPS1 USD 1.33 USD 1.33 USD 1.00 100.00

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

บริษัทย่อยของ WUPS2

9. WHAUP Nghe An Joint Stock Company WUPNA ผลิตและจ�าหน่ายน�้า 
เพื่อการอุตสาหกรรม  
และให้บริการบริหาร 

จัดการน�้าเสีย

เวียดนาม WUPS2 VND 
29,950.78

VND 
29,950.78

VND 
10,000.00

99.99

บริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
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W
H

A
U

P

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะ 
และประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดย

ทุน 
จดทะเบียน 

(ล้าน)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้าน)

มูลค่าที่ 
ตราไว้ 

(ต่อหุ้น)

%  
การถือหุ้น

บริษัทร่วมทุนของ WHAUP

1. บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที  
จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

Gulf  
WHA MT

ขนส่ง จ�าหน่ายและ 
การใช้เชื้อเพลิงก๊าซ 

ทุกชนิดทางท่อ

ไทย WHAUP THB  
454.00

THB  
454.00

THB  
10.00

35.00

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จ�ากัด

WHA NGD2 ขนส่ง จ�าหน่ายและ 
การใช้เชื้อเพลิงก๊าซ 

ทุกชนิดทางท่อ

ไทย Gulf WHA 
MT

THB  
216.00

THB  
216.00

THB  
10.00

99.99

3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จ�ากัด

WHA NGD4 ขนส่ง จ�าหน่ายและ 
การใช้เชื้อเพลิงก๊าซ 

ทุกชนิดทางท่อ

ไทย Gulf WHA 
MT

THB 
 234.00

THB  
234.00

THB  
10.00

99.99

บริษัทร่วมทุนของ WHAEG

4. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ESCE ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,039.00

THB 
1,017.81

THB  
10.00

33.33

5. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด CCE ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย ESCE THB  
989.00

THB  
989.00

THB  
10.00

99.99

6 บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด/1 RCE ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย ESCE THB 
50.00

THB  
12.50

THB  
10.00

99.99

7. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด/1 GHW ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย ESCE THB  
50.00

THB  
12.50

THB  
10.00

99.99

8. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด BPWHA-1 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,533.56

THB 
1,533.56

THB  
100.00

25.01

9. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ากัด Gulf JP NLL ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,384.00

THB 
1,384.00

THB  
10.00

25.01

บริษัทร่วมทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

W
H

A
U

P
รายงานประจ�าปี 2562
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ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะ 
และประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดย

ทุน 
จดทะเบียน 

(ล้าน)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้าน)

มูลค่าที่ 
ตราไว้ 

(ต่อหุ้น)

%  
การถือหุ้น

บริษัทร่วมทุนของ WHAEG

10. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ�ากัด Gulf VTP ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,610.00

THB 
1,610.00

THB  
10.00

25.01

11. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ�ากัด Gulf TS1 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,685.00

THB 
1,685.00

THB  
10.00

25.01

12. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ�ากัด Gulf TS2 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,690.00

THB 
1,690.00

THB  
10.00

25.01

13. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จ�ากัด Gulf TS3 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,520.00

THB 
1,520.00

THB  
10.00

25.01

14. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จ�ากัด Gulf TS4 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,470.00

THB 
1,470.00

THB  
10.00

25.01

15. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2  จ�ากัด Gulf NLL 2 ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAEG THB 
1,440.00

THB 
1,440.00

THB  
10.00

25.01

บริษัทร่วมทุนของ WHAET

16. บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด Gheco-I ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAET THB 
11,624.00

THB 
11,624.00

THB  
10.00

35.00

17. บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด HHTC ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAET THB  
422.15

THB  
422.15

THB  
10.00

51.00

18. บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จ�ากัด/2 HHPC ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

สปป.ลาว HHTC USD  
40.00

USD  
40.00

USD  
80.00

25.00

19. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด GIPP ผลิตและจ�าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า

ไทย WHAET THB 
2,850.00

THB 
2,850.00

THB  
10.00

5.00

บริษัทร่วมทุนของ WHASL

20. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล  
 กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด

WHA Gunkul 
1

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย WHASL THB  
11.50

THB  
11.50

THB  
10.00

74.99



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2562
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U

P

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะ 
และประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดย

ทุน 
จดทะเบียน 

(ล้าน)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้าน)

มูลค่าที่ 
ตราไว้ 

(ต่อหุ้น)

%  
การถือหุ้น

บริษัทร่วมทุนของ WHASL

21. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล  
 กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด

WHA Gunkul 
3

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย WHASL THB  
14.50

THB  
14.50

THB  
10.00

74.99

22. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล  
 กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด

WHA Gunkul 
6

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย WHASL THB  
14.50

THB  
14.50

THB  
10.00

74.99

23. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล  
   กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด

WHA Gunkul 
17

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย WHASL THB  
16.00

THB  
16.00

THB  
10.00

74.99

24. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด Gulf  
Solar

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย WHASL THB  
35.44

THB  
35.44

THB  
10.00

25.01

25. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จ�ากัด Gulf  
Solar TS 1

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย Gulf  
Solar

THB  
7.38

THB  
7.38

THB  
10.00

99.99

26. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จ�ากัด Gulf  
Solar TS 2

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย Gulf  
Solar

THB  
5.55

THB  
5.55

THB  
10.00

99.99

27. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จ�ากัด Gulf  
Solar BV

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย Gulf  
Solar

THB  
7.66

THB  
7.66

THB  
10.00

99.99

28. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ากัด Gulf  
Solar KKS

ผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติด 

ตั้งบนหลังคา

ไทย Gulf  
Solar

THB  
14.67

THB  
14.67

THB  
10.00

99.99



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

W
H
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P
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ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะ 
และประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดย

ทุน 
จดทะเบียน 

(ล้าน)

ทุนช�าระแล้ว 
(ล้าน)

มูลค่าที่ 
ตราไว้ 

(ต่อหุ้น)

%  
การถือหุ้น

บริษัทร่วมทุนของ WUPSD

29. Duong River Surface Water Plant  
 Joint Stock Company

SDWTP ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย 
น�้ำประปำ

เวียดนำม WUPSD VND 
999,611.00

VND 
999,611.00

VND  
10,000

34.00

บริษัทร่วมทุนของ WUPNA

30. Cua Lo Water Supply  
 Joint Stock Company

CUA LO ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย 
น�้ำประปำ

เวียดนำม WUPNA VND 
48,269.59

VND 
48,269.59

VND  
10,000

47.31

/1	 บริษัท	ระยอง	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด	และ	บริษัท	โกลว์	เหมรำช	วินด์	จ�ำกัด	ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกำยน	2562	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี	เพื่อจดทะเบียนเสร็จ 
กำรช�ำระบัญชีของบริษัท

/2	 บริษัท	ห้วยเหำะไทย	จ�ำกัด	ลงทุนใน	บริษัท	โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ	จ�ำกัด	ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ร้อยละ	25	โดย	บริษัท	โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ	จ�ำกัด	ใช้สกุลเงิน 
ดอลล่ำร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และไม่ได้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม	เนื่องจำกบริษัทเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์	และผู้ลงทุนอื่นมีควำมเชี่ยวชำญในกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด

หมำยเหตุ	:



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256256 WHAUP

ที่อยู่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-009-9999

โทรสาร 02-009-9991

โทรศัพท์

ที่อยู่ ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-296-3582 

โทรสาร 02-683-1298

ที่อยู่ 179/74-80 ชั้น 15 ตึกบางกอก ซิตี้ ถนน สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-344-1000

โทรสาร 02-286-5050

โทรศัพท์

ที่อยู่ 62/15 ธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2235-3339

โทรสาร 0-2235-3076

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไม่มีข้อมูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ�ากัด  

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ข้อมูลส�าคัญอื่น



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 57

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและช�าระแล้ว 3,825,000,000 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 1 บาท 

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1 กลุ่มดับบลิวเอชเอ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน)/1

2,633,999,970 68.86

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  
อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จ�ากัด/2

43,500,010 1.14

รวม 2,677,499,980 70.00

2 กลุ่มนางสาวจรีพร จารุกรสกุล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 34,499,800 0.90

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จ�ากัด/3 72,581,665 1.90

นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร 17,081,813 0.45

รวม 124,163,278 3.25

3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 79,833,100 2.09

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 49,417,787 1.29

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 34,484,448 0.90

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 20,206,800 0.53 

7 นางสาวสุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 18,314,986 0.48

8 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 16,684,956 0.44

9 กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 16,367,500 0.43

10 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 15,417,292 0.40 

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก       3,052,390,127          79.80

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น          772,609,873          20.20

รวมทั้งหมด       3,825,000,000       100.00
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รายงานประจ�าปี 256258 WHAUP

1/	 บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจพัฒนาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงได้ขอเพิกถอน
หลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันท่ี	2	มีนาคม	2559	เป็นต้นมา	โดยปัจจุบัน	บริษัท	
ดับบลิวเอชเอ	เวนเจอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัดถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	98.54

 
	 ท้ังนี้	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	เวนเจอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัดเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน	(Holding	Company)	ซ่ึงปัจจุบันถือหุ้นโดย	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	 

คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	99.99

2/	 บริษัท	 ดับบลิวเอชเอ	 อินดัสเตรียล	 ดีเวลลอปเมนท์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	(เอสจี)	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนโดยจัดตั้งตามกฎหมาย 
ของประเทศสิงคโปร์	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ร้อยละ	100.00	

 
3/	 บริษัท	 ดับบลิวเอชเอ	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทเพ่ือการลงทุน	 (Holding	company)	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 มีทุนจดทะเบียน	 

5,000,000	บาท	เป็นหุ้นสามัญ	1,000,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	5	บาท	โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ	:

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
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

หุ้นกู้ จ�านวน
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / ครบก�าหนดไถ่ถอน อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

TRIS Rating
WHAUP208A 3,200 ร้อยละ 3.33% 

จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก 6 เดือน

อายุ 3 ป ี
ก�าหนดไถ่ถอน  

18 สิงหาคม 2563

A-

WHAUP208B 800 ร้อยละ 3.33% 
จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก 6 เดือน

อายุ 2.9 ป ี
ก�าหนดไถ่ถอน  

10 สิงหาคม 2563

A-

WHAUP216A 2,390 ร้อยละ 2.65% 
จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก 6 เดือน

อายุ 3 ป ี
ก�าหนดไถ่ถอน  

26 มิถุนายน 2564

A-

WHAUP236A 1,290 ร้อยละ 3.17% 
จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก 6 เดือน

อายุ 5 ป ี
ก�าหนดไถ่ถอน  

26 มิถุนายน 2566

A-

WHAUP256A 1,320 ร้อยละ 3.66% 
จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก 6 เดือน

อายุ 7 ป ี
ก�าหนดไถ่ถอน  

26 มิถุนายน 2568

A-

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีการ

เข้าท�าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยรายละเอียดส�าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท
บริษัท จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อ

ก�าหนดทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด 

ท่ีก�าหนดว่าบริษัทมหาชนจ�ากัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจาก 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีท่ีไม่มีการขาดทุนสะสม

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40.0 ของก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิท หลงัหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปี  

โดยค�านึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง 

แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ 

คณะกรรมการบรษัิท และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบ

ต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบรษัิทอย่างมีนยัส�าคญั และอยูภ่ายใต้ 

บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือค�าวินิจฉัยท่ีเกี่ยวข้อง โดย

มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอ

เพือ่ขออนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนินการรายงานให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของ

งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท และต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ารอง

ตามกฎหมายในแต่ละปี ท้ังนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่าย

เงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง  

แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของ 

คณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มี 

ผลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบรษัิทย่อย อย่างมนียัส�าคญั 

โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะ

ต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัทย่อย มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และ

จะด�าเนนิการรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทย่อยรบัทราบ

ในการประชุมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า
บรษัิทมีบรษัิทร่วมและกจิการร่วมค้าอืน่ ซ่ึงการจ่ายเงนิปันผลจาก

บริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างไป 

ตามข้อก�าหนดของแต่ละสัญญา ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีแต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่ ท้ังน้ี รายละเอียดเป็น

ไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
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W
H

A
U

P

โครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ส�านักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี

กฎหมาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สาธารณูปโภค

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
พลังงาน

ฝ่ายกลยุทธ์

จัดหา

บริการองค์กร
(Corporate Service)

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

ฝ่ายขายฝ่ายปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายก�ากับดูแล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

งานภายใต้ฝ่ายบริการองค์กร	ได้แก่	กฎหมาย	จัดหา	ระบบข้อมูลสารสนเทศ	และทรัพยากรบุคคล	บริษัทใช้หน่วยงานภายนอก	(Outsource)หมายเหตุ	:
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล • ประธานคณะกรรมการบริษัท 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน • กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล • กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบรรษัทภิบาล

4. นายวิเศษ จูงวัฒนา • กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายเวทย์ นุชเจริญ • กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายเอกชัย ติวุตานนท์ • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการบรรษัทภิบาล 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

8. นายสุรเธียร จักรธรานนท์ • กรรมการ 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
นางสาวจรพีร จารกุรสกลุ ลงลายมอืช่ือร่วมกบั นายเดวดิ รชิาร์ด 

นาร์โดน หรือนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หรือนายวิเศษ จูงวัฒนา 

คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินกิจการ

ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน  

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมี

ส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วม 

ในการบริหาร ซ่ึงในกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

นี้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด้วย

3. ให ้คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป ็น 

“ประธานคณะกรรมการบรษัิท” และในกรณท่ีีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง

หรือหลายคนเป็น “รองประธานคณะกรรมการบริษัท” ก็ได้

4. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด โดยต้อง

มีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 

3 โดยพิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็น

ผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังนี้ กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่ง

ไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็น

กรรมการใหม่ได้ 

2. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก 

ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือ

เสนอช่ือในการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ

ท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน ท้ังนี้ มติของ

คณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะ

กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต�าแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการ

ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ี

จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบัติหน้าท่ี และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป

ตามกฏหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์

สุจริต

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 

เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร

จัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัท และบริษัทย่อยตาม

ท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ และก�ากับดูแลการบริหารงานและ 

ผลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของ 

บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ี 

ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก ่

บริษัท และผู้ถือหุ้น

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ฝ่ายจดัการ 

หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีดังกล่าว 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้

เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

5. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่ี 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงาน

ทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมท้ังจัดให้มี

ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 

และเหมาะสม

6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับใช้นโยบาย

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความเชื่อม่ันได้ว่า

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่ม

ด้วยความเป็นธรรม

7. พิจารณาอนุมัติแต ่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม ่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติ บริษัท

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ 

และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งในกรณี 

ท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออก 

ตามวาระ

8. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย

อ่ืนใดและก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย

ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ
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9. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว

10. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ 

ประกอบธุกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วน 

ท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ 

หลักทรัพย์อ่ืนใดในวงเงินส่วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการ

บริหาร

12. พจิารณาอนมัุตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุ้น

ของบริษัท

13. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบท่ีสนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีบทลงโทษเม่ือ

ไม่ปฏิบัติตาม

14. แต่งตัง้เลขานกุารบรษัิท เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิท

ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของ

คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดใน

กรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในช่วง วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหาร

คณะ 
กรรมการ 
บรรษัท 
ภิบาล

คณะ
กรรมการ

บริหาร 
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562

จ�ำนวน  
8 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
5 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
 3 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
8 ท่ำน

ประชุม  
11 ครั้ง

ประชุม 
6 ครั้ง

ประชุม  
12 ครั้ง

ประชุม 
 2 ครั้ง

ประชุม  
2 ครั้ง

ประชุม  
5 ครั้ง

ประชุม  
1 ครั้ง

1. นางสาวจรีพร 
 จารุกรสกุล

• ประธานคณะ
กรรมการบริษัท

• ประธานคณะ
กรรมการบริหาร

• ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• กรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

 

 
11/11

 
 

12/12

 
 

2/2

 
 

5/5

 
 

1/1

2. นายเดวิด 
 ริชาร์ด นาร์โดน

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

11/11 12/12 2/2 1/1

3. นายวิวัฒน์ 
 จิรัฐติกาลสกุล

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริหาร

• กรรมการ 
บรรษัทภิบาล

11/11 12/12 2/2 1/1

4. นายวิเศษ 
 จูงวัฒนา

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริหาร 11/11 12/12 1/1

5. นายเวทย์ 
 นุชเจริญ

• กรรมการบริษัท 

• ประธาน
กรรมการ 
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

• ประธานคณะ
กรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

8/11 5/6 5/5 1/1



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 65

รายชื่อ ต�าแหน่ง

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหาร

คณะ 
กรรมการ 
บรรษัท 
ภิบาล

คณะ
กรรมการ

บริหาร 
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562

จ�ำนวน  
8 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
5 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
 3 ท่ำน

จ�ำนวน  
3 ท่ำน

จ�ำนวน  
8 ท่ำน

ประชุม  
11 ครั้ง

ประชุม 
6 ครั้ง

ประชุม  
12 ครั้ง

ประชุม 
 2 ครั้ง

ประชุม  
2 ครั้ง

ประชุม  
5 ครั้ง

ประชุม  
1 ครั้ง

6. นายเอกชัย 
 ติวุตานนท์ 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการ 
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

• กรรมการ 
บรรษัทภิบาล

• กรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

11/11 6/6 2/2 5/5 1/1

7. นางพรรณี 
 วรวุฒิจงสถิต

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการ 
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

• ประธาน 
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

 
 

9/11

 
 

6/6

 
 

2/2

 
 

1/1

8. นายสุรเธียร 
 จักรธรานนท์

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

11/11 2/2 1/1

9. นายเผ่าพิทยา
 สมุทรกลิน (1)

• กรรมการบริหาร 8/8

10. นายณัฐพรรษ 
 ตันบุญเอก (2)

• กรรมการบริหาร 3/3

(1)	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร	โดยมีผลเมื่อวันท่ี	19	กรกฎาคม	2562

(2)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	7/2562	เม่ือวันท่ี	19	กรกฎาคม	2562

หมายเหตุ	:



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256266 WHAUP

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 2562
(รวมคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง จ�านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปีรายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 นิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30

34,499,800
-

72,581,665

34,499,800
17,081,813
 72,581,665

-
17,081,813

-

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

4. นายวิเศษ จูงวัฒนา
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000
-

100,000
-

-
-

5. นายเวทย์ นุชเจริญ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

6. นายเอกชัย ติวุตานนท์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

8. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายวิเศษ จูงวัฒนา
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000

-

100,000

-

-

-

2. ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

3. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

4. นายค�าฮอง รัศมานี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

5. นายวรานล เหล่าสุวรรณ
 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

6. นายพันธุ์รพี นพรัมภา
 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร

จ�านวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง จ�านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปีรายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

7. นายศักดิ์วิธู แซ่ด่าน
 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

8. นางรัตนา ชินวัตร
 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

9. นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
 เลขานุการบริษัท
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

4. นายค�าฮอง รัศมานี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

5. นายศักดิ์วิธู แซ่ด่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

6. นายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค

7. นายพันธุ์รพี นพรัมภา ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

8. นางรัตนา ชินวัตร ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

(1)	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เมื่อวันท่ี	19	ธันวาคม	2562	และจะด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ในวันท่ี	 
	 1	มีนาคม	2563	ตามมติท่ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	11/2562	

หมายเหตุ	:

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอ�านาจบริหาร

งาน รวมท้ังรับผิดชอบในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ และแผน

งบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่ายบริหารน�าเสนอ เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตาม ควบคุม ก�ากับดูแล และด�าเนินการ และ/หรือ 

บริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ 

งบประมาณท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของ

บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. มอี�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทั ต่อ

บุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท

5. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของ

บริษัท และพิจารณาอนุมัติค�าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัท ตามท่ีก�าหนดในตารางมอบหมายอ�านาจอนุมัติใน

การด�าเนินงานและการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท

6. อ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท 

และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท จ�านวน 8 ท่าน ดังน้ี

หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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7. มอบอ�านาจช่วง และ/หรือ  มอบหมายให้บุคคลอ่ืน 

ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง

การมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือ ให้เป็น

ไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งท่ีคณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือ บริษัทได้ก�าหนดไว้ 

8. อนุมัติการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นเงื่อนไขปกติ

ทางการค้า เช่น ซ้ือขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิด

ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการ

ให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าท่ัวไป เป็นต้น ท้ังนี้ภายใต้

นโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

9. มีอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการ 

บริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท

10. ก�าหนดให้มีการประเมนิความเสีย่งด้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน

ในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให ้เกิดการทุจริต

คอร์รัปช่ัน

11. ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

12. น�านโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อ

น�าไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท่ัวท้ังองค์กร

13. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตราการ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

14. ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น

คราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง 

เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะ

กรรมการบรษัิท โดยมขีอบเขตอ�านาจ หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 

ที่ส�าคัญดังนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ

2. ให้ค�าปรึกษาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้าน

กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมท้ังเป็น 

ผู้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ

กรรมการ รวมท้ังติดตามให้ปฏิบัติตามมติการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่ 

สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อก�าหนดท่ี

เกี่ยวข้อง

5. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ

หรือผู้บริหาร

7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ประกาศก�าหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562 โดยก�าหนดจ่ายเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส 

มีรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท • ประธาน 200,000 / ปี

• กรรมการ 150,000 / ปี
• ประธาน 30,000/ครั้ง
• กรรมการ 25,000/ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร - • ประธาน 25,000/ครั้ง
• กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ - • ประธาน 25,000/ครั้ง
• กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - • ประธาน 25,000/ครั้ง
• กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - • ประธาน 25,000/ครั้ง
• กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - • ประธาน 25,000/ครั้ง
• กรรมการ 15,000/ครั้ง

ในส่วนของโบนัส ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วน

แบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปีดังกล่าว
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัท (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) ส�าหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2561 ปี 2562
จ�านวน (คน) 8 8

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท) 34.69 34.72

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)

เงินเดือนพนักงาน/1 38.53 58.04

ค่าตอบแทนอื่นๆ/2 1.77 2.29

รวม 40.30 60.33

สายงาน
จ�านวนบุคลากร (คน)

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562
ฝ่ายปฏิบัติการ 68 73

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค 3 3

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน 4 5

ฝ่ายบัญชี 3 3

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 4 5

ส�านักเลขานุการบริษัท 3 3

ฝ่ายก�ากับดูแล 1 2

ฝ่ายบริหาร 7 6

รวม 93 100

 (2) ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองรองเลี้ยงชีพท่ีสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจ�านวน 1.62 ล้านบาท

บุคลากร

จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวน 40.30 ล้านบาท และ 60.33 ล้านบาท

ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/1รวมโบนัสพนักงาน
/2รวมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ	:
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ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาท

ด้านแรงงานท่ีส�าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาท่ียังไม่สิ้นสุด ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส�าคัญ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1.1. ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม

และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือ

ให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การ

ฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�าเป็นการภายใน

บริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

1.2. ทุกครั้งท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการ

จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด

แนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

2. การพัฒนาพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ โดยมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการ

ฝึกอบรมและการให้ความรู้เป็นประจ�า ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และ

เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัท ให้
มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะน�าไป
สู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน  
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีข้ึน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึง
หลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร
ท�าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบัิตติามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจไม่จ�ากัดเฉพาะ
สิทธิท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขาย
หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ�านวย 
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู ้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2)  ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้น บรษัิทจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อม
ท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้
ข้อมูลวนั เวลา สถานท่ี หลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วมการประชุม
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทและวาระการประชุม และ
มีค�าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล 
อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบ SET Portal ของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และจดัส่งเอกสารล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั ยกเว้นกรณมีีความจ�าเป็น
เร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าท่ี 
กฎหมายก�าหนด และจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการจ�ากัด 
โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

3)  อ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระท�าใดๆ  
ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น 
การเข้าประชุมเพือ่ออกเสยีงลงมตไิม่ควรมีวธิท่ีียุ่งยากหรอื
มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความ
สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

4)  ประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังค�าถามต่อ
ท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยก�าหนด
หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให ้
ผู ้ถือหุ ้นทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

5)  อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได้ และสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ 
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุม
และลงมติแทน ซ่ึงบริษัทได้แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดัง
กล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
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6)  ส่งเสริมให้บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น  
ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล 
เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง  
แม่นย�า

7)  ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของ
บริษัททุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น

8)  จัดให้มีการลงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับแต่ละรายการ
ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ

9)  ส่งเสรมิให้มีบุคคลท่ีเป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม

10)  สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส�าคัญ 
เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

11)  เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบ
ถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

12)  จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการช้ีแจง
ข้ันตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ตัง้ประเด็นหรอืซักถาม และบันทึกค�าถามค�าตอบ ผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองด
ออกเสียงอย่างไร รวมท้ังบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงาน
การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ท่ีมีการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย ท้ังผู ้ถือหุ้นท่ีเป็น 
ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ท้ังผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ และท้ัง 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมท้ังผู ้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติท่ี 
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1)  ส่งหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้น โดยมรีะเบียบวาระและความ
เห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีมี
ความจ�าเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

2)  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม 
ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลง
คะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

3)  ก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ี
ผูถ้อืหุ้นถอือยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง นอกจากนี้  
บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลังจาก
ได้เร่ิมประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับวาระ
ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เข้าประชุมและออก
เสียงเป็นต้นไป

4)  บริษัทไม่เพ่ิมวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาอ่ืน นอกเหนือ
จากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วง
หน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และด�าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

5)  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้น
ข้ันต�่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีช�าระแล้วท้ังหมด และ
ถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือส่งค�าถาม 
ล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี รวมท้ังเสนอช่ือ
ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งได้ โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการ
ให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ และจัดส่งผ่าน
จดหมายทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท

6)  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน ท้ังนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทจะแนบราย
ละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนท่ีได้รับการเสนอเข้า
รับการเลือกตั้งท่ีมีข้อมูลเพียงพอท่ีผู ้ถือหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณา

7)  ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงาน
การถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�า รวมท้ังให้มีการเปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 75

8)  ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 
งบการเงินประจ�าปีและเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังข้อมูล
สารสนเทศส�าคัญถูกเปิดเผย 

9)  ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อน
การพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่าง
มีนัยส�าคัญในลักษณะท่ีอาจท�าให้กรรมการรายดังกล่าว 
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการ
มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทยังได้ค�านึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ
บรรลเุป้าหมายของบริษัทท่ีมคีณุค่าย่ิง จงึเป็นนโยบายของบรษัิท
ท่ีจะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพ 
ต่อความเป็นปัจเจกชน

2)  ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและสอดคล้อง
กับผลด�าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
บริษัทก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ 
ผู้บริหารและพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผล
การด�าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซ่ึง
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผล
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว การประเมินดังกล่าว
ส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนั้น บริษัทได้ก�าหนดจ่าย Variable Bonus ท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อม
โยงกบัผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน เพือ่จงูใจให้พนกังาน
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในปีนั้นๆ รวมท้ัง
มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความ
ส�าคัญในด้านการดูแลสวัสดิการอ่ืนๆ ของพนักงาน เช่น 
มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมท้ังเงิน
ช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนกังานส�าหรบั 
ค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาท่ีเสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างานของพนักงาน ปี 2562

หน่วย
จ�านวน

ปี 2561 ปี 2562
จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครั้ง 0 0

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน คน 0 0

จ�านวนการขาดงาน วัน 0 0

จ�านวนผู้เสียชีวิต คน 0 0

4)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนาความ
สามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร

ในปี 2562 พนักงานและผู้บรหิารของบริษัทได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

จ�านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี) จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย  (ชั่วโมง/คน/ปี)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

ผู้บริหารและพนักงาน 1,107 1,495 11 13

5)  การแต่งต้ัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ 
พนักงาน กระท�าด ้วยความสุจริตใจ และตั้ งอยู ่บน 
พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้น

6)  รบัฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู ้
ทางวิชาชีพของพนักงาน

7)  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครัด

(2)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�า

เนนิการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวงั 
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)  น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ 
ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดย
สม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3)  แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัท ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพียงพอ

4)  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อ่ืนโดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

(3)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า จึงได้ก�าหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1)  จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลในเรือ่งกระบวนการผลติ ให้แก่ 
ลกูค้า รวมถงึให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยี 
การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ

2)  จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้
ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
เอาใจใส่ และสม�่าเสมอ

3)  จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท และไม่น�าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า 
รวมท้ังการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกค้าร้องเรียนหรือให้
ข้อแนะน�า โดยบริษัทจะส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าใน
สินค้าและบริการของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วน�า
ผลท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป
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ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี-ดีมาก

น�้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม น�้าท่ีผ่านการกรอง
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4)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุก
ฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดย
ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผล
ตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1)  ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

2)  กรณี ท่ีมีข ้อมูลว ่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ ่าย 
ผลประโยชน ์ ใดๆ ท่ีไม ่สุจริตเกิดข้ึน ต ้องเป ิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ 
เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

4)  บริษัทให้ความส�าคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าท่ีมีความส�าคัญ
ยิง่ ดังนั้น จึงมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏิบตัิให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทัง้
หลายตามสัญญาท่ีมีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง อันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและ
หากมีเหตุอันจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
สัญญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหาร 
เงินทุน และการผิดนัดช�าระหนี้ร่วมกัน

5)  บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง ใน
การคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา โดยมีการประเมินแบ่ง
ตามประเภทผู้จ�าหน่ายสินค้า และผู้รับจ้าง/รับเหมาตาม
ระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้ขายโดยก�าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินเพ่ือจัดกลุ่มคู่ค้าหรือผู้รับเหมาและน�ามาใช้
ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า เช่น มีประวัติทางการเงินท่ี 
เช่ือถอืได้ ผลติหรอืจ�าหน่ายสนิค้าท่ีมคีณุภาพตรงกบัความ
ต้องการและสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ ให้การสนบัสนนุ
ด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่
ลูกค้า เป็นต้น โดยจะมีการประเมินและพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง

6)  บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นโดยจะจัดซ้ือ
จดัจ้างจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจ�าหน่าย จากบรษัิทในท้องถิน่ 
ท่ีมีคุณภาพ

(5)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิด
ความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการค้าของคูแ่ข่งขันด้วยวธิฉ้ีอฉล 
จึงก�าหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วย
วิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย

(6)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและ/หรือ ชุมชน
บริษัทมีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดย
บริษัทจะมุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม และชุมชนอันเป็นท่ีท่ีบริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ึน
พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้
เคยีงท้ังในด้านการศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอืน่ๆ

(7)  นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
การให้บริการน�้าซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษัท ควบคู ่ไปกับการ
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นอกจาน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรือ่งสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนด้านสิง่แวดล้อม ส่วนใหญ่เกดิจากพนกังานเกดิความไม่เข้าใจ
ท่ีแท้จรงิ จงึมแีนวทางการจดัการปลกูฝังจติส�านกึให้พนกังานทุก
ท่านท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรท่ีได้ส่งให้พนักงานผ่าน
การอบรมไปแล้ว ดังนี้
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ชื่อหลักสูตร จ�านวนชั่วโมง จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม
1.  ผู้ปฎิบัติงานประจ�าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
 ด้านมลพิษน�้า

12 11

2. หลักสูตรการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า 
 จากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร

24 1

8) นโยบายเก่ียวกับภาครัฐ
บรษัิทก�าหนดให้การท�าธรุกรรมกบัรฐัจะต้องปฏบัิตติามกฎหมาย 
และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
และต้องไม่กระท�าการใดๆ ท่ีอาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงาน
ราชการมีการด�าเนินการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 

(9) นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

บริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ไม่
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม 
และก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทปฏบิตัิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง และได้
ก�าหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยได้สื่อสารนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท การติดประกาศในบริษัท การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการทบทวน
ความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี

การประเมินความเส่ียงและการติดตามผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยก
ออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ตลอดจนติดตาม 
ผล ทบทวนและปรับปรงุนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ 
อย่างสม�่าเสมอ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

มาตรการการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีพบเห็น
หรือทราบเบาะแส สามารถแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสท่ีเกิดจากการกระท�าของกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

1) การกระท�าท่ีผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปช่ัน การกระท�า
ผิดระเบียบบริษัท หรือการกระท�าท่ีผิดจรรยาบรรณของ
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท

2) เรื่องท่ีส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบ
หรือชื่อเสียงของบริษัท

3) เรื่องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ท่ีบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทได้เปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน 
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท้ังคณะ

 auditcommittee@wha-up.com
2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 ceo@wha-up.com
3) เว็บไซต์บริษัท (Whistle Blowing)
 www.wha-up.com
4) โทรศัพท์ / โทรสำร
 02-719-9559 / 02-717-2128
5) กล่องแสดงควำมคิดเห็น
 ฝ่ายเลขานุการบริษัท

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ของบริษัท แต่งตั้งมอบหมายคณะท�างานให้ด�าเนินการ
รวบรวมเร่ืองร้องเรียน 

2) คณะท�างานประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ข้ันตอน และเสนอวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมในแต่ละเรื่อง 
ส�าหรับการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
หรือบทลงโทษต่อผู้กระท�าผิดตามกฎระเบียบของบริษัท 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 256280 WHAUP

3) คณะท�างานน�าเสนอมาตราการด�าเนินการระงับการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
โดยค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมท้ังหมด หรือ
บทลงโทษต่อผู้กระท�าผิดตามกฎระเบียบของบริษัท 

4) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและรายงานผล
ให้ผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน
เปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ผูร้้องเรยีนสามารถเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหาย
ใดๆ กรณีเปิดเผยตนเอง บริษัทจะรายงานความคืบหน้าชี้แจง
ข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ ภาพหรือ
ข้อมูลอ่ืนใดของผู้ร้องเรียนท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ซ่ึงผู้รับ
ข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิด
เผยเท่าท่ีจ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้หากเห็น
ว่าเป็นสิ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความ
ไม่ปลอดภัย ให้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสม และผู้ท่ีได้
รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วย
กระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม

บทลงโทษ
บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน 
ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่าจ�าเป็น การกระท�าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็น 
ไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก�าหนดไว้หรือมีโทษตาม
กฎหมาย

ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ ท่ีเป็นนัยส�าคัญ 
ท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการของบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบับริษัท ท้ังข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูท่ีมิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

1)  มีกลไกท่ีจะดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุน
ถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุน

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีได้ให้
ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมท้ังกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจ�าปี และเวบ็ไซต์ของบรษัิท เป็นต้น

3)  คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

4)  ดแูลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบรกิารอืน่ท่ีผูส้อบ
บัญชีให้บริการไว้ด้วย

5)  ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนคร้ังของการประชุม 
และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี
ท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท�าหน้าท่ี รวมถึงการฝึก
อบรมและพฒันาความรูด้้านวิชาชีพอย่างต่อเนือ่งของคณะ
กรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ 
ผู ้บริหารระดับสูง ท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของ 
ค่าตอบแทนด้วย ท้ังนี้ จ�านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย 
ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

7)  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอ่ืนด้วย เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะกระท�าอย่างสม�่าเสมอ พร้อมท้ัง
จะน�าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
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8)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านจะต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
รวมท้ังได้ปรับปรงุและรายงานให้บรษัิททราบภายใน 30 วนั  
นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว 
และบริษัทได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. ท้ังนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและ
การเงิน ซ่ึงเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท
มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระ
ท่านใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการนัน้เป็นไปตามข้อบังคบัของบรษัิท ซึง่ก�าหนดว่าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง
เป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนาน
ท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง ท้ังนีก้รรมการบริษัทมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจ
ได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึง่มีอ�านาจโดยไม่จ�ากดั และได้
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน โดยมี
กรรมการอิสระจ�านวน 3 คน คดิเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้
เป็นกรรมการอิสระตามข้อแนะน�าในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ี
ดีท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

อย่างไรกด็ ีบรษิทัเหน็ว่า โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัดงักลา่ว
มีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ เนื่องจากมีจ�านวนกรรมการอิสระ 3 คน 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. อีกท้ังกรรมการอิสระ
ทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท ตลอดจนมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสยีกบักลุม่ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้าร่วมประชุม รวมท้ังแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเข ้าเป ็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การท�ารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน เกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
เป็นต้น ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าวได้ก�าหนดให้น�าเร่ืองท่ีมีนัยส�าคัญเข้า
ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การท่ีผู้
ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จะท�าให ้
ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการ
ลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

อีกท้ังกรรมการทุกท่านมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หน้าท่ีตามหลักซ่ือสัตย์และไว้วางใจ (Fiduciary Duty) 
ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน และนโยบายต่างๆ 
ของบริษัท ซ่ึงรวมถึงนโยบายก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฯลฯ  
ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการและผู ้ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
นโยบายต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติเรื่องท่ีส�าคัญเก่ียว
กับการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะ
ทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน โดยก�าหนดให้มี
การทบทวนกลยุทธ์เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะ
กรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทซ่ึงจัดข้ึนเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ได้แสดงความเห็นและทบทวนวสิยัทัศน์ พนัธกจิและแผนกลยทุธ์ 
ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนนิกจิการ สถานการณ์ปัจจบัุนและแนวโน้มในอนาคตอกีด้วย  
อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
เรื่องอ่ืนๆ ดังนี้

1) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทมีเจตนารมณ์มุ่งม่ันในอันท่ีจะรักษาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน
ระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัท โดยยึดหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมท้ังได้น�าหลักจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้
ประชาสัมพันธ์ท่ัวท้ังองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติ
เรื่อยมา อีกท้ังยังได้จัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ด�าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพ่ือใช้ควบคุม
การปฏิบัติงานและการด�าเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบ
ภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมีความเช่ืออย่างยิ่งว่า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เป็นหนึ่งในหลักส�าคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และ
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุจรยิธรรมทางธรุกจิท่ีด ี
ท่ัวท้ังองค์กร บริษัทได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมท้ัง
ได้ประชาสัมพันธ์ท่ัวท้ังองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจผ่านระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัท รวมท้ังได ้
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างข้ึนตามหลักความซ่ือสัตย์สุจริต 
หลักความโปร่งใสหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรม
ทางสังคมท่ีดี

3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท�ารายการระหว่างบรษัิทกบับุคคลใดท่ีเกีย่วโยงกนัอันอาจน�า
มาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการ
ระหว่างกันท่ีส�าคัญการเข้าท�ารายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู ้บริหาร
บริษัท ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ท้ังนี้ รายการดังกล่าวต้องกระท�าข้ึนภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติ
ท่ัวไป โดยก�าหนดราคาท่ียุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่ง
กระท�าโดยบุคคลท่ีไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms’ length 
basis) และในกรณีท่ีไม่สามารถก�าหนดราคาได้ บริษัทจะอ้างอิง
ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัท เพ่ือก�าหนดราคาท่ีเป็นธรรมท้ังส�าหรับบริษัท และบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน

4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคุมภายในของ
บริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (ในด้าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้าน
การบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้าน
ระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุม
ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission: COSO) ท่ีเพียงพอและรายงาน
คณะกรรมการบริษัท
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การตรวจสอบภายใน
บรษัิทได้จดัตัง้หรอืจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงาน
อิสระ ซ่ึงในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จ�ากัด โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแล
กระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
บริษัท ตามแบบการตรวจสอบประจ�าปีซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบอย่างสม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อ
ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด�าเนนิงานของบรษัิท

ท้ังนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5) การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อย 
หรือบริษัทร่วม

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลท่ีได้รับมอบ
หมายซ่ึงเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็น
ตัวแทนของบริษัทเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในย่อยหรือ
บริษัทร่วมของบริษัท เพื่อก�ากับดูแลการบริหารจัดการและ
รายงานผลการด�าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นรายไตรมาส

ท้ังนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม อย่างน้อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอื
หุ้นของบริษัท นอกจากนั้น การก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและการ
ออกเสียงในวาระท่ีส�าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้
รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอไม่น้อย 
6 ครั้งในแต่ละปี ซ่ึงแต่ละครั้งจะมีการก�าหนดตารางและวาระ
การประชมุล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครัง้พเิศษเพือ่
พิจารณาเรื่องท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วน ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท
มีมติรับทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2563 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 แล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งเอกสารประกอบ
การประชุมให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการเรียกประชุม

กรณเีร่งด่วน ท้ังนีผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทอาจเข้าร่วมประชุม
ด้วย เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง 
นอกจากนี ้บรษัิทยังมีนโยบายให้คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร
และไม่ใช่ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุม
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู ้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสท่ีจะได้
ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่
ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

โดยในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด  
11 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 คร้ัง การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 2 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 5 คร้ัง และการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 คร้ัง

ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการ
บริหารจะพิจารณาเรื่องท่ีก�าหนดเป็นวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
และเลขานุการบริษัทจะน�าเรื่องดังกล่าวมาก�าหนดเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการและจัดท�าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการท่ีมีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น โดยจ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการ
จะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการท้ังหมด

คณะกรรมการบริษัท 
มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการอย่างสม�่าเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดในรอบปี โดยมีการ
เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 
ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริหาร
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ 
อย่างน้อย 4 คร้ังในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซ่ึงได้มีการก�าหนด
และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า การอทิุศตนให้แก่บรษัิท
ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้
เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค�าแนะน�า ประสบการณ์ และเครือข่าย
ความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มข้ึนแก่ธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี  
เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการก�าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนอย่างสม�่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซ่ึงได้มีการก�าหนดและแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง ซ่ึงได้มีการก�าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม�่าเสมอ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซ่ึง
ได้มีการก�าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุป
ผลการประเมินงานและน�ามาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพ่ือ
ให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัท
ได้ก�าหนดแนวทางการประเมินเป็นแบบการประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการท้ังคณะ กรรมการรายบุคคล และกรรมการ
ชุดย่อย และน�าแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป ็นส ่วนส�าคัญ
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการท้ัง 3 รูปแบบในแบบประเมินจะแบ่งหัวข้อเป็นดังนี้

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
 (1)  ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม
 (2)  ผลการด�าเนินงานของบริษัท
 (3)  การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

2.  ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับ
 (1)  บทบาทหน้าท่ีของตน
 (2)  ธุรกิจของบริษัท
 (3)  กลยุทธ์ของบริษัท

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

4.  บรษัิทย่อยและอนกุรรมการต่างๆ ท�างานอย่างมประสทิธภิาพ

5.  คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
เหล่านี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

 (1)  นโยบายและทิศทางของบริษัท
 (2)  ผลการด�าเนินงานของบริษัท

(3)  แนวทางแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตาม 
ท่ีก�าหนด

6.  คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกคร้ัง

7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

8.  คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ 
ทุกท่านแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

10.  คณะกรรมการเห็นว ่าผู ้ลงทุนมีความเช่ือมั่นในคณะ
กรรมการ

11.  การปฏิบัติเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นท่ี
ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัทหมู่พนักงานบริษัท

ท้ังนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้
กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม
และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี
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การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการทั้งคณะ 98.73 ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล 99.53 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 94.44 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 97.14 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 93.75 ดีเยี่ยม

ส�าหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ประจ�าปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าการประเมิน และน�าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิท เพือ่ขอความเห็นชอบ บรษัิทได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารออกเป็นหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้น�า การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์
กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงาน
และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�าไปพิจารณาก�าหนดอัตราการ
ปรับข้ึนเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ังนี้ บริษัทมีน
โยบายก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามผล
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตาม
กลยทุธ์ระยะยาว เพือ่เป็นการวางรากฐานการเตบิโตในอนาคตให้
อยู่ในระดบัท่ีสามารถจงูใจและในระดบัท่ีเทียบเคยีงกบับรษัิทท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและโปร่งใส

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทก�าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความ
ส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้น 

และระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ท้ังนี้ ค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในส่วนของ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้

ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท 
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท 
เป็นต้น เพือ่ให้มีการปรบัปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง การ
ฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบรษัิท หรอื
ใช้บรกิารของสถาบันภายนอก

2. ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน�าลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทให้แก่กรรมการใหม่
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการ
• Digital Transformation, Nation Media Group

2 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
กรรมการ

• Asean Economic Outlook 2019, the American Chamber of Commerce, 
Thailand

• Digital Transformation, Nation Media Group

• Foreign Chambers Alliance (FCA) Eastern Seaboard Business 
Planning, the American Chamber of Commerce, Thailand

• Are Thailand SME Ready for the Robotics &  
Artificial Intelligent (AI) Era,Northeastern University

• Auto Industry Briefing & 2020 Outlook,  
the American Chamber of Commerce, Thailand

3 นายเอกชัย ติวุตานนท์
กรรมการ

• หลักสูตร AACP รุ่นที่ 32/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

4 นายวิเศษ จูงวัฒนา
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

5 นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

• หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป รุ่น
ที่ 4/62 สภาวิชาชีพบัญชี 

• หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส�าคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง) 
รุ่นที่ 2/62 สภาวิชาชีพบัญชี

การเข้ารับการพัฒนาความรู้และฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

(7) แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทเล็งเห็นความจ�าเป็นและความส�าคัญของการจัดให้มีแผน
สืบทอดต�าแหน่ง จึงได้ท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งท่ีครอบคลุม
ต�าแหน่งผู้บริหารท่ีส�าคัญ โดยท�าการคัดเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีในต�าแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ท�าการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�าแหน่งได้ในอนาคต และ
เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะ
สืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญต่อไปในอนาคต

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในการปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะ
ต้องทราบถึงลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในกรณีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะน�าให้รับทราบถึงลักษณะและ
แนวทางการด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัท รวมท้ังให้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้ 
เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฐมนิเทศ

(9) นโยบายการจ�ากัดจ�านวนบริษัท และจ�านวนวาระใน
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง 
ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอสิระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระ
ได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

(10) การบริหารความเส่ียง
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างาน ซ่ึงประกอบไปด้วย
ผู้บริหารของบริษัท โดยคณะท�างานดังกล่าวจะร่วมกันประชุม
และประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก
และปัจจัยภายในอย่างสม�า่เสมอ และจะท�าการวเิคราะห์ถงึปัจจัย
ความเสีย่งต่างๆ โอกาสเกดิและระดบัความรนุแรงของผลกระทบ 
พร้อมท้ังร่วมกันก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิด
ชอบ โดยคณะท�างานท่ีได้รบัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความ
เสี่ยงตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจาก
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ท�าหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้ว
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อ
ช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน  
5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือกลั่นกรองการ
ด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ อันจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการบริษัท โดย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
การประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 
3 ท่าน ดังนี้

1. นำยเวทย์ นชุเจริญ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นำยเอกชัย ตวุิตำนนท์  กรรมการตรวจสอบ
3. นำงพรรณ ีวรวุฒจิงสถติ  กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเวทย์ นุชเจริญ และนางพรรณี 
วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิของบริษัท และมีนางรัตนา ชินวตัร 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เพยีงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมรีะบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสม เพยีงพอ และมีประสทิธภิาพ ในกรณีท่ีมี
ความจ�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้างผูเ้ช่ียวชาญ 
มาให้ความเห็นประกอบการพจิารณาได้ โดยบรษัิทรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึน รวมท้ังประเมนิผลการปฏบัิตงิานในภาพ
รวม พิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลกิ
จ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุม
กบัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

3. สอบทานให้บริษัทปฏบัิตกิารตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื 
กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิบรษัิท

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพือ่
ท�าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบรษัิท เสนอค่าตอบแทน 
และพิจารณาการเลกิจ้างของบุคคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วม
ประชุมกบัผูต้รวจสอบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ท้ังนีเ้พือ่ให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบรษัิท

6. จัดท�ารายงานผลการก�ากับดูแลกิจการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูล 
ดงัต่อไปนี้

- ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือ
ถือได้ของรายงานการเงินบริษัท

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบ
บัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้มอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏบัิตกิารหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมี
ข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท�าดงัต่อไปนี ้ซ่ึงอาจมีผลก
ระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะคณะ
กรรมการบริษัทเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 
ท่ีคณะกรรมการตรวจเห็นสมควร

(ก) รายงานท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี
ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท    

 หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ 
กระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

9. รบัแจ้งเบาะแสจากพนกังานเกีย่วกบัรายการในงบการเงนิท่ีไม่
เหมาะสม รวมถงึประเดน็การทุจริตอืน่ๆ โดยมีกระบวนการ
สอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด�าเนินการติดตามท่ีเหมาะสม

10. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าท่ีและความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร

11. ทบทวนข้อบังคบั และผลการปฏบัิตงิานในปีท่ีผ่านมาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

ในการปฏิบัติหน้าท่ีข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชี
ภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี 
การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดท�า
รายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉะนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ให้เป็นประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินท่ี
บริษัทน�าเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืนๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยาม
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให ้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 
ก�ากบัตลาดทุน และ/หรอื บทบัญญัตขิองกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

(2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน  
5 ท่าน ดังนี้

1. นำงสำวจรพีร จำรกุรสกลุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร
2. นำยเดวดิ รชิำร์ด นำร์โดน กรรมการบรหิาร
3. นำยววิฒัน์ จริฐัตกิำลสกลุ กรรมการบรหิาร
4. นำยวเิศษ จงูวฒันำ กรรมการบรหิาร
5. นำยณฐัพรรษ ตนับุญเอก กรรมการบรหิาร

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พจิารณาและจดัท�านโยบาย กลยุทธ์ทางธรุกจิ เป้าหมายและ

แผนการด�าเนนิงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ
ของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม 
เพือ่น�าเสนอและขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการบรษัิท และในกรณี
ท่ีสถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณา
ทบทวนการใช้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์นัน้ๆ 

2. ก�ากบัดแูล ตรวจสอบ และตดิตามการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ
แผนการด�าเนนิงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ
ของบรษัิท ท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอือ้ต่อสภาพธรุกจิ พร้อมให้ 
ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
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3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ 
พจิารณาและตดิตามแผนงานการสร้างผูบ้รหิารทดแทน รวม
ถงึแผนงานด้านก�าลงัคนและการก�าหนดหลกัเกณฑ์การจ่าย
ผลตอบแทน และหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของผูบ้รหิาร 

4. ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมอี�านาจ
ในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือร่วมลงทุน
กบับุคคล นติบุิคคล หรือองค์กรทางธุรกจิอ่ืนใด ในรปูแบบ
ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพ่ือด�าเนินกิจการตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ตลอดจนถงึการพิจารณาและอนมัุติ
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�านิติกรรม
สญัญา และ/หรอืการด�าเนนิการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งดงั
กล่าวจนเสร็จการตามวงเงนิท่ีได้ก�าหนดไว้ในหนงัสอือ�านาจ
อนมุตัขิองบริษัท (IPOA) และ/หรือท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์
ท่ีเกีย่วข้อง และ/หรอืตามข้อบังคบับริษัท

5. ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมท้ังปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบ 

6. พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการ
บรษัิทเกีย่วกบัโครงการข้อเสนอหรอืการเข้าท�าธรุกรรมใดๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทรวมถงึพจิารณาทาง
เลอืกในการระดมทุน เมือ่มีความจ�าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิท่ี
ได้ก�าหนดไว้ในหนังสอือ�านาจอนมัุตขิองบริษัท (IPOA) และ/
หรอืท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องหรือข้อบังคบับรษัิท 
ก�าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นและ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทเป็น
ผูพ้จิารณาอนมัุติ 

7. พจิารณาและอนมัุตกิารเข้าท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบัน
การเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเช่ือ จ�าน�า จ�านอง 
ค�้าประกันและการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท�านิติกรรม
สญัญา ย่ืนค�าขอ/ค�าเสนอ ตดิต่อ ท�านติกิรรมกบัส่วนราชการ 
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสทิธต่ิางๆ ของบรษัิท และ/หรอืการด�าเนนิการ
ใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงนิท่ีได้
ก�าหนดไว้ในหนงัสอือ�านาจอนมัุตขิองบริษัท (IPOA) และ/
หรอืท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง หรอืข้อบังคบับรษัิท

8. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการ 
บรหิารงาน และการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท หรอืการด�าเนนิการ 
ใดๆ อันมผีลผกูพนับรษัิท

9. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายให้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคล
ใดบุคคลหนึง่หรอืหลายคน กระท�าการใดๆ ท่ีอยู่ภายในขอบ
อ�านาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการ
บรหิารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพิก
ถอน หรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงอ�านาจดงักล่าวได้ 

10. มีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับมอบ
หมายหรอืตามนโยบายท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท

11. พจิารณาและอนมุตัคิูม่อือ�านาจด�าเนนิการ เพือ่ให้ผูท่ี้ได้รบั
แต่งตัง้ และ/หรอื ผูท่ี้ได้รบัมอบอ�านาจทราบถงึขอบเขตความ
รบัผดิชอบและอ�านาจของตนเอง และเพือ่ใช้เป็นคูมื่อในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอน
อย่างมีระบบ

ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า การอทิุศตนให้แก่บรษัิท
ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้
เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค�าแนะน�า ประสบการณ์ และเครือข่าย
ความสัมพันธ์ เพ่ือยังประโยชน์เพ่ิมข้ึนแก่ธุรกิจของบริษัท

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
มีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นำงพรรณ ีวรวุฒจิงสถติ  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล
2. นำยเอกชัย ตวิตุำนนท์  กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นำยววิฒัน์ จริฐัตกิำลสกลุ กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรม
การบรรษัทภิบาล

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 

เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิโดยจดัท�าเป็น
ลายลกัษณ์อักษรเพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิตท่ีิดี 

2. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณในการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษัิท (Code of Conduct) โดยจดัท�าเป็นลายลกัษณ์
อักษรเพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิตท่ีิดี
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3. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบักจิกรรมท่ี
เกีย่วข้องกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ตดิตามและประเมินผล
การด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 
โดยจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อักษรเพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิตท่ีิดี

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรงุผลการด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ รวมท้ังจดัท�าสรปุเพ่ือรายงาน
ต่อคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นำงสำวจรพีร จำรุกรสกลุ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

2. นำยเดวดิ รชิำร์ด นำร์โดน 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง
3. นำยสรุเธยีร จกัธรำนนท์ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจติบรรจง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. อนมุตันิโยบายบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

และระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของบริษัท ตามท่ีได้รบัมอบ
หมายอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

2. ก�ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิาร
ความเสีย่งให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ เป้าหมายในการด�าเนนิ
งาน นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน รวมถงึสถานการณ์
ท่ีเปลีย่นแปลงไป

3. ก�ากบัดแูลการปฏบัิตติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และ
กรอบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้บริษัทมีระบบการบรหิาร
ความเสีย่งท่ีมีประสทิธภิาพท่ัวท้ังองค์กรและมีการปฏบัิตอิย่าง
ต่อเนือ่ง

4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ตดิตามความเสีย่งท่ีส�าคญัในระดบัองค์กร รวมถงึให้ข้อคดิ
เห็นในความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน แนวทางการก�าหนดมาตรการ
ควบคมุ หรอืแผนการจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิท
มีการจดัการความเสีย่งอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. รายงานคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัความเสีย่งและแผนการ
จดัการความเสีย่งท่ีส�าคญัต่อองค์กร ในกรณท่ีีมีปัจจยั หรอื
เหตุการณ์ส�าคัญซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัย
ส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
พจิารณาโดยเรว็ท่ีสดุ

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัข้อมลูความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส�าคัญ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบน�าไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจ
สอบภายใน เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ
ความเสีย่ง รวมท้ังมีการน�าระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบั
ใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏบัิตท่ัิวท้ังองค์กร

7. ส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษัิท

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ี 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

9. ท�าหน้าท่ีสอบทาน ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าในการด�าเนนิ
การบรหิารความเสีย่งของบรษัิทแก่ฝ่ายบรหิาร โดยมอี�านาจ
เรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณา รวมท้ังรบัผดิชอบในการทดสอบและ
ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัช่ันอย่างต่อเนือ่ง 

10. น�ามาตรการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ไปปฎบัิตอิย่าง
มีประสทิธผิล และตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวน และปรบัปรงุ 
มาตรการต่อต้านการทุจรติฯ อย่างสม�า่เสมอ และรายงานผล
การประเมนิให้คณะกรรมการบรษัิททราบต่อไป

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นำยเวทย์ นชุเจรญิ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นำงสำวจรพีร จำรกุรสกลุ
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
3. นำยเอกชัย ตวิตุำนนท์
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

โดยมนีางสาวณชัชา รตันจติบรรจง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาน�าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถ้อืหุ้นในกรณท่ีีต�าแหน่งว่างลงเนือ่งจากครบวาระ และน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการบริษัท โดยมีก�าหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาและเสนอแนะรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีจะด�ารง
ต�าแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท 

4. พจิารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
และทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

6. พจิารณาก�าหนดเกณฑ์ในการประเมนิผลประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน
และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท รวมถึง ค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจ�าปี 
สวัสดกิาร และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ให้มคีวามเหมาะ
สม และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงาน ให้มีความ
เหมาะสม 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) กรรมการอิสระ
ส�าหรบักรรมการอสิระ จะต้องมีคณุสมบัตซ่ึิงจะเข้มกว่าคณุสมบัติ
ท่ีก�าหนดไว้ใน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิท
ย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ท้ังนี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู ่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้
ถอืหุ้นท่ีมีนยั หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์
ทางธรุกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะ
ต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน
เดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี

มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท และ

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(2) การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
การคดัเลอืกกรรมการ โดยค�านงึและพิจารณาถงึความหลากหลาย
ทางคุณสมบัติประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซ่ึงการเสนอ
กรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ 
มหาชนจ�ากัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีได้รับ 
การเสนอช่ือเป็นกรรมการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทจะต้องบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจ รวมท้ังกรรมการท่ีมีทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม และเพศ

2) มีภาวะความเป็นผู ้น�า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินกิจการของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนบัญชีด�า (Black List) จากองค์กร
ใดๆ (รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

4) กรณกีรรมการอิสระ ผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือจะต้องมีคณุสมบัติ
เข้าตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และกรรมการ
อิสระของบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระ
ท่านใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท
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5) มคีณุสมบัตอ่ืินๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบ
และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธรุกจิของบรษัิท 
ผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส  และสร้างความมั่นใจให้แก ่
ผู้ถือหุ้น

หลังจากคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคล
ดังต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งต้ังตามขั้นตอน
ของกฎหมาย และในกรณีท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากท่ี
ประชุมผูถ้อืหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าว คณะกรรมการจะ
เสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการดังต่อไปนี้

(1)  ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ  
1 เสียง

(2)  ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตามข้อ (1) 
เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ท่ีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บุคคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง
ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท 
ย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภค ธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัทจะส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น

กรรมการในแต่ละบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไป
เป็นกรรมการในแต่ละบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมจะต้องได้รบั
การพจิารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท

2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะ
มขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีส�าคญั ได้แก่

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคบัของบรษัิท ตลอดจนมตคิณะกรรมการ
ของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
และมีจริยธรรม (Ethic)

(2) ด�าเนินการติดตาม รวมถึงให้ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็น 
เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
เป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(3) ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษัิทย่อย
และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�าแนะน�า
ท่ีจ�าเป็น เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 
และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อย่างทันเวลาและเหมาะสม

(4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็น
เพ่ือให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงระบบการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการด�าเนินธุรกิจ

(5) พิจารณา ติดตาม และด�าเนินการท่ีจ�าเป็นในการ
จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผน
งานท่ีส�าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

(6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจ 
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการก็ได้ ท้ังนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวจะ 
ไม่รวมถงึการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงท่ี 
ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 

3. บรษัิทจะก�าหนดแผนงานและด�าเนนิการท่ีจ�าเป็น เพือ่ท�าให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึง
ข้อมลูต่างๆ ท่ีต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากบัดแูลและหน่วย
งานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
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4. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจ�าเป็นต้องเข้า
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะตดิตามให้บริษัทย่อยหรอื
บริษัทร่วมเข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
โดยบรษัิทจะได้ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนัและรายการได้มา/จ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ ซ่ึง
ก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทจะด�าเนินการท่ีจ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

6. บริษัทก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือบุคคลเป็น
กรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม และใช้สทิธอิอกเสยีง
ในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมติให้เป็นไป
ตามสัญญาร่วมทุนท่ีบริษัทเป็นคู่สัญญา การออก
เสียงคะแนนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาร่วม
ทุนดังกล่าว

(2) วาระประจ�าดังต่อไปนี้ในการประชุมสามัญประจ�าปี 
ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนได้

-  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งท่ีผ่านมา

-  พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผล
การด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา

-  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
ประจ�าปี

-  พิจารณาการจัดสรรเงินทุนส�ารองและจ่าย
เงินปันผล

-  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน
ค่าตอบแทนกรรมการ

-  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารใน
การน�าข้อมูลภายในของบรษัิท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์  
ดังนี้ 

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือ 
หลักทรัพย์ของตน คู ่สมรสหรือผู ้ ท่ีอยู ่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน ของคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
ของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการของบริษัท 
ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันท�าการนับแต่วัน
ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการดูแล
เรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน โดยได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
เป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ดังกล่าวโดยแสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ถึงสิ้น
ปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�า
ปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารในปี 2562 ในส่วน 
“โครงสร้างการจัดการ”)

3. บรษัิทก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่ง
ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิหรอืเทียบเท่า และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส�าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะ
ต้องระงบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วงเวลาก่อนท่ี
จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการ
เงนิและสถานะของบรษัิท จนกว่าบรษัิทจะได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูล
ภายในท่ียังมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) 
ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศ
ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและ
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ประจ�าปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
หรอืเทียบเท่า งดการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
ภายหลังจากที่สารสนเทศของบริษัทได้ถูกเผยแพร่ รวมทั้ง
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูล
ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเริ่มตั้งแต่การตักเตือน
เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในงวดปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อย 
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ 
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ส�าหรับการสอบบัญชีงบการเงิน
เป็นจ�านวนเงินรวม 2,810,000 บาท และมีค่าบริการอ่ืน (Non-
Audit fee) เป็นจ�านวนเงินรวม 594,000 บาท

ท้ังนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงาน
สอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้และการ 
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2559 และมีการปรับปรุง
ครั้งล่าสุดในปี 2561 โดยก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ท่ีจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยมีการเผยแพร่
นโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.wha-up.com เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารได้ ท้ังยังมีการ
ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กิจการอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการน�าหลัก
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG 
Code) ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ อาทิเช่น

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยบริษัทประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ท่ีชัดเจนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 - 12 มกราคม 2562

• บริษัทได้ท�าการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพร่มติคณะ
กรรมการบริษัท เรื่องการก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 2562 ให้ผูถ้อืหุ้นทราบทันทีภายหลงัจากการประชุมฯ  
และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 
ประจ�าปี 2562 ซ่ึงจัดท�าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านทางเว็บไซต์ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม 
(วันท่ี 25 มีนาคม 2562) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ผูถ้อืหุ้นสามัญ ประจ�าปี 2562 พร้อมท้ังเอกสารประกอบการ
ประชุมต่างๆ และรายงานประจ�าปี ในรูปแบบบาร์โค้ด ให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม (วันที่ 4 เมษายน 
2562) พร้อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน 
กอ่นการประชมุอย่างนอ้ย 3 วัน เพือ่เป็นการบอกกลา่วการ
เรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น
เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุม

 ส�าหรบันกัลงทุนสถาบัน บรษัิทได้ตดิต่อกบันกัลงทุนสถาบัน
เพ่ือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อม
ก่อนวันประชุม เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกในการลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม 
อมารี วอเตอร์เกท ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอส�าหรับรองรับ
ผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น มีการจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ และ
มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วม 
ประชุมฯ อย่างเพียงพอ
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• บริษัทได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลง
คะแนนเสียงในช่วงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ และ
จดัท�าบันทึกรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น โดยแจ้งผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (วันที่ 9 พฤษภาคม 2562) 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

• เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บรษัิทได้จดัท�าแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้าน
คอร์รปัช่ัน พร้อมท้ังแสดงหลกัฐานประกอบต่างๆ เพือ่ขอรบั
การรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งได้รับการรับรอง
เป็น Certified Company เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ซ่ึงการรับรองดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความมุ่งม่ันในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ ์
ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถร้อง
เรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดย
บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และ
ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิ
การท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรยีน 
โดยในปี 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจรยิธรรมท่ีมนียัส�าคญั

ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ  
ดังนี้

• ได้รับผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
- CGR) ประจ�าปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคณุภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (AGM Checklist) 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สรุปในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก�าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ยกเว้นเรือ่งต่อไปนี ้อาทิเช่น การก�าหนดการลงคะแนน
เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซ่ึงบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอ
ช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เนื่องจากประสงค์ให้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง โดย 
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามข้อบังคับ
บริษัท และการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ซ่ึงบริษัทยังคงข้อ
ยกเว้นของจ�านวนวาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 
ว่ากรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันทุก
วาระได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการอิสระท่ีมีความรู้เรื่องธุรกิจของ
บริษัทมีไม่มากนัก อีกท้ัง ปัจุบันคณะกรรมการอิสระของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการทุกท่าน
ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการท�างาน มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ บริษัทตั้งม่ันท่ีจะด�ารงตนให้เป็นบริษัทท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด�าเนนิ 

ธรุกจิอย่างย่ังยืน และสามารถบรหิารกจิการให้เตบิโตอย่างมัน่คง

และเป็นท่ียอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก 

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมท้ังสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั 

ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบในการ

ด�าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน 

จากการท่ีบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้

ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ 

ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ใน

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้  

คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ท้ังยังส่งเสริม

การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี 

นโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วย

ความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ และ
สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงบรษัิทจะค�านงึถงึผลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม
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(2) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษัิทมีนโยบายด�าเนนิธรุกจิด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม  

(Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลัก 
พื้นฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังน�าหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพ 
ของการด�าเนินงานท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจท่ีประสบ

ความส�าเร็จอย่างย่ังยืน 

(3) นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยก�าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู ้เห็น 
ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน

กฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(4) นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะ
สมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร 
ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวม
ถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ี

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความ

ต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันท้ังภายใน 

และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ท�าการใดท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิเสรีภาพของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมี 

นโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัด

ให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 

(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้

ความเคารพนบัถอืและปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความ

เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ 

ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ

ร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท  และ

ส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครอง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธ ิ

อันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชย 

ค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด เป็นต้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพ

แวดล้อมการท�างานท่ีมีความสุขและยอมรับซ่ึงกันและกัน และ

มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพ่ีน้อง ไม่มีการเอารัด 

เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน 

บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร รวมท้ังมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการ

ก�าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน

ทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร 

และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการท�างานให้มีความเป็นมืออาชีพ

บนสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของ

บริษัทมีดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึง 

สร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าใน

อาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ 

ส�าหรับพนักงานของบริษัท ตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น 

ประกันสังคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น 

มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมท้ัง

เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน

ส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาท่ีเสียชีวิตของพนักงาน  

ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

(2) การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน  
และการฝึกอบรม

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน

ให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพ มี

ทัศนคตท่ีิด ีมีคณุธรรมและจรยิธรรม และการท�างานเป็นทีม  

โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนาการดูงาน เพื่อ

ให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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 นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและ 

ทรัพยากรบุคคล โดยเน ้นกระบวนการท�างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนักงานให้

ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การพฒันาระบบ 

การประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท�างานของพนักงาน

(3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 บรษิทัก�าหนดนโยบายทีส่นบัสนนุให้พนักงานปฏบิตังิานได้ 

อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี บริษัท

มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเต็มความ

สามารถ และจะเสรมิสร้างให้พนกังานมจีติส�านกึด้านความ

ปลอดภัย อีกท้ังมีการให้ความรู ้ผ่านการฝึกอบรมและ 

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี (และไม่ท�าการใด

ท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) 

รวมถึงดูแลสถานท่ีท�างานให้ถูกสุขลักษณะและมีความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซ่ึงมีฐานะเป็น

ผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดถือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของสัญญาท่ีได้ท�าไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ บริษัท ให้ความส�าคัญในเรื่อง

ของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต 

โดยบรษัิทตระหนกัดว่ีา “คณุภาพและความปลอดภยัทางด้านน�า้”  

เป็นพื้นฐานส�าคัญย่ิงของการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อม

ของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการ

ประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง 

ไปจนถึงผลผลิตปลายทาง

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยท่ีผ่านมา

บริษัทมีการบริหารจัดการ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การส�ารวจและประเมิน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการ

วางระบบและระเบียบในการด�าเนินงาน ไม่ให้สร้างผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการใช้ระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 

14001 มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยมีการน�าผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิต 

กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ังมีการบ�าบัดของเสีย

จากกระบวนการผลติท่ีมคีณุภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมิน

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดย

บริษัทจะมุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสังคม และชุมชนอันเป็นท่ีท่ีบริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ึน

พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท ซึง่เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้

มาตรฐานสิง่แวดล้อม โดยมีระบบการผลติและการด�าเนนิงานท่ีใช้

ทรพัยากรและพลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ มีการควบคมุป้องกนั

มิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง ได้ด�าเนินการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  

และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยึดถือนโยบายท่ีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับ

ชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ 

โดยด�าเนินโครงการต่างๆ ท่ีค�านึงถึงความเหมาะสมและ

ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชน

อย่างย่ังยืน

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรน�้า 

ซ่ึงเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม บรษัิทจงึก�าหนด “นโยบายใช้น�า้อย่างประหยัด”  

เพื่อแสดงเจตจ�านงและความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรในการ

ด�าเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานโดยการใช้

นวัตกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถงึจากพลงังานทางเลอืกอืน่ๆ 

(Alternative Energy) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ

เผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประหยัด

พลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

8. แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บรษัิทมนีโยบายชัดเจนท่ีจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมดิ

ทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลขิสทิธิ ์สทิธบัิตร หรอื

เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญา

ด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้อง

ผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

เท่านั้น เพ่ือป้องกันการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา 
ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาวเวอร์	ร่วมกิจกรรมแจกอุปกรณ์การศึกษา	แก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
รอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ	กรุ๊ป

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 

ร่วมกิจกรรมโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาของกลุ ่ม 

ดับบลิวเอชเอ ท่ีจัดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 22 โดยในปีนี้  

โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่

นักเรียนกว่า 19,100 คน จากโรงเรียนต่างๆ ใน จ. ระยอง

และชลบุร ีรวมท้ังสิน้ 67 แห่ง โดยโครงการเพือ่สงัคมนีจ้ดัข้ึน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาในฐานะท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยมีนายพันธุ์รพี นพรัมภา ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

พลังงาน และพนักงานบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ 

พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ส่งมอบ 

โครงการบ�าบัดน�้าเสียแก่นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลปลวกแดง โดยมีนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  

กรรมการบริษัท และนายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) ร่วมในพิธี

บริษัทฯ ประกาศความส�าเร็จโครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชนต้นแบบ ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) พร้อม

ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง  

จ. ระยอง ใกล้กบันคิมอุตสาหกรรมอสีเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) โดย

สานต่อโครงการซีเอสอาร์	ส่งมอบระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนต้นแบบแก่	อบต.	ปลวกแดง	จ.ระยอง	 
ภายใต้โครงการ	CLEAN	WATER	FOR	PLANET

สามารถบ�าบัดน�า้เสยีได้วนัละ 400 ลกูบาศก์เมตร ด้วยเทคโนโลยี

ทางธรรมชาติท่ีใช้พืชและจุลินทรีย์ในการบ�าบัดน�้าเสีย ซ่ึงได้

รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (ในหลวงรชักาลท่ี 9)  

โครงการนี้ได้รับการพัฒนาข้ึนภายใต้แนวคิด Clean Water for 

Planet อนัเป็นโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิท 

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพน�า้ และให้ชุมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรม

ได้มีแหล่งน�้าท่ีสะอาด ปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝังจิตส�านึกด้าน

การดูแลรักษาแหล่งน�้าร่วมกัน
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บริษัทฯ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

แก่ผู้สูงอายุจ�านวน 400 ราย ตามจุดต่าง ๆ ในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาคันทรง จ. ชลบุรี อาทิ วัด 

ศาลเจ้า โรงเรียน และท่ีท�าการผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ังสิ้น 5 

แห่ง โดยกิจกรรมในครั้งน้ี บริษัทฯ น�าทีมพนักงานร่วม

ให้ข้อมูลถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน

ของร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการ 

เจ็บป่วยในช่วงฤดูฝน ตามแนวนโยบายการจัดกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษัท ท่ีมุ่งสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง

และยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนรอบนิคม

อุตสาหกรรมให้ดีย่ิงข้ึน

บริษัทฯ ร่วมกับส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งท่ี 40 ณ นิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยในคร้ังน้ี  

มีพนักงานของบริษัท ผู ้ประกอบการภายในนิคมฯ  

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป ร่วมบริจาคโลหิต 

ท้ังสิ้น 195 คน มีปริมาณโลหิตรวม 86,450 ซีซี  

โดยโลหิตท่ีได้จะน�าไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนต่อไป

ร่วมกับเหล่ากาชาด	จ.	ระยอง	จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตครั้งท่ี	40

สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ	่ 
แก่ผู้สูงอายุใน	จ.	ชลบุรี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ต่อระบบควบคุมภายใน

บรษัิทให้ความส�าคญักบัการมีระบบควบคมุภายในท่ีด ีและเป็นไป

ตามหลักการดูแลก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ การมีระบบการ

ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจ

ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะน�าไปสู ่ ประโยชน์สูงสุดของ 

ผู ้ถือหุ้น พนักงาน คู ่ค้า ชุมชน และผู ้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี  

19 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวข้องกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ีบังคับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วม

ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและจัดท�าแบบประเมิน

ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท โดยการซักถาม 

ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงรายงานการประเมินความ 

เพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจัดท�าโดยบริษัท ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จ�ากัด โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง

กับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทได้พิจารณาประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

(Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
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รายงานประจ�าปี 2562104 WHAUP

หัวหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด

หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ผู้ตรวจสอบภายใน นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด

คุณวุฒิ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี  
มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ท�างานมากกว่า 14 ปี
โดยมีประสบการณ์ท�างานกับธรรมนิติมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี จัดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ด ี
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก�าหนดหรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าป ี
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี  

9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท ประจ�าปี 2562 ซ่ึงแผนการตรวจ

สอบดังกล่าวประกอบด้วย การปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้าน 

ทุจรติคอร์รปัช่ัน กระบวนการบรหิารงานบุคคล กระบวนการดแูล

บ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสีย และระบบผลิตน�้าใช้ การประเมิน

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ การประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งต้ัง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด  

(“ธรรมนิติ”) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัท และธรรมนิติมอบหมายให้ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี  

เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ตรวจสอบภายใน

ประจ�าปีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของธรรมนิติ และ

นางสาวศมจรย์ี แก้วขอมด ีแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพยีงพอ 

กับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็น

ระยะเวลามากกว่า 14 ปีนอกจากนี้ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี   

มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท คณะ

กรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ดังกล่าวท้ังนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย 

ผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัอนมัุตจิาก 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายมีดังต่อไปนี้
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ�ากัด

WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย X I I I

X I I I

X I I I

X I I I

X I I I

X I I I I

X I I I I

X I I I I

X I I I

X I I I,III III,IV II,IV II,IV III III III III III III

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ�ากัด

WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited

WHAUP Nghe An Joint Stock Company
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Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

บริษัท เก็คโค่ - วัน จ�ากัด

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด 

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จ�ากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด

Cua Lo Water Supply Joint Stock Company

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ากัด

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัทร่วมทุน

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด 

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จ�ากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จ�ากัด 

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ�ากัด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ�ากัด
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รายงานประจ�าปี 2562108 WHAUP

รายการระหว่างกัน

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์  

ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
(“WHAID”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
และบริหารจัดการโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรม

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว  
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ท่าน 
ได้แก่ 1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  
3) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด  
อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง ) จ�ากัด 
(“ESIE”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และบริหารจัดการโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรม

• เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 60  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว  
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ท่านได้แก่  
1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  
3) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ  
อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จ�ากัด 
(“WHA EIE”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
และบริหารจัดการโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรม

• เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว  
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่  
1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  
3) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จ�ากัด 
(“WHA ESIE”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และบริหารจัดการโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดิน
อุตสาหกรรม จ�ากัด  
(“WHA RIL”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และบริหารจัดการโครงการ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดิน
อุตสาหกรรม จ�ากัด 
(“WHA SIL”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และบริหารจัดการโครงการ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 
อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จ�ากัด  
(“WHA ESIE4”)

• ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และบริหารจัดการโครงการ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
(“WHA IDE”)

• ด�าเนินธุรกิจบริการออกแบบ  
และควบคุมงานก่อสร้าง

• เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว  
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่  
1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
บิวดิ้ง จ�ากัด (“WHA IB”)

• ด�าเนินธุรกิจโลจิสติกส์  
จ�าหน่ายและให้เช่าอาคารโรงงาน
อาคารและคลังสินค้าส�าเร็จรูป

• เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว 
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (“WHA “)

• ด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า
และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้น 
ร้อยละ 98.54 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว 
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ท่านได้แก่  
1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  
3) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด 
(“WHA Infonite”)

• ด�าเนินการธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล • เป็นบริษัทย่อยของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของ WHAID โดยถือหุ้นร้อยละ 97.67  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว  
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 1 ท่านได้แก่  
1) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการระหว่างกันในปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

1)     การรับบริหารจัดการธุรกิจน�้า

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

รายได้ค่าบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญารับบริหารจัดการธุรกิจน�้าโดยให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย 
แก่ ESIE และให้บริการผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและบ�าบัดน�้าเสียแก่ WHAIB 
(ส�าหรับการให้บริการน�้าใน WHALP1) โดยสัญญามีอายุ 3 ปี และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 และได้ต่อขยายระยะเวลาสัญญาออกไปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านธุรกิจน�้าซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บ 
ค่าบริการถัวเฉลี่ยตามอัตราค่าใช้จ่ายทางตรง บวกอัตราร้อยละ 8  
ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราก�าไรของบริษัทที่ให้บริการ 
ในลักษณะเดียวกันในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล  
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
และอัตราค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียง 
ได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

• ESIE 3.46 3.66

• WHA IB 0.52 0.55

รายได้ค้างรับ

• ESIE 0.29 0.44

• WHA IB 0.04 0.07
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2)     การรับค่าเช่า

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง 
บนหลังคา และให้บริการบ�ารุงรักษา แก่ WHA  โดยสัญญามีอายุ 15 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล  
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
และอัตราค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียง 
ได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

• WHA 2.84 4.50

รายได้ค้างรับ

• WHA 0.70 0.74

3) การจัดซื้อน�้าดิบ
3.1 กำรจัดซื้อน�้ำดิบใน ESIE

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ต้นทุนน�้าดิบ • ปี 2551 บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายน�้าดิบจาก ESIE ตามสัญญาเช่าสิทธิ
ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาสัญญา 25 ปี 
บริษัทฯ ตกลงซื้อน�้าดิบจากผู้ให้เช่าสิทธิในอัตราค่าต้นทุนน�้าดิบของ 
ผู้ให้เช่าสิทธิ บวกอัตราก�าไรร้อยละ 15 โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
และบ�ารุงรักษาเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

• อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าท�าสัญญาซื้อน�้าดิบ
โดยตรงจากบริษัท จัดการและพัฒนาน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
(“EASTW”)

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผลและ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
เนื่องจากน�้าดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการน�ามาผลิตน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรม และทั้งสองฝ่าย อันได้แก่บริษัทฯ  
และกลุ่ม WHA ID จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการ 
จัดหาน�้าดิบดังกล่าว

• ESIE 102.93 95.76

เจ้าหนี้การค้าและ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• ESIE 11.94 10.79
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รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ต้นทุนน�้าดิบ • บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าดิบและท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญา 
ซื้อขายน�้าดิบ กับ WHA ID, WHA EIE WHA ESIE ,WHA RIL,  
WHA SIL, WHA ESIE 4 ระยะเวลาสัญญา 50 ปี โดยเป็นไปตามข้อตกลง 
ในสัญญาเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม  
และบริหารจัดการน�้าเสีย เพื่อน�าน�้าดิบมาจ�าหน่าย และมาผลิตน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรมให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทฯ 
อยู่ในระหว่างด�าเนินการเพื่อท�าสัญญาตรงกับ EASTW ซึ่งอัตราน�้าดิบ
ตามสัญญาฉบับนี้ เท่ากับอัตราค่าต้นทุนน�้าดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ  
บวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนของผู้ให้เช่าสิทธิ 
และราคาที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากซื้อน�้าดิบโดยตรง โดยบริษัทฯ  
มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ 
และทรัพย์สินต่างๆ ของระบบน�้าดิบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นรายการ
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากน�้าดิบเป็น
วัตถุดิบหลักในการน�ามาผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรม  
และทั้งสอ งฝ่าย อันได้แก่บริษัทฯ และกลุ่มเหมราชฯ  
จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการจัดหาน�้าดิบดังกล่าว

• WHA ID 43.30 46.25

• WHA EIE 431.90 428.61

• WHA ESIE 82.45 90.97

• WHA RIL 34.12 47.21

• WHA SIL 2.07 0.09

• WHA ESIE4 1.42 3.23

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• WHA ID 3.32 4.84

• WHA EIE 39.18 38.58

• WHA ESIE 7.02 9.38

• WHA RIL 3.03 4.53

• WHA ESIE 4 0.23 0.25

3.2 กำรจัดซื้อน�้ำดิบในนิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมแห่งอื่น
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4)     การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ค่าเช่าที่ดิน บริษัทฯ และ บริษัท ดับบลิวเอชเอวอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ท�าสัญญาเช่าที่ดินจาก WHA ID WHA ESIE WHA EIE และ WHA ESIE4  
เพื่อใช้สถานที่ในการด�าเนินธุรกิจผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรม โดยก�าหนด 
อัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด  
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี จ่ายช�าระเป็นรายเดือน โดยเป็นอัตราค่าเช่าที่
นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป โดยสัญญาเช่าแต่ละสัญญา
มีอายุ 30 ปี โดย WHA ID WHA ESIE และ WHA EIE เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 
มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2589 ส่วน WHA ESIE4  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2590  
และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าที่
นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บลูกค้าทั่วไป

• WHA ID 3.13 3.13

• WHA EIE 1.90 1.90

• WHA ESIE 2.96 2.96

• WHA ESIE4 2.08 2.08

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• WHA ID 0.01 0.01

• WHA EIE 0.01 0.01

• WHA ESIE 0.01 0.01
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5) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ • บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ WHA ID เพื่อให้บริการในด้านการเงิน 
สารสนเทศ และด้านธุรการอื่นๆ และ ดูแลระบบการผลิต  
การซ่อมแซมบ�ารุงรักษา สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยอัตราค่าบริหารจัดการค�านวณ 
จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว  
บวกด้วยอัตราร้อยละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตราก�าไร 
ของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด 

• บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ WHA ด้าน HR Business Partner  เพื่อให้
บริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลวางแผนประสานงานการจัดการ
อบรมพัฒนาบุคคลากร และ ด้าน Internal Auditor เพื่อตรวจสอบ 
ระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการปรับปรุงจากหน่วยงานที่ได้รับ 
การตรวจสอบ สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยอัตราค่าบริหารจัดการค�านวณ 
จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว  
บวกด้วยอัตราร้อยละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตราก�าไร 
ของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล เนื่องจาก 
ขอบเขตการให้บริการตามสัญญาบริหารจัดการสอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารจัดการใหม ่
ของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าบริหารจัดการในสัญญา 
ดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

• WHA ID

• WHA

14.21

1.58

31.99

1.38

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• WHA ID 2.17 2.67

เจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ ท�าสัญญาจ้างบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างส�าหรับ 
งานก่อสร้างระบบน�้าที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการเนื่องจาก WHA IDE  
มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมโดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบัน WHA IDE ก�าลัง 
อยู่ในระหว่างควบคุมการก่อสร้างระบบผลิตน�้าและบ�าบัดน�้าเสียในนิคม
อุตสาหกรรม WHA ESIE3 โดยค่าบริการค�านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บวกอัตราก�าไรที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นในการด�าเนิน
ธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทฯ
มีการขยายธุรกิจจึงมีการก่อสร้างระบบน�้าเพื่อใช้ใน 
การผลิต และให้บริการเพิ่มขึ้น จึงต้องจ้างวิศวกรผู้ม ี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล  
และเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ

• WHA IDE 0.71 1.38
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6) การเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพือ่อุตสาหกรรมของ ESIE

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ค่าสิทธิด�าเนินการผลิต 
และจ�าหน่าย - ตัดบัญชี 

ปี 2551 บริษัทฯ เข้าท�าสัญญาเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท ESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  
และจะทยอยตัดจ่ายจนจบสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า เป็นรายการซึ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้ ESIE  
เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างเหมราชกับนิติบุคคลอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุผล  
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ

• ESIE 8.69 8.69
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7) การเช่าสิทธิเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้า

รายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2561

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 

2562

ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี  
(สัญญาฉบับใหม่)

• ปี 2551 บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าสิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่อ
อุตสาหกรรม กับ บริษัท WHA ID WHA EIE และ WHA ESIE เป็นระยะเวลา 
25 ปีเพื่อให้บริการน�้าเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม โดย ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ยกเลิกสัญญา 
ทั้ง 3 ฉบับ และเข้าท�าสัญญาฉบับใหม่

• ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี เป็นข้อตกลงตามสัญญาเช่าสิทธิด�าเนินการ 
และจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน�้าเสีย ซึ่งบริษัทฯ  
ได้เข้าท�าสัญญากับกลุ่มเหมราชฯ โดยอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี
จากการประกอบธุรกิจน�้า มีดังนี้

• ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได ้
จากการประกอบธุรกิจน�้าในโครงการฯ

• ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได ้
จากการประกอบธุรกิจน�้าในโครงการฯ

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา 
ค่าตอบแทนการให้สิทธิของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจอื่นในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าว มีความจ�าเป็นและสมเหตุผล และอัตรา 
ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปีของสัญญาฉบับใหม่เป็น
อัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มีลักษณะเดียวกัน
ของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจอื่นในตลาด  
และค่าตอบแทนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละของรายได้จาก 
การประกอบธุรกิจน�้าในโครงการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ ์
ที่สมเหตุผล เนื่องจากผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริง  
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

• WHA ID 1.00 2.91

• WHA EIE 3.48 9.24

• WHA ESIE 1.61 4.50

• WHA RIL 0.98 2.67

• WHA SIL 1.46 4.22

• WHA ESIE4 0.03 0.08

เจ้าหนี้การค้า 
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

• WHA ID 0.01 0.29

• WHA EIE 0.28 0.28

• WHA ESIE 0.13 0.92

• WHA RIL 0.07 0.28

• WHA SIL 0.12 0.91

• WHA ESIE4 0.01 0.01



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”)  ประกาศก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,137.2 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกับ ปี 2561 ในขณะท่ีก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ�านวน 

1,792.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2561  

ผลการด�าเนินงาน

งบก�าไรขาดทุนรวม 2562 2561 % การเปลี่ยนแปลง

รายได้รวม

   - ธุรกิจน�้า

         - รายได้จากการด�าเนินงาน1

         - รายได้อื่นจากธุรกิจน�้า2

   - ธุรกิจพลังงาน

ต้นทุนขายและการให้บริการ

1,857.2 

1,847.1 

1,734.3 

112.7 

10.2 

(1,164.4)

1,708.3 

1,705.1 

1,679.7 

25.4 

3.2 

(1,120.0)

8.7%

8.3%

3.3%

343.7%

221.8%

4.0%

ก�าไรขั้นต้น 692.8 588.3 17.8%

ก�าไรขั้นต้นจากการด�าเนินงาน3 580.1 562.9 3.1%

รายได้อื่น4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 

145.7 

(197.5)

(342.0)

1,881.1 

(42.8)

162.7 

(130.8)

(366.6)

2,047.4 

(49.1)

-10.5%

51.0%

-6.7%

-8.1%

-12.7%

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,137.2 2,251.9 -5.1%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS 15)5

344.5

0.0

0.0

55.3

(71.2)6

551.66

523.1%

-100.0%

-100.0%

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit)7 1,792.7 1,716.1 4.5%

(หน่วย : ล้านบาท)

1	รายได้จากการด�าเนินงาน	ประกอบด้วยรายได้การจ�าหน่ายน�้าดิบ	รายได้การจ�าหน่ายน�้าเพ่ืออุตสาหกรรม	และรายได้การบริหารจัดการน�้าเสีย
2 รายได้อ่ืนจากธุรกิจน�้าประกอบด้วย	ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น�้าเกินกว่าท่ีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน�้า
3	 ก�าไรข้ันต้นจากการด�าเนินงานไม่รวมรายได้อ่ืนจากธุรกิจน�้า
4	รายได้อ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบ้ียรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ากัดและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี
5	รายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	(TFRS	15)	ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
6	 ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	ส�าหรับปี	2561	มีการปรับปรุง	i)	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	ii)	การปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี	15	เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผลก�าไรปี	2562	ซ่ึงมีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี	15

7	การค�านวณก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	มีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเพียงผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ต้ังแต่ไตรมาส	2	ปี	2562	เป็นต้นไป	 
และได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการค�านวณผลก�าไรของไตรมาส	1	ปี	2562	ด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ในการค�านวณก�าไรรวมของปี	2562	(YTD	2562)

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 1,857.2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.7 จาก 1,708.3 ล้านบาทในปี 2561 สาเหตุหลัก

มาจากรายได้อ่ืนจากธุรกิจน�้าท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 343.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว และรายได้จากการด�าเนินงานท่ี 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว  สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของปริมาณการจ�าหน่ายน�้าเพื่อ

อุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึนจากโรงไฟฟ้า SPPs จ�านวน 2 แห่ง ท่ีเริ่มเปิดด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  รวมถึงปริมาณการใช้

น�้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ และรายได้จากการขายน�้าปราศจากแร่ธาตุ  



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562118 WHAUP

ก�าไรขั้นต้นและก�าไรขั้นต้นจากการด�าเนินงาน
ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรข้ันต้นจ�านวน 692.8 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.8 จาก 588.3 ล้านบาท ในขณะท่ีมีก�าไรข้ันต้น

จากการด�าเนินงานจ�านวน 580.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 จาก 562.9 ล้านบาทในปี  2561 สาเหตุหลักมาจากรายได้จาก 

การด�าเนินงานท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่วนก�าไรข้ันต้นท่ีเพิ่มข้ึนมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น�้าเกินกว่าท่ีจัดสรร (Excessive Charge) 

ท่ีเพิ่มมากข้ึน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน”)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 2562 2561 % การเปลี่ยนแปลง
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

     -  ธุรกิจน�้า

     - ธุรกิจพลังงาน

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

การปรบัปรงุบญัชเีก่ียวกับรายได้จากสัญญาทีท่�ากับลูกค้า (TFRS 15)

1,881.1

(13.5)

1,894.6

  344.5 

-

-

2,047.4

-

2,047.4

 55.3 

 (71.2)

 551.6 

-8.1%

-100.0%

-7.5%

523.1%

-100.0%

-100.0%

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนตามปกติ (Normalized Share of Profit)

     - ธุรกิจน�้า

     - ธุรกิจพลังงาน

 1,536.6 

 (13.5)

 1,550.1 

 1,511.7 

-

 1,511.7 

1.6%

-100.0%

2.5%

(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนตามปกติในปี	2561ได้มีการปรับ	i)	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	ii)	การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาท่ีท�ากับ
ลูกค้า	(TFRS	15)	ส�าหรับผลการด�าเนินงาน	ปี	2561	(เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ)	และ	iii)	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปี	2561

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนตามปกติในปี 2562 จ�านวน 1,536.6 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จาก 1,511.7 ล้านบาทในปี 2561 

สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้า SPP 

(GNLL2) ได้เริ่มเปิดด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่

มกราคม ปี 2562 และโรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ แม้ว่าส่วนแบ่ง

รายได้ท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน (จากอัตรา Availability 

Payment ท่ีลดลงและค่าเงินบาทท่ีแข็งตัว) ก็ตาม

ส�าหรับส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนตามปกติส�าหรับ

ธุรกิจน�้าจ�านวน (13.5) ล้านบาท ท้ังนี้เนื่องจากการรับรู้ส่วน

แบ่งขาดทุนจาก SDWTP (เริ่มรับรู ้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  

ปี 2562) จ�านวน (14.3) ล้านบาท ท้ังนี้ SDWTP เริ่มการด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2562 โดยมีก�าลังการผลิต (Phase  

1A) 150,000 ลบ.ม.ต่อวัน และก�าลังการผลิตเพ่ิมเติมอีก 

150,000 ลบ.ม.ต่อวัน (Phase 1B) พร้อมด�าเนินการตั้งแต่

ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ดังนั้นแม้ว่า SDWTP จะมียอด

ขายเฉลี่ยกว่าร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิต Phase 1A ในช่วง

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมก็ตาม แต่มีการเริ่มตัด 

ค่าเสื่อมราคาของ Phase 1B เพิ่มเติมแล้ว จึงท�าให้เกิด 

ผลขาดทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมข้างต้น 

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่
ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่

จ�านวน 2,137.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.1 จาก 2,251.9 ล้าน

บาทใน ปี 2561  สาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจาก 

i) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ ่ายในการบริหารร้อยละ 51.0 

จากการปรับปรุงรายการทางบัญชีของหนี้สงสัยจะสูญ            

จ�านวน 22.5 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 รวมถงึค่าใช้จ่าย 

ด้านท่ีปรึกษาส�าหรับโครงการใหม่ตามแผนงานธุรกิจ

ii) รายได้อ่ืนลดลงร้อยละ 10.5 จากรายได้ดอกเบ้ียรับจาก

เงินให้กู้ยืม และหนังสือค�้าประกันของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน  

อันเนื่องมาจากการช�าระคืนเงินต้นเต็มจ�านวน 

iii) ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนท่ีลดลงร้อยละ 8.1 จากส่วนแบ่ง 

ก�าไรท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

แม้ว่าก�าไรข้ันต้นจากการด�าเนินงานจะเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงต้นทุน

ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีลดลงก็ตาม 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 119

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ 
(Normalized Net Profit)
ก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปกติ คือก�าไรส่วนท่ีเป็นของ

บริษัทใหญ่ ปรับด้วยก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ท้ังนี้ส�าหรับก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปกติของปี 2561 ได้

มีการปรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และปรับเพ่ือสะท้อน

เสมือนมีผลของมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 15 เพ่ือประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบ 

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 

344.5 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จ�านวน 55.3 ล้านบาท การปรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด

บัญชีจ�านวน 71.2 ล้านบาท และการปรับปรุงรายการทางบัญชี  

(TFRS 15) จ�านวน 551.6 ล้านบาทในปี 2561  ดังนั้น บริษัทฯ 

มีก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปกติในปี 2562 จ�านวน 1,792.7 

ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 จากปี 2562  

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562 
- ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่เกี่ยวกับรายได้จาก

สัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15) ได้มีผลบังคับใช้กับ 

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซ่ึงเป็นผลให้โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 

เปลี่ยนการบันทึกรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายท่ีมีลักษณะ

เป็น front-loaded ท่ีได้รับจากกฟผ. ตามสัญญาซ้ือขาย

ไฟ และบันทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นรายได้รับล่วง

หน้าประเภทหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากส่วนต่างของค่าความพร้อม

จ่ายท่ีได้รับล่วงหน้าท่ีมีลักษณะแบบ front-loaded และค่า

ความพร้อมจ่ายเฉลี่ย

- โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ มีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติม  

3.9 เมกะวัตต์ในไตรมาส 4 ปี 2562 ท�าให้จ�านวนเมกะวัตต์ 

สะสมในปี 2562 รวมเป็น 21.3 เมกะวัตต์ 

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

(ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เข้าลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุ้นร้อยละ 34.00 ในบริษัท Duong River Surface 

Water Plant JSC เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2562  โดยมีมูลค่า

ซ้ือขายรวม 2,073.2 พันล้านดองเวียดนาม (หรือประมาณ 

2,763.0 ล้านบาท) ท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 0.0013 บาทต่อ

ดองเวยีดนาม อ้างอิงอัตราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของธนาคาร

พาณิชย์ ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี  

7 สิงหาคม 2562 ท้ังนี้ได้มีการรับโอนหุ้นแล้วเสร็จใน 

สิ้นเดือนตุลาคมปีนี้

- โครงการ ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจดี ี4 ธรุกจิค้าปลกี 

ก๊าซธรรมชาติท่ีมีความสามารถรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ติดตั้งจ�านวน 2,000,000ล้านบีทียูต่อปี หรือคิดเป็นก�าลัง

การติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 700,000 ล้านบีทียูต่อปี  

ได้เป ิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในนิคมอุตสาหกรรม  

ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรยีลเอสเตท แห่งท่ี 4

- ลงนามเซ็นสญัญาซ้ือขายน�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized 

Water) ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ GPSC เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต

สาธารณูปโภค โดยมีปริมาณจัดจ�าหน่ายเริ่มต้นประมาณ 

1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี และเริ่ม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

- โครงการ Cua Lo ในประเทศเวียดนาม ได้ด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2562 ด้วยก�าลังการผลิต 13,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

- บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด หรือ CCE ซ่ึง

เป ็นบริษัทในเครือซ่ึง WHAUP ถือหุ ้นทางอ ้อมใน

สัดส่วน 33.33% ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 

ขยะอุตสาหกรรม ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 8.6 เมกะวัตต์  

ในนิคมอุตสาหรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ในไตรมาสท่ี 4  

ปี 2562



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562120 WHAUP

ผลการด�าเนินงานรายธุรกิจ
บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนจากธุรกิจน�้าในปี 2562 จ�านวน 1,847.1 ล้านบาท และ  

(13.5) ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้รวมและส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนจากธุรกิจน�้าเท่ากับจ�านวน 1,833.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ  

7.5 เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้ 2562 2561 % การเปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจน�้า

     - รายได้การจ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

     - รายได้การจ�าหน่ายน�้าดิบ

     - รายได้การบริหารจัดการน�้าเสีย

     - รายได้อื่นจากธุรกิจน�้า1

1,309.5

264.0

160.8

112.7

1,252.6

268.9

158.3

25.4

4.5%

-1.8%

1.6%

343.7%

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,847.1 1,705.1 8.3%

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนจากธุรกิจน�้า (13.5) 0.0 -100%

รายได้รวมและส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนจากธุรกิจน�้า 1,833.6 1,705.1 7.5%

(หน่วย : ล้านบาท)

1		รายได้อื่นจากธุรกิจน�้า	ประกอบด้วย	ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น�้าเกินกว่าท่ีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน�้า

ซ่ึงการเติบโตมีสาเหตุหลักมาจาก:

ธุรกิจน�้า
i) ปริมาณการจ�าหน่ายน�้าท่ีเพิ่มมากขึ้น

• ปริมาณการจ�าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจาก 

56.6 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2561 เป็น 54.8 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรในปี 2562 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4  

สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2  

และโรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ ท่ีเริ่มเปิดด�าเนินการผลิต

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2562 รวมถึง

ปริมาณการใช้น�้าท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า

ปัจจุบันและลูกค้าใหม่

• ปริมาณการจ�าหน่ายน�้าดิบลดลงจาก 16.9 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรในปี 2561 เป็น 16.5 ล้านลูกบาศก์

เมตรในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 2

• ปริมาณการรับจ้างบริหารจัดการน�้าเสียในทุกนิคม

อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 35.0 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ในปี 2561 เป็น 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2562 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2

ii) รายได้อ่ืนจากธุรกิจน�้า ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียม

จากการขอใช้น�้าเกินกว่าท่ีจัดสรร (Excessive Charge) 

ในปี 2562 มีจ�านวนเท่ากับ 106.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

86.0 ล้านบาท

ธุรกิจพลังงาน
ส�าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

และเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงานรวม 1,979.8 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 6.9 จาก 2,125.6 ล้านบาทในปี 2561 อย่างไร

ก็ตามรายได้และส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับ

จากธุกิจพลังงานตามปกติ (Normalized Total Revenue from 

Power Business and Share of Profit from Investments and 

Dividend) มีจ�านวน 1,635.2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 เม่ือ

เทียบกับปี 2561



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 121

ประเภทโรงไฟฟ้า 2562 2561 % การเปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจพลังงาน

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุน

เงินปันผลรับ

10.2

1,894.6

75.0

3.2

2,047.4

75.0

221.8%

-7.5%

0.0%

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
และเงินปันผลรับ

 1,979.8  2,125.6 -6.9%

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
และเงินปันผลรับตามปกติ1

     - IPP

     - SPP

     - พลังงานทางเลือก

     - โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา3

1,635.2 

907.02

728.6

16.3

(16.7)

 1589.8 

951.72

647.3

7.7

(16.9)

2.9% 

-4.7%

12.6%

111.0%

1.3%

(หน่วย : ล้านบาท)

1	การค�านวณก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	 มีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเพียงผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ต้ังแต่ไตรมาส	2	 ปี	2562	 
เป็นต้นไป	และได้ท�าการ	เปลี่ยนแปลงการค�านวณผลก�าไรของไตรมาส	1	ปี	2562	ด้วยเพื่อการค�านวณก�าไรของงวดสะสมปี	2562			

2	ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	 ส�าหรับปี	2561	 มีการปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี	15	 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
กับผลก�าไรปี	2562	ซ่ึงมีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี	15	

3	CCE	จัดอยู่ใน	“โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา”	เนื่องจากเริ่มด�าเนินการผลิตเม่ือเดือน	พฤศจิกายน	2562

รายละเอียดของส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและเงินปันผลรับ จ�าแนกตาม
ประเภทโรงไฟฟ้าดังน้ี

ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
• โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ท้ัง 3 แห่ง มีส่วนแบ่งก�าไร

จากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในปี 2562 จ�านวน 

907.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 จากปี 2561 สาเหตุหลัก

มาจากการลดลงของส่วนแบ่งก�าไรจากโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั  

และปริมาณการจ่ายไฟฟ้าท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
• โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ท้ัง 8 แห่ง มีส่วนแบ่งก�าไร

จากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในปี 2562 

จ�านวน 728.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากปี 2561  

สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) ท่ีเริ่มเปิด

ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงผลการด�าเนิน

ท่ีแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า SPP 

ธุรกิจพลังงานทางเลือก
• ส�าหรับปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(Solar Rooftop) จ�านวน 8.9 เมกะวัตต์ มีรายได้และ

ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

จ�านวน 10.2 ล้านบาท

บริษัทฯ ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมพัฒนาในธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันมี

ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิด 

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้วจ�านวน 559.0 เมกกะวัตต์  

และท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ�านวน 24.4 เมกกะวัตต์ บริษัทฯ  

ได้ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีส�าคัญท้ังใน

และต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มโกลว์ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบริษัทบี.กริม 

กลุ่มซุเอซ กลุ่มกันกุล และกลุ่มเอ็มไอทีจี โดยบริษัทฯ ยังได้มี

การพัฒนาและบริหารจัดการเองส�าหรับธุรกิจพลังงานทางเลือก

ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ ท้ังนีบ้รษัิทฯ มีการรบัรูผ้ลการด�าเนนิงานใน

ธรุกจิพลงังานในรปูของ 1) รายได้  2) ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุน  

3) เงินปันผลรับ ซ่ึงส่วนแบ่งก�าไรจะรับรู้ก�าไรสุทธิตามสัดส่วน 

การถือหุ้น (ร้อยละ) โดยเป็นส่วนแบ่งก�าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทร่วมและการร่วมค้าดังกล่าว



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562122 WHAUP

โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา
ธุรกิจน�้า
• ระบบน�า้ในนคิม ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรยีล 

เอสเตท แห่งท่ี 3 (WHA ESIE 3) มีปริมาณก�าลังการผลิต 

น�้าเพื่ออุตสาหกรรมจ�านวน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

และปรมิาณความสามารถในการบ�าบัดน�า้เสยีจ�านวน 1,500  

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงมีก�าหนดด�าเนินการผลิตเชิง

พาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2563

• โครงการน�้าในประเทศเวียดนาม มีปริมาณความสามารถ

ในการบ�าบัดน�้าเสียจ�านวน 9,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มี

ก�าหนดด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2563

ธุรกิจพลังงาน
• ในไตรมาส 4 ปี 2562 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ มีการ

เซ็นสัญญาใหม่จ�านวน 4.0 เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็นจ�านวน

เมกกะวัตต์สะสมรวม 24.4 เมกกะวัตต์ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างและมกี�าหนดเปิดด�าเนนิการผลติไฟฟ้าเชิงพาณชิย์

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2563

โรงไฟฟ้า ประเภท 
โรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต

สัดส่วน 
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ก�าลังการผลิต
ตามติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ก�าลังการผลิต
ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น
(เมกะวัตต์)

ก�าหนดการ 
เดินเครื่อง 

เชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์

พลังงาน 
แสงอาทิตย์

Private PPA 100 24.4 24.4 ไตรมาส 1 ปี 2563 -  
ไตรมาส 3 ปี 2563

รวม 24.4 24.4

ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มข้ึนจาก 130.8 ล้านบาทในปี 

2561 มาเป็น 197.5 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุหลัก 

มาจากมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีของหนี้สงสัยจะ 

สูญจ�านวน 22.5 ล้านบาท ในปี 2561 รวมถึงค่าใช้จ่าย 

ด้านท่ีปรึกษาส�าหรับโครงการใหม่ตามแผนงานธุรกิจ

• ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจาก 366.6 ล้านบาทในปี 2561 

มาเป็นจ�านวน 342.0 ล้านบาทในปี 2562  สาเหตุหลักมา

จากการออกหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้จากสถาบันการเงินท่ี

เหลือจ�านวน 4,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2561

ดังนั้น อัตราก�าไรข้ันต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.4 ในปี 2561 

เป็นร้อยละ 37.3 ในปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราก�าไรขั้นต้น 

(ไม่รวมรายได้อ่ืนจากธุรกิจน�้า) ในปี 2562 มีอัตราร้อยละ 33.4 

ใกล้เคียงกับปี 2561 ในอัตราร้อยละ 33.5 สาเหตุหลักมาจาก 

ค่าเสื่อมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายระบบฐานวางท่อ

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จ�านวน 2,740.9 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.0 จาก 2,854.8 ล้านบาทในปี 2561 
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สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 26,418.7 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,645.4 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2561 ท่ีมี

จ�านวน 23,773.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 2,694.2 ล้านบาทจากโครงการ 

Duong River 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

คือ (i) เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 14,587.6 ล้านบาท (ii) 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิจ�านวน 3,950.2 ล้านบาท (iii) ค่าความ

นิยมจ�านวน 2,772.9 ล้านบาท (iv)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

จ�านวน 1,918.2 ล้านบาท (v) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ

จ�านวน 811.4 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2562  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 12,859.5 ล้านบาท 

เพิม่ข้ึน 3,135.5 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2561 ท่ีมจี�านวน 9,724.0 

ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวน 4,123.1 ล้านบาท และ 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 1,765.0 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ ณ สิ้นปี 

2562 จ�านวน 11,002.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นปี 2561 

ท่ีมีจ�านวน 8,134.5 ล้านบาท 

โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯส่วนใหญ่ ประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะยาว

จ�านวน 4,994.3 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหน่ึงปีจากสถาบันทางการเงินจ�านวน 4,123.1 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 1,765 ล้านบาท และ

ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน�้าจ�านวน 340.5  ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมท้ังสิ้น 13,559.3 

ล้านบาท ลดลงจ�านวน 490.0 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2561  

ท่ีมีจ�านวน 14,049.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุง

บัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15)  

ในก�าไรสะสม

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ

เจ้าของเท่ากับ 0.95 เท่า เพ่ิมขึ้นจาก 0.69 เท่าในสิ้นปี 2561 

และอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ 

เท่ากับ 0.81 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.58 เท่าในสิ้นปี 2561 สาเหตุ

หลักมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทาง 

การเงินจ�านวน 1,765.0 ล้านบาท และการลดลงของส่วนของ

เจ้าของจากการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาท่ีท�า 

กับลูกค้า (TFRS 15)

ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562  สามารถสรุปได้ดังนี้
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ

2562 2561
อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 37.3% 34.4%

อัตราก�าไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 55.0% 57.5%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 15.5% 16.9%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.95x 0.69x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.81x 0.58x

1	อัตราก�าไรสุทธิ	 ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่	 หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ	 และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อ่ืนๆ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินประจ�าปี 2562

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�าปีบัญชี 

2562 ท่ีจัดท�าข้ึน มีข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใส อย่างเพียงพอ รวมท้ังได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  

และความรอบคอบในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปีบัญช ี2562 ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วย  

กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

โปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน รวมท้ังให้มกีารบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการก�ากบัดแูลท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่างบการเงินและข้อมูลทางการเงินประจ�าปี 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับ

ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี ได้มีการแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระส�าคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ

ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

28 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิเศษ จูงวัฒนา
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

28 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นำยเดวิด ริชำร์ด นำร์โดน

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นำยสุรเธียร จักธรำนนท์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพือ่สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิท่ีตัง้ไว้  

สร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จึงได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ โดยก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการ

บรหิารความเสีย่งตามบทบาทหน้าท่ีในกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และเสนอแนะแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท 

ส�าหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม 2 คร้ังตามแผนงานที่ก�าหนด โดยสรุปสาระ 
ส�าคัญของการด�าเนินงานได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส�าคัญต่างๆ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ พิจารณาข้อก�าหนดและเงื่อนไข 

เพิ่มเติมของสัญญาโครงการด้านสาธารณูปโภค ประเทศเวียดนาม

2. ก�าหนดความเสี่ยงองค์กร ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงแผนงาน และกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(Risk Appetite)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงท่ีส�าคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซ่ึงท�าให้เกิดประสิทธิผล 

ในการบริหารความความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส�าคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นำยเอกชัย ติวุตำนนท์

  กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นำยวิวัฒน์ จิรัฐติกำลสกุล

  กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท�าหน้าท่ีเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อ 

คณะกรรมการ ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และสอดคล้องกับ

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท้ังนี้ 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังครอบคลุมการวางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท  

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุม 2 ครั้งตามแผนงานที่ก�าหนด เพื่อก�ากับดูแล ติดตาม ประเมิน และ
ทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสรุปสาระส�าคัญ
ได้ดังนี้

1 . การก�าหนด พัฒนา ปรับปรุงให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
และแนวปฏิบัติที่ดี
1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการด�าเนินงานเพ่ือจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ซ่ึง 

การด�าเนินการส�าเร็จเรียบร้อยตรงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมิน 

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินดังกล่าว 

2. การก�ากับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
และจรรยาบรรณธุรกิจ 
2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับ แผนพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ  

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประจ�าปี 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการ

ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน ส่งเสริมให้มีการ

ติดตามกฎระเบียบ มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถน�ามาปรับใช้ในบริษัทได้อย่างเหมาะสม รวมถึง 

ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง อีกท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญในการพัฒนา 

แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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2.2 ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Agaist Corruption: CAC) เพ่ือผลักดันให้บริษัทด�าเนินงาน 

ด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

3. การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาแก่บริษัท ในการเข้ารับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ   
3.1 พจิารณาผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

ThaiListed Companies: CGR) พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์รวมท้ังข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้บริษัทได้รับการ

ประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2562 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (90 - 100 คะแนน) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเช่ือม่ันว่า การด�าเนินงานบนพ้ืนฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จ 

อย่างย่ังยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเป็นท่ียอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน)  

ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นำยเวทย์ นุชเจริญ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นำยเอกชัย ติวุตำนนท์ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการท่ีก�าหนดไว้เพื่อเสนอ 

เข้ารับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทเพ่ือท�าหน้าท่ีกรรมการ

ชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามล�าดับ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 

ความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 5 ครั้ง โดยสรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินงานได้ดังนี้
1. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เพื่อเสนอขอ

อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายก�าหนด ท้ังน้ี พิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะ

กรรมการบริษัท ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความหลากหลายของการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดยคุณสมบัติท่ีน�ามาพิจารณาจะครอบคลุมท้ังด้านการศึกษา ความรู้ความช�านาญ ทักษะ ประสบการณ์ความ

สามารถเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีขอลาออก

ระหว่างกาล รวมถงึสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษัิทเข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง และน�าเสนอรายช่ือต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนต�าแหน่งท่ีว่างลง เม่ือมีกรรมการลาออกหรือครบวาระ

3. พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท ประจ�าปี 2562 โดยเปรยีบเทียบกบับรษัิทท่ีประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรม

เดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทเป็น

เกณฑ์ส�าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอดัง

กล่าว
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4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอัตราการปรับข้ึนเงินเดือน

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 อย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังให้ความเห็นและค�าแนะน�าต่อฝ่ายจัดการเร่ืองการบริหารงานบุคคล เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ให้พนักงาน ตลอดจนรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท

นายเวทย์ นุชเจริญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีองค์คณะประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราศจากบทบาทหน้าที่ด้านงานบริหาร จ�านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นำยเวทย์ นุชเจริญ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นำยเอกชัย ติวุตำนนท์

  กรรมการตรวจสอบ

3. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบแต่ละรายเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งหน้าท่ีตน และในฐานะคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบภายใต้กฎเกณฑ์ทางการและตามเงื่อนไขกฎบัตรท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมอย่างเป็นทางการข้ึน 6 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าปี 2562 โดยการประชุมดังกล่าวได้เชิญ

ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และฝ่ายจัดการท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงผู้อ�านวยการสายงานการเงินและการบัญชี โดยมี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราวตามค�าขอของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบ 

ยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกในลักษณะท่ีปราศจากผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมอยู่ โดยจัดประชุมอย่าง

เป็นทางการ ท้ังได้มีการหารือนอกรอบตามท่ีเห็นสมควรด้วย

การปฏิบัติภารกิจโดยคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมหัวข้อดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์และมีการเปิดเผยสาระ

ส�าคัญอย่างเพียงพอ การสอบทานนี้ได้ใช้ข้อมูล ค�าช้ีแจง และความเห็น จากฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นปัจจัย

พื้นฐานโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ข้อสรุปเช่นกันกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้ถือปฎิบัติเพื่อ

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นระบบท่ีเหมาะสม และบังเกิดผลในภาคปฏิบัติ

ตามท่ีมุ่งหมาย การสอบทานนี้ได้ใช้ผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายในควบคู่กับการหารือผลการตรวจกับผู้สอบบัญชีภายนอก  

ซ่ึงไม่พบข้อบกพร่องท่ีส�าคญัท้ังในกรณขีองบริษัทฯ และบรษัิทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจท้ังสองคณะจงึมีความเห็น 

ร่วมกันว่าระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีปัจจุบันใช้ปฏิบัติ มีความเหมาะสมตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังมีประสิทธิภาพในการปกป้องทรัพย์สินและในการเปิดเผยข้อมูล 

ของกิจการอย่างถูกต้องเพียงพอ
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นายเวทย์ นุชเจริญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานว่าการด�าเนินงานตรวจสอบภายในกระท�าอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเป็นอิสระ การตรวจสอบภายใน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นได้มอบหมายให้ส�านักงานบัญชีตรวจสอบภายในท่ีมีชื่อเสียงและมีความเป็นอิสระ 

แห่งหนึ่งเป็นผู้ด�าเนินการ โดยถือปฏิบัติตามแผนงานต่อเนื่องท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้ร่วมพิจารณา 

และให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ท้ังนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะน�าส่งรายงานให้แก่ท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ 

ของบริษัทฯเป็นรายไตรมาส โดยสามารถเข้าถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ในทุกขณะ ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่า

ระบบควบคุมภายในของแต่ละกิจการนั้นเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และบรรลุผล

4. สอบทานว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางการ อันรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อีกท้ังระเบียบข้อบังคับภายในและพันธสัญญากับภายนอกด้วย ในการสอบทานเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ตรวจสอบภายใน และมิได้พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญแต่อย่างใด

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และต่อรายการท่ีอาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็น

การเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว อันมีข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นปัจจัยส�าคัญ ในหัวข้อนี้คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนผู้ตรวจสอบภายในและและผู้สอบบัญชีภายนอก ต่างเห็นพ้องต้อง

กันว่ารายการท่ีกล่าวถึงได้มีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมครบถ้วนไว้ในงบการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดย

เป็นรายการธุรกิจปกติท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

6. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือการน�าเสนอและขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไปแล้ว  

ท้ังนี้จากการได้พิจารณาถึงผลงาน ความเป็นอิสระ รวมถึงระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกในระยะเวลาท่ีผ่านมา  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพงึพอใจในผูต้รวจสอบของ บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ�ากดั ในทุกด้านท่ีกล่าว  

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแนะให้แต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760)  

นายไพบูล ตันกูล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนญาตเลขท่ี 6552)  

ให้เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 ในอัตราค่าตอบแทนส�าหรับการสอบบัญชีงบการเงินเป็นจ�านวนเงินรวม  

2,899,570 บาท และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

อนึง่ผูส้อบบัญชภีายนอกท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ข้างต้น มไิด้มีความสมัพนัธ์ทางครอบครวั หรอืมผีลประโยชน์ทางการเงนิท่ีเกีย่วข้อง 

หรือเป็นลูกจ้างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือมีความสัมพันธ์ทางการลงทุนหรือทางธุรกิจ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการด�ารง

ฐานะผู้สอบบัญชีภายนอกเท่านั้น

โดยสรปุแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีในความรบัผดิชอบตามกฎบัตรท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย โดยใช้ความรู ้

ความสามารถ ความระมดัระวัง มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยให้ความส�าคญัอย่างย่ิงต่อการสอบทานว่าบรษัิทฯได้น�าเสนอข้อมลู 

ด้านการเงินและด้านปฏิบัติการอย่างถูกต้องเป็นธรรม  มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความ

เสี่ยงทางธุรกิจท่ีเหมาะสมและได้ผล การด�าเนินกิจการได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมาย และพันธะทางธุรกิจ ท้ังได้มี 

การเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องโปร่งใส ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัและถอืปฏบัิตติามหลกับรรษัทภบิาลอย่างจรงิจัง
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รายงาน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)   
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน( (บรษิัท) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ  
ของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวม  
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ รบัผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอ  
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

ความมีสาระส าคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้าก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระส าคญัถา้การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ข้อเท็จจริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ  จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
เชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระส าคญัตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยก าหนดความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงินตามเกณฑ์ดงัที่อธิบายไว้ในตารางข้างล่างน้ี ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระส าคญัและพิจารณาปัจจยั 
เชงิคุณภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผล
กระทบของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแงข่องแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 

ความมีสาระส าคญั 

ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 108 ล้านบาท 
ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้น
ตรวจสอบกิจการที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 
ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ และเป็นรอ้ยละ 81 ของสนิทรพัยร์วม
ของกลุ่มกจิการ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
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ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวม 
 

 

108 ลา้นบาท 

 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

 

รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 

 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนดความมีสาระส าคญั 
 
 

 

ขา้พเจา้เลอืกใช้ก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นขอ้มูลอ้างองิในการก าหนดความมสีาระส าคญั
เน่ืองจากการประเมนิผลการด าเนินงานของกจิการก าหนดจากก าไรก่อนภาษเีงนิได ้
โดยปกติข้อมูลอ้างอิงร้อยละ 5 น้ีเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ซึ่งใช้ในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบและไมม่รีายการทีผ่ดิปกตทิีส่ าคญัทีต่อ้งปรบัปรงุขอ้มลูอา้งองิน้ี 

  

 
ขา้พเจ้าไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิที่พบระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบตังิานอย่างเพยีงพอ เพี่อให้ข้าพเจ้าแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ 
โดยขา้พเจา้พจิารณาถงึโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้นบญัช ีและอุตสาหกรรมของบรษิทัทีด่ าเนินการอยู ่
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.12 เรื่องนโยบาย
การบัญชีของการด้อยค่าของสินทรัพย์  และข้อ 13 เรื่อง 
ค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ 
มคี่าความนิยมมูลค่า 2,773 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการซื้อธรุกจิ
พลงังานและธรุกจิน ้าในอดตี 
 
กลุ่มกจิการต้องทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทีเ่กดิจาก
การรวมธุรกิจเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ 
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรอืไม่ ตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน
การบญัชไีทยฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับเรื่องน้ี เน่ืองจากผู้บริหารจ าเป็น 
ต้องใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการข้อมูลในอนาคต  
เพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซึง่รวมคา่ความนิยมไวด้ว้ย 
 
มลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคนืดงักล่าวพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรม
หกัด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  
ขอ้สมมติฐานที่ส าคญัที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ได้แก่ ก าไรขัน้ต้น 
อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด 
 
ผูบ้รหิารสรุปผลว่าไมม่กีารดอ้ยค่าของคา่ความนิยม เน่ืองจาก
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืสงูกวา่ราคาตามบญัช  ี

 
 
วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
- ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ที่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ าความเขา้ใจ
และประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการดงักล่าว  

 
- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกีย่วกบัสมมตฐิานทีส่ าคญั 

เช่น แผนธุรกจิในอนาคต การคาดการณ์ของผูบ้รหิารเกี่ยวกบั
ก าไรขัน้ต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อตัราการเติบโต และอตัรา
คดิลดต้นทุนเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของเงนิทุนเพื่อประเมนิ
ถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการ และข้อสมมติฐานที่ ใช ้
โดยค านึงถึงความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีต่อ 
คา่ความนิยม 

 
- ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตวัเลขส าคญัที่ได้จาก

การประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อค านวณมูล
คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชี 
และ 

 
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ 

และแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

 
จากวธิกีารตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่การประเมนิการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคล้อง
กบัหลกัฐานสนบัสนุน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจา้คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรปุเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม 
ไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้อ งหยุด 
การด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562140 WHAUP

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน
ของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรงุเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 141

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562142 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 15 292,213,975 189,718,918 194,633,354 171,542,031

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 1,765,000,000 - 1,765,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 16 124,729,533 - 124,729,533 -

หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 3,998,377,529 - 3,998,377,529 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 29,983,988 26,289,179 - -

สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกจิ 9.1 242,915,209 - - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 28,452,287 18,145,275 21,541,148 12,711,105

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,481,672,521 234,153,372 6,104,281,564 184,253,136

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 874,343,972 - 874,343,972 -

หุน้กู้ 16 4,994,265,166 8,987,977,050 4,994,265,166 8,987,977,050

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 122,793,288 139,996,107 93,301,174 115,010,067

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 17 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 18,838,462 17,039,449 18,838,462 17,039,449

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 27,070,351 13,258,261 15,590,508 12,481,132

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,377,777,622 9,489,842,612 6,328,824,655 9,464,079,443

รวมหน้ีสิน 12,859,450,143 9,723,995,984 12,433,106,219 9,648,332,579

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   9

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 143

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 20 164,386,579 112,766,796 164,386,579 112,766,796

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,491,991,192 4,000,462,005 627,094,013 809,118,127

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 3,520,048,146 3,553,199,697 1,277,915,676 1,276,499,914

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 13,559,267,165 14,049,269,746 8,452,237,516 8,581,226,085

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 122 118 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 13,559,267,287 14,049,269,864 8,452,237,516 8,581,226,085

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

   10

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562144 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,639,778,843 1,523,103,410 1,305,298,758 1,242,502,192
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 217,469,003 185,181,597 261,357,638 201,213,130

รวมรายได้ 1,857,247,846 1,708,285,007 1,566,656,396 1,443,715,322
ตน้ทุนจากการขาย (1,014,792,686) (978,706,595) (957,595,384) (928,368,649)
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (149,614,420) (141,299,697) (143,332,680) (140,010,058)

รวมต้นทุน (1,164,407,106) (1,120,006,292) (1,100,928,064) (1,068,378,707)

ก าไรขัน้ต้น 692,840,740 588,278,715 465,728,332 375,336,615
รายไดอ้ืน่ 21 145,671,434 162,696,044 1,054,117,435 889,726,255
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (197,548,033) (130,842,791) (166,161,717) (120,019,989)
ตน้ทุนทางการเงนิ 22 (342,024,905) (366,555,240) (337,735,184) (358,164,858)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 1,881,117,658 2,047,414,903 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023
(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 24 (42,847,843) (49,093,768) 16,446,803 6,447,074

ก าไรส าหรบัปี 2,137,209,051 2,251,897,863 1,032,395,669 793,325,097

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 18 1,769,703 - 1,769,703 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14 (353,941) - (353,941) -

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,415,762 - 1,415,762 -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
   งบการเงนิของบรษิทัย่อย (22,148,436) (423,012) - -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มและ
   การรว่มคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 9.1 (12,418,877) (1,177,960) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (34,567,313) (1,600,972) - -

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สุทธิจากภาษี (33,151,551) (1,600,972) 1,415,762 -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,104,057,500 2,250,296,891 1,033,811,431 793,325,097

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ

11

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 145

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,137,209,022 2,251,897,827 1,032,395,669 793,325,097

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 29 36 - -

ก าไรส าหรบัปี 2,137,209,051 2,251,897,863 1,032,395,669 793,325,097

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,104,057,471 2,250,296,855 1,033,811,431 793,325,097

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 29 36 - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,104,057,500 2,250,296,891 1,033,811,431 793,325,097

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 25 0.56 0.59 0.27 0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2562
146

W
H

A
U

P

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ผลก าไร (ขาดทุน)
ส่วนเกินทุน ผลต่างของอตัรา จากการประมาณการ

จดัสรรแล้ว จากการรวมธรุกิจ แลกเปลี่ยนจากการ ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนแบง่ รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทุนส ารอง ภายใต้การควบคมุ แปลงค่างบการเงิน ประกนัภยัส าหรบัโครงการ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั ของบริษทัย่อย ผลประโยชน์พนักงาน ของการร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 2,566,235,433 3,576,558,531 - (1,864,616) (19,893,246) 12,576,977,891 73 12,576,977,964
เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (778,005,000) - - - - (778,005,000) - (778,005,000)
ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - - - - - -
เงนิปันผลทีบ่รษิทัย่อยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - - - - - - - (36) (36)
การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - 45 45
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,251,897,827 - (423,012) - (1,177,960) 2,250,296,855 36 2,250,296,891

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 4,000,462,005 3,576,558,531 (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 14,049,269,746 118 14,049,269,864

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 4,000,462,005 3,576,558,531 (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 14,049,269,746 118 14,049,269,864
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 2.2 - - - (1,431,260,052) - - - - (1,431,260,052) - (1,431,260,052)
เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (1,162,800,000) - - - - (1,162,800,000) - (1,162,800,000)
ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 51,619,783 (51,619,783) - - - - - - -
เงนิปันผลทีบ่รษิทัย่อยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - - - - - - - (40) (40)
การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - 15 15
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,137,209,022 - (22,148,436) 1,415,762 (12,418,877) 2,104,057,471 29 2,104,057,500

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,491,991,192 3,576,558,531 (22,571,448) (448,854) (33,490,083) 13,559,267,165 122 13,559,267,287

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม
ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

W
H

A
U

P
รายงานประจ�าปี 2562

147

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
ผลขาดทนุจากการประมาณการ

จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจาก ตามหลกัคณิตศาสตร์
ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทนุส ารอง การรวมธรุกิจภายใต้ ประกนัภยัส าหรบัโครงการ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน เจา้ของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 833,464,285 1,278,364,530 (1,864,616) 8,565,905,988
เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (778,005,000) - - (778,005,000)
ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 793,325,097 - - 793,325,097

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 (1,864,616) 8,581,226,085

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 (1,864,616) 8,581,226,085
เงนิปันผลจ่าย 19 - - (1,162,800,000) - - (1,162,800,000)
ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 51,619,783 (51,619,783) - - -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 1,032,395,669 - 1,415,762 1,033,811,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 627,094,013 1,278,364,530 (448,854) 8,452,237,516

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม

___________________________กรรมการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562148 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023
รำยกำรปรบัปรงุ

(กลบัรำยกำร) หนี้สงสยัจะสญู 815,622 (16,837,544) 815,622 (8,491,544)
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
   และสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ 9.1 (1,881,117,658) (2,047,414,903) - -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุเผือ่ขำย (922,760) (567,306) (922,759) (288,666)
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (645,422) - (78,716) -
คำ่เสือ่มรำคำ 10 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสทิธเิพือ่ด ำเนนิกำรผลติและ
   จ ำหน่ำยน ้ำเพือ่อุตสำหกรรม 11 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 38,251,452 37,736,194 38,251,452 37,736,194
คำ่ตดัจ ำหน่ำยเงนิลงทนุระยะยำวอืน่ 13,872,687 13,872,687 - -
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 18 3,568,716 6,053,103 3,568,716 6,053,103
รำยไดเ้งนิปันผล (74,983,505) (74,983,505) (921,322,161) (804,281,964)
ดอกเบีย้รบั (47,948,721) (57,565,057) (131,789,193) (81,050,534)
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 22 342,024,905 366,555,240 337,735,184 358,164,858

739,659,885 679,996,572 490,668,946 436,858,902
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำน

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ (9,926,649) 13,217,913 (32,175,756) 32,375,994
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (22,527,128) 28,084,068 36,735,750 30,863,911
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ - - 43,614,053 -
คำ่ควำมนยิม - - 12,976,460 -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1,414,252 (2,193,951) 1,414,252 (2,193,951)
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 10,906,595 3,385,682 7,848,585 4,183,851
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 10,307,012 (4,905,649) 8,830,043 (2,481,052)
ประมำณกำรหนี้สนิจำกธุรกจิน ้ำ 17 (23,629,923) (8,558,736) (30,840,915) (8,558,736)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 13,812,090 (6,792,595) 3,109,376 (3,372,338)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 720,016,134 702,233,304 542,180,794 487,676,581
ดอกเบีย้จ่ำย (292,547,672) (363,292,838) (289,027,968) (354,902,456)
เงนิปันผลรบัจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 728,759,889 456,946,840 - -
ภำษเีงนิไดจ่้ำย (62,630,962) (65,009,442) (10,713,285) (7,767,447)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,093,597,389 730,877,864 242,439,541 125,006,678

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมกำร
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 149

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดเพือ่จ่ำยซือ้เงนิลงทนุเผือ่ขำย (650,000,000) (530,000,000) (650,000,000) (300,000,000)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุเผือ่ขำย 650,922,759 530,567,306 650,922,759 300,288,666
เงนิสดจ่ำยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 (230,490,552) (53,000,000) (4,137,490,000) (1,217,000,000)
เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 701,550,500 312,214,500 1,761,440,000 119,575,000
เงนิสดจ่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (2,525,362,094) (432,422,900) - -
เงนิสดจ่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - - (33,749,989)
เงนิสดจ่ำยเงนิลงทนุในสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ 9.1 (26,075,008) (320,577,500) (26,075,000) (126,577,500)
ดอกเบีย้รบั 47,590,310 57,925,599 89,340,135 75,335,025
เงนิปันผลรบัจำกกจิกรรมลงทนุ 74,983,505 74,983,505 921,322,161 804,281,964
เงนิสดจ่ำยซือ้อำคำรและอุปกรณ์ (818,340,820) (320,643,545) (104,595,068) (164,739,403)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,374,176 - 224,766 -
เงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 (745,000) (1,639,000) (745,000) (1,639,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (2,771,592,224) (682,592,035) (1,495,655,247) (544,225,237)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,891,000,000 1,000,000,000 2,891,000,000 1,000,000,000
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (1,126,000,000) (1,000,000,000) (1,126,000,000) (1,000,000,000)
เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 16 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 16 - (3,999,000,000) - (3,999,000,000)
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู้ 16 - 5,000,000,000 - 5,000,000,000
เงนิสดจ่ำยคำ่ธรรมเนยีมจำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำว 16 (1,000,000) - (1,000,000) -
เงนิสดจ่ำยคำ่ธรรมเนยีมในกำรออกหุน้กู้ 16 - (8,969,489) - (8,969,489)
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 19 (1,162,727,680) (777,997,581) (1,162,727,680) (777,997,581)
เงนิปันผลจ่ำยจำกบรษิทัยอ่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ ำนำจควบคมุ (40) (36) - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,601,272,280 214,032,894 1,601,272,320 214,032,930

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

___________________________กรรมกำร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562150 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ (76,722,555) 262,318,723 348,056,614 (205,185,629)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี 853,462,295 591,566,584 193,512,708 398,698,337
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ

ของบรษิทัยอ่ย (22,148,436) (423,012) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสดทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้

1) เจำ้หนี้คำ่อำคำร และอุปกรณ์ 95,550,043 16,247,423 6,266,975 3,310,078
2) สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ำยในอนำคตจำกกำรซือ้ธุรกจิ 242,915,209 - - -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

___________________________กรรมกำร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนนิการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

คา่ความนยิม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 151

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

18 

1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน คือ ชัน้ 24 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9/241-242 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 10250 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 
การประกอบธรุกจิของกลุ่มกจิการ คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใหบ้รกิารการบรหิารจดัการน ้าเสยี ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังาน
แสงอาทติย ์และการลงทุนในธรุกจิน ้า และพลงังาน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี  
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป  
 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ  
ทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาทีแ่ตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562152 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายการทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ซึ่งก าหนดให้
กลุ่มกิจการต้องรบัรู้รายได้ตามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้า 
หรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจ านวนเงนิที่สะท้อนถึงจ านวนเงนิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้าและบรกิารที่ได้โ อนไป 
แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิค้าและบรกิารไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกค้ามาถือปฏิบตัิ
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
เป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการไม่ได ้
วธิปีฏบิตัทิีผ่อ่นปรนส าหรบัสญัญาทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายใต ้TFRS 15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการ 
ที่เป็นสาระส าคญัในเรื่องการรบัรู้รายได้ส าหรบัค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง โดยจะรบัรู้เมื่อได้
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ตามสญัญาแลว้ 
 
การปรบัปรงุรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช ้TFRS 15 เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12,630,879,987 (1,431,260,052) 11,199,619,935 
ก าไรสะสม 4,000,462,005 (1,431,260,052) 2,569,201,953 
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ข้อมูลเปรยีบเทียบของรายการในงบการเงนิปีปัจจุบนัตาม TFRS 15 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบั 
การรบัรูร้ายไดฉ้บบัเดมิ มดีงัน้ี  
 
 งบทางการเงินรวม 

 
จ านวนเงิน 

ตามท่ีรายงาน 
ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบบัท่ี 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
    
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14,587,636,917 1,689,528,413 16,277,165,330 
ก าไรสะสม 3,491,991,192 1,689,528,413 5,181,519,605 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี    
ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 1,881,117,658 258,268,361 2,139,386,019 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช ้
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ 
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) 
 
บรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทัย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอืมีสทิธ ิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุม
บรษิทัยอ่ยจนถงึวัน้ทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ย วธิรีาคาทุน 
 
บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการที่กลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไมถ่งึกบัมอี านาจควบคมุหรอืมกีารควบคุมรว่ม เงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบัสทิธแิละภาระผูกพนั 
ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 
การรว่มการงานจดัประเภทเป็นการรว่มคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการรว่มการงานนัน้ เงนิลงทุนในการร่วมคา้
รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 
การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่า่ยซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูคา่ภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั
การลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรงุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 
ในบรษิทัรว่มและการร่วมค้านัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนไดเ้สยี 
ในบริษทัร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อช าระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรือ 
การรว่มคา้ 
 
รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั ้นจะมหีลกัฐานว่าเกดิจาก
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 
การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรพัย์และหน้ีสินของกิจการที่ถูกน ามารวม 
ดว้ยมูลค่าตามบญัชขีองกจิการที่ถูกน ามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสดุที่ต้องจดัท า
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 
ทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ  
 
ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ใหไ้ป หน้ีสนิที่เกิดขึน้หรอืรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคมุ 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ 
ที่ถูกน ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ” ในส่วนของเจ้าของ  
โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงิน 
ของกจิการและกลุ่มกจิการ 
 
รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ
หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม ่
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุน
ของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไว้ในก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้
ในก าไรขาดทุนดว้ย 
 
กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ 
งบการเงนิดงัน้ี 
 
- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงินสดในมือ เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัที่ไดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัช ี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
2.6 ลกูหน้ีการค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิรุกจิ  
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ในกรณี 
ที่มสีว่นประกอบดา้นการจดัหาเงนิที่มนีัยส าคญักลุ่มกจิการจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลคา่ในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
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2.7 เงินลงทุน 
 
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
 
เงนิลงทุนรบัรูม้ลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่หมายถงึมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้
คา่ใชจ้า่ยในการท ารายการ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง 
ผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นสว่นของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถอืไว้ในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัช ี
ของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 

2.8 อาคาร และอปุกรณ์ 
 
อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
คา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้า่ยในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นค านวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เท่ากบั
มลูคา่คงเหลอืดงัต่อไปน้ี 
 
  จ านวนปี   
สว่นปรบัปรงุอาคาร  5 และ 10 ปี   
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 30 ปี 
เครื่องมอื 5 และ 15 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ท่อน ้าดบิ 25 ปี 
ระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 30 ปี 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 30 ปี 
ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติย ์ 5 - 25 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ 
รอบระยะเวลารายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก าไรหรอืขาดทุนอื่น – สทุธ ิ
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2.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอืกลุ่ม 
ของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดงักล่าวขึ้น  
โดยหน่วยที่ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการ 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืสว่นงานด าเนินงาน  

 
2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (Exclusive right) 

 
สิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซื้อธุรกิจ ค่าสิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ามรีะยะเวลา 50 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญาในแต่ละโครงการ ซึ่งจะไม่มีการ 
ตรีาคาเพิม่ แตจ่ะมกีารทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี และปรบัปรงุหากการดอ้ยคา่เกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมดแูลระบบน ้า 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้ าจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์และตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง  
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไมเ่กนิ 3 ปี 

 
2.11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 

 
สทิธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า   
(ถา้ม)ี คา่ตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญา 

 
2.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า  
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรบัสินทรพัย์อื่น  
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยคา่เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้วา่สนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบัคืน 
หมายถงึ จ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
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2.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอืกลุ่ม 
ของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดงักล่าวขึ้น  
โดยหน่วยที่ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการ 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืสว่นงานด าเนินงาน  

 
2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (Exclusive right) 

 
สิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซื้อธุรกิจ ค่าสิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ามีระยะเวลา 50 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญาในแต่ละโครงการ ซึ่งจะไม่มีการ 
ตรีาคาเพิม่ แต่จะมกีารทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี และปรบัปรงุหากการดอ้ยคา่เกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมดแูลระบบน ้า 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้ าจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์และตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง  
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไมเ่กนิ 3 ปี 

 
2.11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 

 
สทิธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า   
(ถา้ม)ี คา่ตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญา 

 
2.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า  
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรบัสินทรพัย์อื่น  
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยคา่เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้วา่สนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบัคืน 
หมายถงึ จ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
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2.13 สญัญาเช่าระยะยาว 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 
เงนิทีต่้องจา่ยภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลา 
การใหเ้ช่า 
 

2.14  เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท า รายการที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
คา่ธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นคา่ธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวมค านวณ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธ รรมเนียมน้ีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
และตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ได้มีการปฏิบัติตามแล้ว  
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่างระหว่างมลูคา่ตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิที่สิน้สดุลงหรอืที่ไดโ้อนใหก้บักจิการอื่น 
และสิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหน้ีสนิที่รบัมา จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 
ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้ รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น หรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรง
ไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณี 
ที่การน ากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จา่ยภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่ 
คาดวา่จะตอ้งจา่ยช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตกุารณ์ต่อไปน้ี 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ 

ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอที่จะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจดัเก็บ 
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
รบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทึกหน้ีสนิดว้ยจ านวน 
ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคบั กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม 
เมื่อไดจ้า่ยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 159

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ 

ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอที่จะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจดัเก็บ 
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
รบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทึกหน้ีสนิดว้ยจ านวน 
ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคบั กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม 
เมื่อไดจ้า่ยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562160 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุจ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน 
ในตลาดของ พนัธบัตรรฐับาล  ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงินประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึน้ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน  
 

2.17 การประมาณหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จ านวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลา จะรบัรู้เป็นดอกเบีย้จา่ย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษีจะ ถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

2.19 การรบัรู้รายได้  
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัช าระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องบนัทึก
รายได้โดยแยกแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิออกจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระ 
ทีต่้องปฏบิตัติามสดัสว่นของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละ
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
กลุ่มกจิการมกีารรบัรูร้ายไดแ้ต่ละประเภท ดงัน้ี 
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รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายน ้ าเพื่ ออุตสาหกรรม ณ จุดใดจุดหน่ึงของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมน ้ า  
เพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า ณ จุดส่งมอบ ซึ่งการโอนการควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มกิจการได้น าส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรมไปยงั
จุดหมายที่ลูกค้าได้ระบุไว้ตามสญัญา โดยรายได้จากการจ าหน่ายน ้า เพื่ออุตสาหกรรมในลกัษณะดงักล่าวจะรบัรู้ตามราคา 
ของรายการซึง่คาดวา่จะมสีทิธไิดร้บัสทุธจิากภาษขีาย เงนิคนืและสว่นลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการน ้าเสยี 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารจดัการน ้าเสยี เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาการให้บรกิาร ตลอดช่วงเวลา 
ที่ปฏบิตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิ(over time) เมื่อได้ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ตามสญัญาแล้ว ในกรณีที่กลุ่มกิจการได้รบัสิง่ตอบแทน
เกินกว่าบริการที่ ให้ กลุ่มกิจการจะรบัรู้สิ่ งตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็นหน้ีสินตามสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน  
ถา้กลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนน้อยกวา่บรกิารทีใ่ห ้กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ ิง่ตอบแทนสว่นต ่าดงักล่าวเป็นสนิทรพัยต์ามสญัญากบัลูกคา้ 
 
รายไดค้า่เช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าแบบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยที่ไมไ่ดค้ านึงถงึรอบระยะเวลา
การช าระเงนิตามสญัญา 
 
รายไดด้อกเบี้ยรบั 
 
รายได้ดอกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของช่วงเวลาหน่ึง จนถึงวนัครบอายุ
และพจิารณาจากจ านวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 

 
รายไดเ้งนิปันผล 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิี่จะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้จากการปฏิบตัติามภาระที่ต้องปฏิบตัติามสญัญา ก่อนที่ 
จะรบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้หน้ีสินที่เกิดจากสญัญาเมื่อได้รบัช าระจากลูกค้าหรอืถึงก าหนดช าระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกิจ การจะปฏิบตั ิ
ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหน้ีสินที่เกิดจากสญัญาหลังจากหกักลบกบัสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญา 
ทีท่ ากบัลูกคา้ 
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องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารท าสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการช าระเงนิ
ของลูกคา้จะไมเ่กนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไมไ่ดป้รบัปรงุราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 
 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิ 
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

2.21 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธรุกจิในส่วนงานดา้นธรุกจิน ้า ธรุกจิพลงังาน และบรษิทัโฮลดิง้ 
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการย่อมมคีวามเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
(รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นการจดัการความผนัผวนของตลาดการเงิน 
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่ สุดเท่าที ่
จะเป็นไปได้ คณะกรรมการของกลุ่มกิจการได้ก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเสีย่งและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายบรหิารทางการเงนิสว่นกลาง (สว่นงานบรหิารทางการเงนิของกลุ่มกจิการ) รวมถงึ
การระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิาร 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคญัจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีลูกหน้ี 
และเจ้าหน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ ยงที่เกดิจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจดัหาเงินทุนมาใช้ในการด าเนินธุรกิจได ้ 
ทัง้น้ีจ านวนเงนิสดที่มอีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเสีย่งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบส าหรบัการด าเนินงาน
ของกลุ่มกจิการ ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนของกลุ่มกิจการแสดงให้เหน็ไดจ้ากการที่กลุ่มกจิการมวีงเงนิในการกู้ยมื 
ทีไ่ดม้กีารตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพยีงพอ 
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ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยส าคญั กลุ่มกิจการมนีโยบายที่เหมาะสมเพื่อท าให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสนิค้าและให้บรกิารแก่ลูกค้าที่มปีระวตัิสนิเชื่อและมรีะดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่เหมาะสม ในการ 
เข้าท าสญัญากับคู่สญัญาที่เกี่ยวข้องกับรายการเงินสด กลุ่มกิจการเลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพ 
และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตวั กลุ่มกิจการไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอา้งองิอตัราดอกเบีย้อยา่งมนียัส าคญั 
 

3.2 มลูค่ายติุธรรม 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคา) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : ได้แก่ ข้อมูลส าหรบัสินทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม ่ 

สามารถสงัเกตได)้ 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย 
การค านวณน้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 13 อตัราการเติบโต
ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู ่
 
ประมาณการหน้ีสนิจากธรุกจิน ้ า 
 
กลุ่มกิจการประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ าโดยคิดค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่า
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี  ซึ่งไดม้กีารพจิารณาถงึยอดขายและการบรกิาร ราคา และ
ปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มกจิการพจิารณากระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะจา่ยในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

30 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยส าคญั กลุ่มกิจการมนีโยบายที่เหมาะสมเพื่อท าให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสนิค้าและให้บรกิารแก่ลูกค้าที่มปีระวตัิสนิเชื่อและมรีะดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่เหมาะสม ในการ 
เข้าท าสญัญากับคู่สญัญาที่เกี่ยวข้องกับรายการเงินสด กลุ่มกิจการเลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพ 
และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตวั กลุ่มกิจการไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอา้งองิอตัราดอกเบีย้อยา่งมนียัส าคญั 
 

3.2 มลูค่ายติุธรรม 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคา) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : ได้แก่ ข้อมูลส าหรบัสินทรพัย์หรอืหน้ีสินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม ่ 

สามารถสงัเกตได)้ 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย 
การค านวณน้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 13 อตัราการเติบโต
ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู ่
 
ประมาณการหน้ีสนิจากธรุกจิน ้ า 
 
กลุ่มกิจการประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ าโดยคิดค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่า
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี  ซึ่งไดม้กีารพจิารณาถงึยอดขายและการบรกิาร ราคา และ
ปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มกจิการพจิารณากระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะจา่ยในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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อาคารและอุปกรณ์ และคา่เสือ่มราคา 
 
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ข้อสมมตฐิานที่ใช้และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 18 
 
การจดัประเภทรายการของการร่วมการงาน 
 
กลุ่มกจิการถือสทิธใินการออกเสยีงมากกว่ารอ้ยละ 50 ในของการร่วมการงานของกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดข้้อสรปุว่า 
มกีารควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใต้สญัญาที่ตกลงร่วมกนัซึ่งจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมการงาน 
ทุกราย กลุ่มกจิการและคูส่ญัญามสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองการรว่มการงาน 
 

5 การจดัการเงินทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหน้ีสนิ 
 

6 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานด าเนินงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สว่นงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื คณะกรรมการบรหิารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
 
ปัจจยัที่ใช้ในการก าหนดส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแยกเป็นสามส่วนงานที่รายงาน ได้แก่  
(1) ธรุกจิน ้า (2) ธรุกจิพลงังาน และ (3) บรษิทัโฮลดิง้ 
 
รายได้ระหว่างส่วนงานของกลุ่มกิจการมีการต่อรองราคากนัอย่างอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนั รายได้จากลูกค้า
ภายนอกทีร่ายงานแก่คณะกรรมการนัน้วดัมลูคา่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละสว่นงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
รายไดจ้ากการขาย 1,639,715,710 - 63,133 - 1,639,778,843 1,523,103,410 - - 1,523,103,410 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 207,274,027 10,194,976 - - 217,469,003 182,013,130 3,168,467 - 185,181,597 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,846,989,737 10,194,976 63,133 - 1,857,247,846 1,705,116,540 3,168,467 - 1,708,285,007 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 527,824,119 (15,384,568) (1,362,544) (15,784,300) 495,292,707 472,344,190 (14,116,004) (792,262) 457,435,924 
รายไดอ้ื่น 3,105,795 142,511,722 730 53,187 145,671,434 7,544,114 155,123,599 28,331 162,696,044 
ตน้ทุนทางการเงนิ (72,841,472) (268,676,968) (506,465) - (342,024,905) (79,430,104) (287,125,136) - (366,555,240) 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน          
   ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 1,894,588,338 (13,470,680) - 1,881,117,658 - 2,047,414,903 - 2,047,414,903 
ภาษเีงนิได ้ (32,919,281) (9,928,562) - - (42,847,843) (28,821,467) (20,272,301) - (49,093,768) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 425,169,161 1,743,109,962 (15,338,959) (15,731,113) 2,137,209,051 371,636,733 1,881,025,061 (763,931) 2,251,897,863 
          

ก าไรสทุธสิ่วนที่เป็นส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ     (29)    (36) 
ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่     2,137,209,022    2,251,897,827 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงาน 198,791,380 20,020,434 -  218,811,814 188,652,437 15,112,476 - 203,764,913 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามส่วนงาน มดีงันี้ 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามส่วนงาน 5,995,949,378 15,588,039,278 2,760,461,450 - 24,344,450,106 
สนิทรพัยอ์ื่น      
   สนิทรพัยอ์ื่นตามสว่นงาน 989,883,985 1,020,819,841 38,265,047 25,298,451 2,074,267,324 
รวมสนิทรพัย ์ 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 
      

หนี้สนิตามสว่นงาน 4,701,864,111 7,897,021,812 17,052,050 243,512,170 12,859,450,143 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามส่วนงาน 5,815,977,169 15,883,690,645 - - 21,699,667,814 
สนิทรพัยอ์ื่น      
   สนิทรพัยอ์ื่นตามสว่นงาน 743,801,096 1,328,167,501 - 1,629,437 2,073,598,034 
รวมสนิทรพัย ์ 6,559,778,265 17,211,858,146 - 1,629,437 23,773,265,848 
      

หนี้สนิตามสว่นงาน 1,867,153,894 7,856,621,321 - 220,769 9,723,995,984 
 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีแ่สดงขา้งตน้นี้ หมายถงึ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนนอกเหนือจากเครื่องมอืทางการเงนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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สว่นงานทางธรุกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 601,476,997 106,275,794 21,540,062 25,298,451 754,591,304 334,898,688 516,934,170 1,629,437 853,462,295 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 11,872,208,582 2,715,428,335 - 14,587,636,917 - 12,630,879,987 - 12,630,879,987 
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 737,554,465 - - 737,554,465 - 724,116,727 - 724,116,727 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ - 253,557,521 - - 253,557,521 - 267,430,208 - 267,430,208 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,342,691,176 562,511,057 45,033,115 - 3,950,235,348 3,115,260,267 99,056,070 - 3,214,316,337 
สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้า          
   เพือ่อุตสาหกรรม - สุทธ ิ 117,306,279 - - - 117,306,279 125,998,279 - - 125,998,279 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 1,918,164,164 - - - 1,918,164,164 1,955,670,616 - - 1,955,670,616 
ค่าความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 
อื่น ๆ 395,524,874 914,544,047 16,724,985 - 1,326,793,906 417,280,542 811,233,331 - 1,228,513,873 
รวมสนิทรพัย ์ 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 

 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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สว่นงานทางธรุกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
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 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 601,476,997 106,275,794 21,540,062 25,298,451 754,591,304 334,898,688 516,934,170 1,629,437 853,462,295 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 11,872,208,582 2,715,428,335 - 14,587,636,917 - 12,630,879,987 - 12,630,879,987 
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 737,554,465 - - 737,554,465 - 724,116,727 - 724,116,727 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ - 253,557,521 - - 253,557,521 - 267,430,208 - 267,430,208 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,342,691,176 562,511,057 45,033,115 - 3,950,235,348 3,115,260,267 99,056,070 - 3,214,316,337 
สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้า          
   เพือ่อุตสาหกรรม - สุทธ ิ 117,306,279 - - - 117,306,279 125,998,279 - - 125,998,279 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 1,918,164,164 - - - 1,918,164,164 1,955,670,616 - - 1,955,670,616 
ค่าความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 
อื่น ๆ 395,524,874 914,544,047 16,724,985 - 1,326,793,906 417,280,542 811,233,331 - 1,228,513,873 
รวมสนิทรพัย ์ 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 

 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562168 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสด 263,621 366,977 213,621 336,977 
เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 754,327,683 853,095,318 541,355,701 193,175,731 
รวม 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708 
 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 
     

เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 
 

8 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 148,076,199 150,386,633 98,017,038 105,249,888 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (10,041,921) (9,226,299) (10,041,921) (9,226,299) 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 138,034,278 141,160,334 87,975,117 96,023,589 
ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 28) 24,928,874 31,226,621 46,170,433 44,689,649 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 4,674,721 2,100,030 3,892,343 949,115 
รายไดค้า้งรบั 63,596,707 60,691,824 86,650,605 52,195,528 
เงนิปันผลคา้งรบั 564,287,076 31,450,592 - - 
ลูกหน้ีอื่น 15,856,987 2,443,320 52,798,197 9,819,623 
รวม 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายหุน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 124,510,610 115,888,685 74,848,415 70,751,940 
เกนิก าหนดช าระ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 13,523,668 25,271,649 13,126,702 25,271,649 
3 - 6   เดอืน 706,281 992,247 706,281 992,247 
6 - 12 เดอืน 1,913,367 2,878,948 1,913,367 2,878,948 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 7,422,273 5,355,104 7,422,273 5,355,104 

 148,076,199 150,386,633 98,017,038 105,249,888 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (10,041,921) (9,226,299) (10,041,921) (9,226,299) 
รวม 138,034,278 141,160,334 87,975,117 96,023,589 

 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         

บรษิทัร่วม:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไทย ผลติและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 
35 35 7,894 8,913 - - 

บรษิทัร่วมทีไ่ม่มสีาระส าคญั     6,694 3,718 - - 
รวม     14,588 12,631 - - 
         

การร่วมคา้:         
การร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญั     738 724 159 133 
รวม     738 724 159 133 

 
กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิที่อาจเกดิขึน้ในการค ้าประกนัเงนิกู้ของบรษิทัร่วม โดยใช้หุน้สามญัของบรษิทัรว่มนัน้ ๆ และการค ้าประกนั
วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัร่วมและการร่วมค้า โดยบรษิทัยอ่ยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ ๆ  
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 169

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายหุน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 124,510,610 115,888,685 74,848,415 70,751,940 
เกนิก าหนดช าระ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 13,523,668 25,271,649 13,126,702 25,271,649 
3 - 6   เดอืน 706,281 992,247 706,281 992,247 
6 - 12 เดอืน 1,913,367 2,878,948 1,913,367 2,878,948 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 7,422,273 5,355,104 7,422,273 5,355,104 

 148,076,199 150,386,633 98,017,038 105,249,888 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (10,041,921) (9,226,299) (10,041,921) (9,226,299) 
รวม 138,034,278 141,160,334 87,975,117 96,023,589 

 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         

บรษิทัร่วม:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไทย ผลติและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 
35 35 7,894 8,913 - - 

บรษิทัร่วมทีไ่ม่มสีาระส าคญั     6,694 3,718 - - 
รวม     14,588 12,631 - - 
         

การร่วมคา้:         
การร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญั     738 724 159 133 
รวม     738 724 159 133 

 
กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิที่อาจเกดิขึน้ในการค ้าประกนัเงนิกู้ของบรษิทัร่วม โดยใช้หุน้สามญัของบรษิทัรว่มนัน้ ๆ และการค ้าประกนั
วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัร่วมและการร่วมค้า โดยบรษิทัยอ่ยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ ๆ  
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562170 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,630,879,987 10,626,537,022 
การลงทุนเพิม่ 2,768,277,303 432,422,900 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 2,591,000 - 
สว่นแบง่ผลก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,846,172,983 2,010,951,777 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุฯ 2.2) (1,431,260,052) - 
เงนิปันผลรบั (1,229,024,304) (439,031,712) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,587,636,917 12,630,879,987 
 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั 564,287,076 92,352,679 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 114,625,832 48,463,128 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 107,780,595 53,678,963 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 128,491,376 7,603,040 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 109,558,806 18,382,350 
อื่น ๆ 204,280,619 218,551,552 
รวม 1,229,024,304 439,031,712 
 
เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั Cua Lo Water Supply Joint Stock Company ซึ่งเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โดยเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม เป็นจ านวน 2,283,787 หุ้น มมีูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10,000 ดองเวยีดนาม โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 47 
โดยกลุ่มกจิการจา่ยซือ้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 23,455,517,400 ดองเวยีดนาม เทยีบเท่า 32,157,514 บาท 
 
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปาในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เป็นจ านวน 33,986,774 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม  
โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 โดยกลุ่มกิจการได้ช าระเงนิค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจ านวน 1,886,265,957,000 ดองเวยีดนาม 
เทยีบเท่า 2,451,235,290 บาท 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่า่ยและสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าส าหรบัการซือ้กจิการทีม่สีาระส าคญั ณ วนัทีซ่ือ้ มดีงัน้ี 
 

 บาท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ย  
เงนิสด 2,451,235,290 
สิง่ตอบแทนทีจ่ะจา่ยในอนาคต 242,915,209 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่า่ย 2,694,150,499 
 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 127,885,277 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 180,344,317 
สนิคา้คงเหลอื 1,031,470 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 248,569,800 
อาคาร และอุปกรณ์ 5,274,688,004 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4,673,832 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (177,320,681) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (49,424,133) 
เงนิกูร้ะยะยาว (4,509,272,444) 
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 1,101,175,442 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ 34) 374,399,650 
คา่ความนิยม 2,319,750,849 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 2,694,150,499 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัของสิง่ตอบแทนที่จะจา่ยในอนาคตจากการซื้อธุรกจิเป็นเงนิสด โดยขึน้อยูก่บัการที่คู่สญัญาไดป้ฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงกบักลุ่มกจิการไว ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้า โดยกลุ่มกิจการ 
จะปรบัปรงุรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมและราคาทีต่กลงซือ้ขายเมื่อขัน้ตอนเหล่าน้ีเสรจ็สิน้ 
 

รายการเคลื่อนไหวของสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,116,727 392,305,890 132,825,000 6,247,500 
การลงทุนเพิม่ 26,075,008 320,577,500 26,075,000 126,577,500 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (15,009,877) (1,177,960) - - 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 34,944,675 36,463,126 - - 
เงนิปันผลรบั (32,572,068) (24,051,829) - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 171

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่า่ยและสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าส าหรบัการซือ้กจิการทีม่สีาระส าคญั ณ วนัทีซ่ือ้ มดีงัน้ี 
 

 บาท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ย  
เงนิสด 2,451,235,290 
สิง่ตอบแทนทีจ่ะจา่ยในอนาคต 242,915,209 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่า่ย 2,694,150,499 
 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 127,885,277 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 180,344,317 
สนิคา้คงเหลอื 1,031,470 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 248,569,800 
อาคาร และอุปกรณ์ 5,274,688,004 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4,673,832 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (177,320,681) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (49,424,133) 
เงนิกูร้ะยะยาว (4,509,272,444) 
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 1,101,175,442 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ 34) 374,399,650 
คา่ความนิยม 2,319,750,849 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 2,694,150,499 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัของสิง่ตอบแทนที่จะจา่ยในอนาคตจากการซื้อธุรกจิเป็นเงนิสด โดยขึน้อยูก่บัการที่คู่สญัญาไดป้ฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงกบักลุ่มกจิการไว ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้า โดยกลุ่มกิจการ 
จะปรบัปรงุรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมและราคาทีต่กลงซือ้ขายเมื่อขัน้ตอนเหล่าน้ีเสรจ็สิน้ 
 

รายการเคลื่อนไหวของสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,116,727 392,305,890 132,825,000 6,247,500 
การลงทุนเพิม่ 26,075,008 320,577,500 26,075,000 126,577,500 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (15,009,877) (1,177,960) - - 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 34,944,675 36,463,126 - - 
เงนิปันผลรบั (32,572,068) (24,051,829) - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562172 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั ได้ออก
หุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่กลุ่มกจิการไดซ้ือ้หุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุส าหรบับรษิทัร่วม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรปุส าหรบับรษิทัรว่มที่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น
จ านวนทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึ่งไดป้รบัปรงุดว้ยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสีว่นไดเ้สยี 
รวมถงึการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมและการปรบัปรงุเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ผลการด าเนินงานโดยสรปุ   
รายได ้ 10,951,256,418 12,293,643,285 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,572,321,154 3,847,182,577 
ภาษเีงนิได ้ 339,890,028 39,461,606 
ก าไรส าหรบัปี 1,912,211,182 3,886,644,183 
   
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,912,211,182 3,886,644,183 
   
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 564,287,076 92,352,679 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรปุ   
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 8,297,758,031 7,408,308,582 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 32,816,247,881 32,712,798,672 
หน้ีสนิหมนุเวยีนรวม (3,615,946,073) (4,317,401,153) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนรวม (14,941,725,232) (10,336,051,766) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 22,556,334,607 25,467,654,335 
   
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่ม  รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 
มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัร่วม 7,894,412,075 8,913,374,035 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที่ไม่มสีาระส าคญัทัง้หมด 
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 6,693,224,842 3,717,505,952 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม:   
ก าไรส าหรบัปี 869,536,985 650,647,923 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,591,000 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 872,127,985 650,647,923 
   
มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 737,554,465 724,116,727 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:   
ก าไรส าหรบัปี 34,944,675 36,463,126 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (15,009,877) (1,177,960) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 19,934,798 35,285,166 

 
9.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บรษิัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านัน้  
ซึง่สดัสว่นของสว่นไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยูเ่ท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 

 
สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/  

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถอืโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ 

ช่ือ 
ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ 
 
ลกัษณะของธรุกิจ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

       

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ไทย พฒันาบรหิารและ 100 100 - - 
     จดัการทรพัยากรน ้า     
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
   และบรษิทัยอ่ย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่ 2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 
   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 100 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
   และบรษิทัย่อย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบรษิทัย่อย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2 PTE. และบรษิทัยอ่ย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 - 
   WHAUP Nghe An Joint Stock Company เวยีดนาม ใหบ้รกิารน ้าเพื่อการ 

   อุตสาหกรรมและ 
   การบ าบดัน ้าเสยี 

- - 100 100 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 173

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที่ไม่มสีาระส าคญัทัง้หมด 
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 6,693,224,842 3,717,505,952 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม:   
ก าไรส าหรบัปี 869,536,985 650,647,923 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,591,000 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 872,127,985 650,647,923 
   
มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 737,554,465 724,116,727 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:   
ก าไรส าหรบัปี 34,944,675 36,463,126 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (15,009,877) (1,177,960) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 19,934,798 35,285,166 

 
9.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านัน้  
ซึง่สดัสว่นของสว่นไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยูเ่ท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 

 
สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/  

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถอืโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ 

ช่ือ 
ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ 
 
ลกัษณะของธรุกิจ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

       

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ไทย พฒันาบรหิารและ 100 100 - - 
     จดัการทรพัยากรน ้า     
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
   และบรษิทัยอ่ย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่ 2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 
   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 100 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
   และบรษิทัย่อย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบรษิทัย่อย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2 PTE. และบรษิทัยอ่ย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 - 
   WHAUP Nghe An Joint Stock Company เวยีดนาม ใหบ้รกิารน ้าเพื่อการ 

   อุตสาหกรรมและ 
   การบ าบดัน ้าเสยี 

- - 100 100 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562174 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 9,324,499,944 9,290,749,955 
การลงทุนเพิม่ - 33,749,989 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 9,324,499,944 9,324,499,944 
 
เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั WHAUP (SG) 2DR PTE.LTD. ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นที่ประเทศสงิคโปรเ์พื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกบัการลงทุนในธุรกจิน ้าในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โดยจดทะเบยีนหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา เป็นจ านวนเงนิ 100,000 ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา กลุ่มกิจการถือหุ้นสามญัดงักล่าวจ านวน 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 
 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

W
H

A
U

P
รายงานประจ�าปี 2562

175

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม 
         ระบบผลิตไฟฟ้า   
 ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ 

 
อปุกรณ์และ  

 
ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั แผงพลงังาน งานระหว่าง 

 
 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

            
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561            
ราคาทนุ 7,238,269 271,273,919 122,473,298 7,481,085 - 1,870,756,752 823,784,153 207,306,222 - 270,892,558 3,581,206,256 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (58,978,142) (1,553,874) - (248,271,847) (139,539,725) (12,591,352) - - (492,096,904) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 
            
ส าหรบัปีสิ้นสุด            
   วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 
การซือ้เพิม่ขึน้ 1,986,849 - 4,861,410 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 - 247,897,595 268,671,017 
การโอนเขา้ (ออก) 567,546 - 5,573,635 1,986,053 - 161,021,700 131,390,417 85,631,720 35,476,439 (421,647,510) - 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 

 (หมายเหตุฯ 23) 
 

(1,071,535) 
 

(9,148,972) 
 

(10,058,117) 
 

(2,120,615) 
 

(89,228) 
 

(80,166,782) 
 

(30,028,363) 
 

(9,540,631) 
 

(1,239,789) 
 
- 

 
(143,464,032) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
            
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาทนุ 9,792,664 271,273,919 132,908,343 12,451,110 672,897 2,041,973,148 955,174,570 293,011,540 35,476,439 97,142,643 3,849,877,273 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,700) (37,763,771) (69,036,259) (3,674,489) (89,228) (328,438,629) (169,568,088) (22,131,983) (1,239,789) - (635,560,936) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2562
176

W
H

A
U

P

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินรวม 
         ระบบผลิตไฟฟ้า   
 ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ 

 
อปุกรณ์และ  

 
ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั แผงพลงังาน งานระหว่าง 

 
 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

            
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562            
ราคาทนุ 9,792,664 271,273,919 132,908,343 12,451,110 672,897 2,041,973,148 955,174,570 293,011,540 35,476,439 97,142,643 3,849,877,273 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (3,618,700) (37,763,771) (69,036,259) (3,674,489) (89,228) (328,438,629) (169,568,088) (22,131,983) (1,239,789) - (635,560,936) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
            
ส าหรบัปีสิ้นสุด            
   วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
การซือ้เพิม่ขึน้ 4,462,472 740,000 7,328,992 622,888 - 9,327,363 219,104 - - 874,942,621 897,643,440 
การโอนเขา้ (ออก) 1,075,000 - 13,377,385 176,000 - 88,140,383 58,150,935 13,753,385 168,802,953 (343,476,041) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (146,050) - - - - (3,582,704) (3,728,754) 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 

(หมายเหตฯุ 23) 
 

(1,776,884) 
 

(9,157,588) 
 

(10,873,024) 
 

(2,495,670) 
 

(113,276) 
 

(83,357,954) 
 

(33,246,761) 
 

(10,408,612) 
 

(6,565,906) 
 
- 

 
(157,995,675) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 9,934,552 225,092,560 73,705,437 7,079,839 324,343 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 3,950,235,348 
            
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            
ราคาทนุ 15,330,136 272,013,919 153,614,720 13,249,998 485,981 2,139,440,894 1,013,544,609 306,764,925 204,279,392 625,026,519 4,743,751,093 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (5,395,584) (46,921,359) (79,909,283) (6,170,159) (161,638) (411,796,583) (202,814,849) (32,540,595) (7,805,695) - (793,515,745) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,934,552 225,092,560 73,705,437 7,079,839 324,343 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 3,950,235,348 
 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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P
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ 

 
อปุกรณ์และ  

 
ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหว่าง 

 
 

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครือ่งมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561           
ราคาทนุ 7,238,269 271,273,919 117,729,735 7,481,085 - 1,845,813,294 613,598,672 207,306,222 164,671,787 3,235,112,983 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (55,851,093) (1,553,874) - (241,693,453) (62,440,611) (12,591,352) - (405,292,347) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 

           
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 
การซือ้เพิม่ขึน้ 1,943,629 - 4,081,136 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 120,790,608 140,740,536 
การโอนเขา้ (ออก) 532,710 - 5,573,636 1,986,053 - 161,021,700 13,348,730 85,631,721 (268,094,550) - 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (1,071,193) (9,148,972) (9,884,264) (2,120,615) (89,228) (79,237,328) (22,355,201) (9,540,631) - (133,447,432) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

           
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาทนุ 9,714,608 271,273,919 127,384,507 12,451,110 672,897 2,017,029,690 626,947,402 293,011,541 17,367,845 3,375,853,519 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,358) (37,763,771) (65,735,357) (3,674,489) (89,228) (320,930,781) (84,795,812) (22,131,983) - (538,739,779) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2562
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ 

 
อปุกรณ์และ  

 
ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหว่าง 

 
 

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครือ่งมือ เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562           
ราคาทนุ 9,714,608 271,273,919 127,384,507 12,451,110 672,897 2,017,029,690 626,947,402 293,011,541 17,367,845 3,375,853,519 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,358) (37,763,771) (65,735,357) (3,674,489) (89,228) (320,930,781) (84,795,812) (22,131,983) - (538,739,779) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

           
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 
การซือ้เพิม่ขึน้ 4,206,172 - 7,206,092 567,532 - 9,191,849 219,104 - 86,161,216 107,551,965 
การโอนเขา้ (ออก) 1,075,000 - 13,377,386 176,000 - 69,682,439 1,000,000 13,753,385 (99,064,210) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (146,050) - - - - (146,050) 
คา่เสื่อมราคาในระหว่างปี (หมายเหตฯุ 23) (1,749,608) (9,148,972) (10,592,283) (2,494,822) (113,276) (82,297,906) (22,964,456) (10,408,612) - (139,769,935) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 9,627,814 224,361,176 71,640,345 7,025,331 324,343 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,804,749,720 

           
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาทนุ 14,995,780 271,273,919 147,967,985 13,194,642 485,981 2,095,903,978 628,166,506 306,764,926 4,464,851 3,483,218,568 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,367,966) (46,912,743) (76,327,640) (6,169,311) (161,638) (403,228,687) (107,760,268) (32,540,595) - (678,468,848) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,627,814 224,361,176 71,640,345 7,025,331 324,343 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,804,749,720 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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คา่เสื่อมราคารบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัรายละเอยีดน้ี  
  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
 

บาท 
บาท 

บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
ตน้ทุนจากการขาย 

100,921,353 
95,104,610 

88,843,360 
85,088,010 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 
54,966,763 

46,581,103 
48,819,016 

46,581,103 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

2,107,559 
1,778,319 

2,107,559 
1,778,319 

 
157,995,675 

143,464,032 
139,769,935 

133,447,432 
 

11 
สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่อตุสาหกรรม - สทุธิ 

 บรษิทัท าสญัญาเพื่อไดร้บัสทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาใหส้ทิธติามสญัญามกี าหนด 25 ปี โดยสญัญาน้ี 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2576 
 รายการเคลื่อนไหวของสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม มดีงัน้ี 
  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 

 
บาท 

บาท 
 

 
 

วนัท่ี 1 มกราคม 
 

 
ราคาทุน 

217,300,000 
217,300,000 

หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม 
(91,301,721) 

(82,609,721) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ

125,998,279 
134,690,279 

 
 

 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ
125,998,279 

134,690,279 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) 

(8,692,000) 
(8,692,000) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ
117,306,279 

125,998,279 
 

 
 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 
ราคาทุน 

217,300,000 
217,300,000 

หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม 
(99,993,721) 

(91,301,721) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ

117,306,279 
125,998,279 

  



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 179

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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คา่เสื่อมราคารบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัรายละเอยีดน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนจากการขาย 100,921,353 95,104,610 88,843,360 85,088,010 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 54,966,763 46,581,103 48,819,016 46,581,103 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2,107,559 1,778,319 2,107,559 1,778,319 
 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432 

 
11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่อตุสาหกรรม - สทุธิ 

 
บรษิทัท าสญัญาเพื่อไดร้บัสทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาใหส้ทิธติามสญัญามกี าหนด 25 ปี โดยสญัญาน้ี 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2576 
 
รายการเคลื่อนไหวของสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (91,301,721) (82,609,721) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 125,998,279 134,690,279 
   
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 125,998,279 134,690,279 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (8,692,000) (8,692,000) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 117,306,279 125,998,279 
   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (99,993,721) (91,301,721) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 117,306,279 125,998,279 

 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562180 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (1,349,233) (38,251,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,916,011,181 2,152,983 1,918,164,164 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,052,469,461 4,417,800 2,056,887,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (136,458,280) (2,264,817) (138,723,097) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,916,011,181 2,152,983 1,918,164,164 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การโอนสทิธริะหว่างปี (43,614,053) - (43,614,053) 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (1,349,233) (38,251,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,008,855,408 4,417,800 2,013,273,208 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (136,458,280) (2,264,817) (138,723,097) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 181

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การโอนสทิธริะหว่างปี (43,614,053) - (43,614,053) 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (1,349,233) (38,251,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,008,855,408 4,417,800 2,013,273,208 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (136,458,280) (2,264,817) (138,723,097) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 
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13 ค่าความนิยม 
 
คา่ความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก าหนดตามสว่นงานธรุกจิ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ธรุกจิพลงังาน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธรุกจิน ้า 610,669,873 610,669,873 597,693,413 610,669,873 
 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873 
 
ในระหวา่งปีบรษิทัไดโ้อนสทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรกิารน ้าเสยีใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึง       
 
มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย 
โดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม การค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการกระแสเงนิสด 
ซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผู้บรหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณ
การของอตัราการเตบิโตทีไ่มส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลี่ยของธรุกจิที่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมตทิีส่ าคญัใชใ้นการค านวณมลูค่ายตุธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ธรุกิจพลงังาน (ร้อยละ) ธรุกิจน ้า (ร้อยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 26.5 
อตัราการเตบิโต (2.5) 6.3 
อตัราคดิลด 5.5 2.8 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาก าไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม 
อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนจะเท่ากับมูลค่าตามบญัชี หากข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย
เปลีย่นแปลงเป็นดงัน้ี 
 
 ธรุกิจพลงังาน (ร้อยละ) ธรุกิจน ้า (ร้อยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 14.7 
อตัราการเตบิโต (4.5) (6.7) 
อตัราคดิลด 7.7 29.2 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 154,004 - - - 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะจา่ยช าระภายใน 12 เดอืน (16,276,256) (17,026,339) (13,263,875) (14,251,801) 
   ทีจ่ะจา่ยช าระเกนิกวา่ 12 เดอืน (106,517,032) (122,969,768) (80,037,299) (100,758,266) 
 (122,793,288) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (122,639,284) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
 

 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 183

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 154,004 - - - 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะจา่ยช าระภายใน 12 เดอืน (16,276,256) (17,026,339) (13,263,875) (14,251,801) 
   ทีจ่ะจา่ยช าระเกนิกวา่ 12 เดอืน (106,517,032) (122,969,768) (80,037,299) (100,758,266) 
 (122,793,288) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (122,639,284) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
 

 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  รายการที่รบัรู้ใน ณ วนัที่ 
 1 มกราคม รายการที่รบัรู้ใน 31 ธนัวาคม รายการที่รบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 5,212,768 (3,367,369) 1,845,399 162,985 - 2,008,384 
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,197,270 1,210,620 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 
   เงนิสดจา่ยเพื่อการรบัโอนธรุกจิน ้า 529,531,858 (10,976,000) 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธรุกจิน ้า 60,919,707 5,394,642 66,314,349 1,778,928 - 68,093,277 
   ดอกเบี้ยจา่ยเงนิกู้ยมื 7,575,700 (7,575,700) - - - - 
 605,437,303 (15,313,807) 590,123,496 (8,320,344) (353,941) 581,449,211 
       
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ                    

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (397,963,124) 7,380,444 (390,582,680) 7,380,444 - (383,202,236) 
   คา่เสื่อมราคา (327,262,120) 15,140,060 (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) 
   ปรบัมลูคา่ยตุธิรรมเงนิลงทุนระยะยาว (27,760,577) 2,774,537 (24,986,040) 2,774,537 - (22,211,503) 
   คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี - (2,428,823) (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) 
ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มื - - - (192,188) - (192,188) 

 (752,985,821) 22,866,218 (730,119,603) 26,031,108 - (704,088,495) 
       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (147,548,518) 7,552,411 (139,996,107) 17,710,764 (353,941) (122,639,284) 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ
าวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  รายการที่รบัรู้ใน ณ วนัที่ 
 1 มกราคม รายการที่รบัรู้ใน 31 ธนัวาคม รายการที่รบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรขาดทุน พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3,543,568 (1,698,169) 1,845,399 162,985 - 2,008,384 
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,197,270 1,210,620 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 
   เงนิสดจา่ยเพื่อการรบัโอนธรุกจิน ้า 529,531,858 (10,976,000) 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธรุกจิน ้า 60,919,707 5,394,642 66,314,349 182,726 - 66,497,075 
   ดอกเบี้ยจา่ยเงนิกู้ยมื 7,575,700 (7,575,700) - - - - 
 603,768,103 (13,644,607) 590,123,496 (9,916,546) (353,941) 579,853,009 
       
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ 

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (397,963,124) 7,380,444 
 

(390,582,680) 16,103,253 
 

- 
 

(374,479,427) 
   คา่เสื่อมราคา (327,262,120) 15,140,060 (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) 
   คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี - (2,428,823) (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) 

 ดอกเบีย้จา่ยเงนิกู้ยมื - - - (192,188) - (192,188) 
 (725,225,244) 20,091,681 (705,133,563) 31,979,380 - (673,154,183) 
       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (121,457,141) 6,447,074 (115,010,067) 22,062,834 (353,941) (93,301,174) 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562186 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หน้ีการคา้กจิการคา้อื่น 68,059,550 31,693,672 26,127,913 27,933,593 
เจา้หน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 27) 66,412,692 63,731,063 65,351,067 63,624,063 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 64,230,550 52,017,027 64,230,550 52,017,027 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 93,151,228 42,074,237 38,829,431 27,923,086 
อื่น ๆ 359,955 202,919 94,393 44,262 
รวม 292,213,975 189,718,918 194,633,354 171,542,031 

 
16 เงินกู้ยืม 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
รายการหมนุเวียน   
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,765,000,000 - 
   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 124,729,533 - 
   หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,998,377,529 - 
 5,888,107,062 - 
   
รายการไม่หมนุเวียน   
   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 874,343,972 - 
   หุน้กู้ 4,994,265,166 8,987,977,050 
 5,868,609,138 8,987,977,050 
รวม 11,756,716,200 8,987,977,050 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 3,936,901,708 3,993,421,481 7,930,323,189 
การเพิม่ขึน้ - - 5,000,000,000 5,000,000,000 
การจ่ายคนื - (3,999,000,000) - (3,999,000,000) 
คา่ใชจ้า่ยทางตรงรอตดัจา่ย - - (8,969,489) (8,969,489) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใช้จา่ยทางตรง - 62,098,292 3,525,058 65,623,350 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
การเพิม่ขึน้ 1,765,000,000 1,000,000,000 - 2,765,000,000 
คา่ใชจ้า่ยทางตรงรอตดัจา่ย - (1,000,000) - (1,000,000) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใช้จา่ยทางตรง - 73,505 4,665,645 4,739,150 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5,888,107,062 - 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,550,540,922 7,670,220,972 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,318,068,216 1,317,756,078 
รวม 11,756,716,200 8,987,977,050 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3.47 - 3.48 2.10 
หุน้กู ้ 2.70 - 3.63 2.70 - 3.63 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 187

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 3,936,901,708 3,993,421,481 7,930,323,189 
การเพิม่ขึน้ - - 5,000,000,000 5,000,000,000 
การจ่ายคนื - (3,999,000,000) - (3,999,000,000) 
คา่ใชจ้า่ยทางตรงรอตดัจา่ย - - (8,969,489) (8,969,489) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใช้จา่ยทางตรง - 62,098,292 3,525,058 65,623,350 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
การเพิม่ขึน้ 1,765,000,000 1,000,000,000 - 2,765,000,000 
คา่ใชจ้า่ยทางตรงรอตดัจา่ย - (1,000,000) - (1,000,000) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใช้จา่ยทางตรง - 73,505 4,665,645 4,739,150 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5,888,107,062 - 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,550,540,922 7,670,220,972 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,318,068,216 1,317,756,078 
รวม 11,756,716,200 8,987,977,050 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3.47 - 3.48 2.10 
หุน้กู ้ 2.70 - 3.63 2.70 - 3.63 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562188 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้มดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 999,073,505 - 999,073,505 - 
หุน้กู ้ 8,992,642,695 8,987,977,050 9,136,743,356 9,045,434,346 
รวม 9,991,716,200 8,987,977,050 10,135,816,861 9,045,434,346 
 
มลูคา่ยตุธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ที่อตัรารอ้ยละ 3.47 - 3.48 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 
ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้กู้ อ้างองิจากราคาตราสารหน้ีทีไ่ม่รวมดอกเบี้ยคา้งรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย    
ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิในระหวา่งปีมดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 3,936,901,708 3,993,421,481 7,930,323,189 
กระแสเงนิสดรบั (จา่ย) - สทุธ ิ - (3,999,000,000) 4,991,030,511 992,030,511 
ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิ - 62,098,292 3,525,058 65,623,350 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
กระแสเงนิสดรบั - สทุธ ิ 1,765,000,000 999,000,000 - 2,764,000,000 
ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิ - 73,505 4,665,645 4,739,150 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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17 ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกิจน ้ าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี เกณฑใ์นการค านวณคา่ตอบแทนรายปีคดิเป็นรอ้ยละ 1 ในระยะเวลา 3 ปีแรก นบัตัง้แต่
วนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 และ รอ้ยละ 3 ในระยะเวลาปีที่ 4 - 50 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหน้ีสนิ มดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 331,571,745 304,598,534 331,571,745 304,598,534 
จา่ยช าระระหวา่งปี (23,629,923) (8,558,736) (23,629,923) (8,558,736) 
ดอกเบีย้จา่ย (หมายเหตุฯ 21) 32,524,561 35,531,947 31,754,543 35,531,947 
โอนสทิธไิปยงับรษิทัยอ่ย - - (7,210,992) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745 
 

18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 18,838,462 17,039,449 
ก าไรขาดทุน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,568,716 6,053,103 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
การวดัมลูค่าใหม ่ (1,769,703) - 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 189

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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17 ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกิจน ้ าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี เกณฑใ์นการค านวณคา่ตอบแทนรายปีคดิเป็นรอ้ยละ 1 ในระยะเวลา 3 ปีแรก นบัตัง้แต่
วนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 และ รอ้ยละ 3 ในระยะเวลาปีที่ 4 - 50 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหน้ีสนิ มดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 331,571,745 304,598,534 331,571,745 304,598,534 
จา่ยช าระระหวา่งปี (23,629,923) (8,558,736) (23,629,923) (8,558,736) 
ดอกเบีย้จา่ย (หมายเหตุฯ 21) 32,524,561 35,531,947 31,754,543 35,531,947 
โอนสทิธไิปยงับรษิทัยอ่ย - - (7,210,992) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745 
 

18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 18,838,462 17,039,449 
ก าไรขาดทุน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,568,716 6,053,103 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
การวดัมลูค่าใหม ่ (1,769,703) - 
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562190 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายรุะหวา่งปี มดีงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 17,039,449 10,986,346 
ตน้ทุนบรกิารปีปัจจบุนั 3,266,360 3,134,346 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 2,591,537 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 302,356 327,220 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,769,703) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  18,838,462 17,039,449 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.98 รอ้ยละ 2.41 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 6.35 
การเกษยีณอาย ุ 55 ปี 55 ปี 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 9.00 ถงึ รอ้ยละ 3.00 ถงึ 
 รอ้ยละ 15.00   รอ้ยละ 13.00   
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 ในขอ้สมมติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 

5.07 
ลดลง รอ้ยละ 

8.29 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

5.67 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

9.42 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

6.42 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

9.99 
ลดลง รอ้ยละ 

5.86 
ลดลง รอ้ยละ 

8.94 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 

5.48 
ลดลง รอ้ยละ 

8.79 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

2.93 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

5.51 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดขอ้สมมตหิน่ึง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห ์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไวท้ีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิเีดยีวกนักบั การค านวณหน้ีสนิ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คอื 8.24 ปี และ 8.68 ปี ตามล าดบั 
 

19 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอตัรา 0.2115 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 808.99 ล้านบาท โดยเงนิปันผลได้จ่ายแล้ว 
ในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2562 ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ในอตัรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 353.81 ล้านบาท  
โดยเงนิปันผลไดจ้า่ยแลว้ในวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.2034 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 778.01 ล้านบาท โดยเงินปันผล 
ไดจ้า่ยแลว้ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 112,766,796 73,100,541 
จดัสรรระหว่างปี 51,619,783 39,666,255 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 164,386,579 112,766,796 
 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 191

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดขอ้สมมตหิน่ึง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทางปฏบิตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห ์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิเีดยีวกนักบั การค านวณหน้ีสนิ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คอื 8.24 ปี และ 8.68 ปี ตามล าดบั 
 

19 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอตัรา 0.2115 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 808.99 ล้านบาท โดยเงนิปันผลได้จ่ายแล้ว 
ในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2562 ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ในอตัรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 353.81 ล้านบาท  
โดยเงนิปันผลไดจ้า่ยแลว้ในวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.2034 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 778.01 ล้านบาท โดยเงินปันผล 
ไดจ้า่ยแลว้ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 112,766,796 73,100,541 
จดัสรรระหว่างปี 51,619,783 39,666,255 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 164,386,579 112,766,796 
 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562192 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิปันผลรบั 74,983,505 74,983,505 921,322,161 804,281,964 
ดอกเบีย้รบั 47,948,721 57,565,057 131,789,193 81,050,534 
คา่ธรรมเนียมค ้าประกนั 21,141,204 24,760,635 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย 922,759 567,306 922,759 288,666 
อื่น ๆ 675,245 4,819,541 83,322 4,105,091 
รวม 145,671,434 162,696,044 1,054,117,435 889,726,255                
 

22 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 15,575,233 106,935,339 15,575,233 106,935,339 
หุน้กู้ 285,739,763 212,171,285 285,739,763 212,171,285 
คา่ธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้(หมายเหตุฯ 16) 4,665,645 3,525,058 4,665,645 3,525,058 
ดอกเบีย้จา่ยจากประมาณการหน้ีสนิจากธรุกจิน ้า     
   (หมายเหตุฯ 17) 32,524,561 35,531,947 31,754,543 35,531,947 
อื่น ๆ 3,519,703 8,391,611 - 1,229 
รวม 342,024,905 366,555,240 337,735,184 358,164,858 
 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนน ้าดบิ 716,142,766 699,639,656 716,060,824 699,639,656 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 106,367,854 91,628,848 105,813,520 91,628,848 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุฯ 10) 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432 
คา่ตดัจ าหน่าย (หมายเหตฯุ 11, 12) 46,943,452 46,428,194 46,943,452 46,428,194 
คา่เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 22,449,643 20,270,346 19,833,164 18,367,864 
คา่ธรรมเนียมใหค้ าแนะน าและปรกึษา 33,370,200 14,211,458 33,370,200 14,211,458 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

60 

 

24 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 
 
คา่ใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สรปุไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนั 60,324,270 56,646,179 5,616,031 - 
การปรบัปรงุจากปีก่อน 234,337 - - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุฯ 14) (17,710,764) (7,552,411) (22,062,834) (6,447,074) 
รวม 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษทีี่ใช้
ส าหรบัปี แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023 
ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน (55,575,195) (35,827,306) (32,410,477) - 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิในบรษิทัรว่ม 
   และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (1,881,117,658) (2,047,414,903) - - 
 243,364,041 217,749,422 983,538,389 786,878,023 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 48,672,808 43,549,884 196,707,678 157,375,605 
ผลกระทบ :     
   คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัไดส้องเทา่ (692,772) (725,813) (692,772) (725,813) 
   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (7,498,351) (7,803,795) (184,264,432) (161,161,836) 
   คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 9,396,440 64,032 3,165,203 63,810 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่า่นมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้     
      เป็นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (31,362,480) - (31,362,480) (1,998,840) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 24,097,861 14,009,460 - - 
   การปรบัปรงุจากปีก่อน 234,337 - - - 
คา่ใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้ 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

60 

 

24 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 
 
คา่ใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สรปุไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนั 60,324,270 56,646,179 5,616,031 - 
การปรบัปรงุจากปีก่อน 234,337 - - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุฯ 14) (17,710,764) (7,552,411) (22,062,834) (6,447,074) 
รวม 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษทีี่ใช้
ส าหรบัปี แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023 
ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน (55,575,195) (35,827,306) (32,410,477) - 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิในบรษิทัรว่ม 
   และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (1,881,117,658) (2,047,414,903) - - 
 243,364,041 217,749,422 983,538,389 786,878,023 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 48,672,808 43,549,884 196,707,678 157,375,605 
ผลกระทบ :     
   คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัไดส้องเทา่ (692,772) (725,813) (692,772) (725,813) 
   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (7,498,351) (7,803,795) (184,264,432) (161,161,836) 
   คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 9,396,440 64,032 3,165,203 63,810 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่า่นมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้     
      เป็นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (31,362,480) - (31,362,480) (1,998,840) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 24,097,861 14,009,460 - - 
   การปรบัปรงุจากปีก่อน 234,337 - - - 
คา่ใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้ 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

61 

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (22,148,436) - (22,148,436) (423,012) - (423,012) 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,769,703 (353,941) 1,415,762 - - - 
สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (12,418,877) - (12,418,877) (1,177,960) - (1,177,960) 
รวม (32,797,610) (353,941) (33,151,551) (1,600,972) - (1,600,972) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,769,703 (353,941) 1,415,762 - - - 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

62 

25 
ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
 

 
 

 
 

ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 
 

 
 

 
   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 

2,137,209,022 
2,251,897,827 

1,032,395,669 
793,325,097 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
 

 
 

 
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 

3,825,000,000 
3,825,000,000 

3,825,000,000 
3,825,000,000 

 
 

 
 

 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 
0.56 

0.59 
0.27 

0.21 
 กจิการไม่มกีารออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที่สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันัน้ จงึไม่มกีาร
น าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 26 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจา่ยฝ่ายทุน  

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจา่ยฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 
 

บาท 
บาท 

บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
งานระหว่างกอ่สรา้ง 

238,463,925 
112,393,045 

18,630,607 
11,978,287 

 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าอาคารส านักงาน ยานพาหนะ และทีด่นิ เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปีและ 30 ปี 
ตามล าดบั โดยมภีาระผกูพนัในการจา่ยคา่เช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 

 
บาท 

บาท 
บาท 

บาท 
 

 
 

 
 

ภายใน 1 ปี 
14,867,590 

14,484,838 
13,408,237 

13,025,485 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

39,302,259 
41,117,005 

32,925,436 
34,886,118 

เกนิกวา่ 5 ปี 
229,597,835 

238,144,444 
186,615,445 

193,556,766 
รวม 

283,767,684 
293,746,287 

232,949,118 
241,468,369 
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

62 

25 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 2,137,209,022 2,251,897,827 1,032,395,669 793,325,097 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 
     

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.56 0.59 0.27 0.21 
 

กจิการไม่มกีารออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที่สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันัน้ จงึไม่มกีาร
น าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

26 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจา่ยฝ่ายทุน  

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจา่ยฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
งานระหว่างกอ่สรา้ง 238,463,925 112,393,045 18,630,607 11,978,287 

 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าอาคารส านักงาน ยานพาหนะ และทีด่นิ เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปีและ 30 ปี 
ตามล าดบั โดยมภีาระผกูพนัในการจา่ยคา่เช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี 14,867,590 14,484,838 13,408,237 13,025,485 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 39,302,259 41,117,005 32,925,436 34,886,118 
เกนิกวา่ 5 ปี 229,597,835 238,144,444 186,615,445 193,556,766 
รวม 283,767,684 293,746,287 232,949,118 241,468,369 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562196 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึ้น 
 
กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิที่อาจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน เป็นจ านวนเงนิ 
175.59 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 257.96 ลา้นบาท) จ านวนเงนิ 5.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั (พ.ศ. 2561 : 7.72 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
 
กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนงัสอืค ้าประกนั ทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและอื่นๆ
เป็นจ านวนเงนิ 7.64 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 7.62 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นในการค ้าประกันเงนิกู้ของบรษิทัโกลว์ ไอพีพี จ ากดั โดยใช้หุ้นสามญัของบรษิัทดงักล่าวที่ถูกจดั
ประเภทอยูใ่นเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 

27 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 
 

บริษทั สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั หลกัประกนั 
   
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่ 
   จ ากดั 
 

เงนิลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทัรว่ม 
- บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็ แอล แอล จ ากดั จ านวน  

26.31 ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ เจพ ี 
   เอน็ แอล แอล จ ากดั 

 
- บรษิทั บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
จ านวน 3.84 ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั บ ีกรมิ เพาเวอร ์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั จ านวน 40.27 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั จ านวน 42.14 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั จ านวน 42.27 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั จ านวน 38.02 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั จ านวน 36.76 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 

 
- บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ ากดั จ านวน  

36.01 ลา้นหุน้ 
การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 
จ ากดั 

   
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั เงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม  
 - บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั จ านวน 406.84 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
 เงนิลงทุนในหุน้สามญัของเงนิลงทนุระยะยาวอื่น  
 - บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั จ านวน 14.25 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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28 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 68.86 
ซึง่มบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ จ านวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 31.14 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดัสเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
รายการระหวา่งกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,499,851 2,919,273 - 74,806 
คา่บรหิารงาน 1,378,200 1,579,200 1,378,200 1,579,200 
     

บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 46,253,587 43,295,384 46,253,587 43,295,384 
คา่บรกิาร 180,000 180,000 180,000 180,000 
คา่ภาษโีรงเรอืน 41,885 - 41,885 - 
คา่บรหิารงาน 31,992,000 12,632,258 31,992,000 12,632,258 
คา่เชา่ 3,125,405 3,125,405 3,125,405 3,125,405 
คา่โฆษณา 420,000 164,839 - - 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 221,113,669 212,151,056 221,113,669 212,151,056 
ดอกเบีย้รบั 34,490,451 54,087,897 - - 
รายไดอ้ื่น 20,024,853 27,298,110 - 2,537,475 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 327,335,117 309,982,177 
ดอกเบีย้รบั - - 130,618,464 78,913,353 
เงนิปันผลรบั - - 921,322,161 804,281,964 
     

การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 17,152,586 996,440 16,828,586 672,440 
ดอกเบีย้รบั 11,398,141 849,463 - 384,805 
รายไดอ้ื่น 1,116,351 - - - 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 197

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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28 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 68.86 
ซึง่มบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ จ านวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 31.14 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดัสเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
รายการระหวา่งกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,499,851 2,919,273 - 74,806 
คา่บรหิารงาน 1,378,200 1,579,200 1,378,200 1,579,200 
     

บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 46,253,587 43,295,384 46,253,587 43,295,384 
คา่บรกิาร 180,000 180,000 180,000 180,000 
คา่ภาษโีรงเรอืน 41,885 - 41,885 - 
คา่บรหิารงาน 31,992,000 12,632,258 31,992,000 12,632,258 
คา่เชา่ 3,125,405 3,125,405 3,125,405 3,125,405 
คา่โฆษณา 420,000 164,839 - - 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 221,113,669 212,151,056 221,113,669 212,151,056 
ดอกเบีย้รบั 34,490,451 54,087,897 - - 
รายไดอ้ื่น 20,024,853 27,298,110 - 2,537,475 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 327,335,117 309,982,177 
ดอกเบีย้รบั - - 130,618,464 78,913,353 
เงนิปันผลรบั - - 921,322,161 804,281,964 
     

การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 17,152,586 996,440 16,828,586 672,440 
ดอกเบีย้รบั 11,398,141 849,463 - 384,805 
รายไดอ้ื่น 1,116,351 - - - 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562198 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,541,133 4,289,177 4,541,133 4,289,177 
ตน้ทุนน ้าดบิ 665,866,483 654,886,253 665,866,483 654,886,253 
คา่ไฟฟ้า 785,576 774,322 785,576 774,322 
คา่บรกิาร 432,000 442,000 432,000 442,000 
คา่ภาษโีรงเรอืน 688,912 689,058 688,912 689,058 
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่าย 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000 
คา่เชา่ 7,734,249 6,955,241 5,185,959 5,052,759 
คา่โฆษณา 
คา่ควบคมุงาน 

600,000 
1,800,000 

235,484 
1,800,000 

- 
1,800,000 

- 
1,800,000 

คา่ฝึกอบรม 6,000 - 6,000 - 
 

ยอดคงคา้ง  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

 
    

ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด 738,641 716,951 - 18,336 
บรษิทัร่วม 22,462,027 29,740,567 17,693,991 18,406,995 
บรษิทัยอ่ย - - 26,946,776 25,841,895 
การร่วมคา้ 1,306,570 360,675 1,116,046 13,995 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 421,636 408,428 413,620 408,428 
รวม 24,928,874 31,226,621 46,170,433 44,689,649 
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 44,171,938 12,067,420 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 510,363 336,263 510,363 336,263 
รวม 510,363 336,263 44,682,301 12,403,683 
     
เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัร่วม 564,287,076 31,450,592 - - 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

 
    

ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัร่วม - 1,549,177 - - 
บรษิทัยอ่ย - - 51,706,075 9,257,017 
การร่วมคา้ 2,372,246 464,658 - - 
รวม 2,372,246 2,013,835 51,706,075 9,257,017 
     
เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัยอ่ย - - 428,534 133,120 
รวม - - 428,534 133,120 
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 10,161 10,161 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 14,516 14,516 - - 
รวม 24,677 24,677 - - 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ 8,000,068 4,499,492 8,000,068 4,499,492 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 58,412,624 59,231,571 57,350,999 59,124,571 
รวม 66,412,692 63,731,063 65,351,067 63,624,063 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด 138,244 - 138,244 - 
บรษิทัใหญ่ 2,678,889 1,062,889 2,678,889 1,062,889 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 10,936,579 4,023,627 10,853,833 3,823,181 
รวม 13,753,712 5,086,516 13,670,966 4,886,070 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 199

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

 
    

ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัร่วม - 1,549,177 - - 
บรษิทัยอ่ย - - 51,706,075 9,257,017 
การร่วมคา้ 2,372,246 464,658 - - 
รวม 2,372,246 2,013,835 51,706,075 9,257,017 
     
เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัยอ่ย - - 428,534 133,120 
รวม - - 428,534 133,120 
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 10,161 10,161 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 14,516 14,516 - - 
รวม 24,677 24,677 - - 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ 8,000,068 4,499,492 8,000,068 4,499,492 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 58,412,624 59,231,571 57,350,999 59,124,571 
รวม 66,412,692 63,731,063 65,351,067 63,624,063 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด 138,244 - 138,244 - 
บรษิทัใหญ่ 2,678,889 1,062,889 2,678,889 1,062,889 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 10,936,579 4,023,627 10,853,833 3,823,181 
รวม 13,753,712 5,086,516 13,670,966 4,886,070 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562200 WHAUP

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้บรษิทัร่วมและการร่วมค้า มีก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม และมีอตัราดอกเบี้ย MLR และ MLR ลบร้อยละ 1.25 
ตามล าดบัต่อปี รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 754,550,500 1,013,765,000 2,653,440,000 1,556,015,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 230,490,552 53,000,000 4,137,490,000 1,217,000,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (701,550,500) (312,214,500) (1,761,440,000) (119,575,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 
ผู้บริหารส าคญัของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดบัสูง เลขานุการบริษัท  
และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คา่ตอบแทนทีจ่า่ยหรอืคา้งจา่ยส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 54,247,246 48,776,634 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,160,134 2,877,080 
 56,407,380 51,653,714 
 

29 สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้รบัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ส าหรบักจิการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทกจิการสาธารณูปโภคและบรกิารพืน้ฐานจ านวน 5 บตัรส่งเสรมิ และส าหรบักจิการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา จ านวน 15 บตัรสง่เสรมิ 
 
สทิธปิระโยชน์พเิศษทีส่ าคญั 
 
1) ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100  

ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียนโดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรายได้ประกอบกิจการนัน้ ในกรณี 
ที่ประกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตามวรรคหน่ึง ผู้ได้รบัการส่งเสรมิ จะไดร้บัอนุญาตให้
น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลมกี าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด ้



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
WHAUP รายงานประจ�าปี 2562 201

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2) ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องน าเงนิปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนัน้ 

 
3) ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้รบัจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกี าหนดเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 1 
 

4) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา 2 เท่า ของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีม่รีายไดจ้าก
การประกอบกจิการนัน้ 

 
5) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกั

คา่เสื่อมราคาตามปกต ิ
 
ในฐานะทีเ่ป็นกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 
 
รายได้จากการขายและให้บรกิารส าหรบักิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม สามารถแยกรายละเอยีดไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 (พนับาท) พ.ศ. 2561 (พนับาท) 

 
ได้รบั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
ได้รบั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 
       
รายไดจ้ากการขาย 256,662 1,383,117 1,639,779 245,129 1,277,974 1,523,103 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,371 212,098 217,469 - 185,182 185,182 
 262,033 1,595,215 1,857,248 245,129 1,463,156 1,708,285 

 
30 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายภายใต้
โครงการตราสารหน้ี (Medium Term Note Program) ของบริษทัตามที่ได้รบัอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดตราสารหน้ีโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทัง้น้ีการออกหุ้นกู้ไดผ้่านความเหน็ชอบจาก  
ผู้ถือหุ้นแล้วโดยอาศยัมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562202 WHAUP

บริษัท หรือ 
WHAUP

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย

ดับบลิวเอชเอ  
หรือ WHA

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่ม WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

WHAID : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่ม WHAID : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

WHAWT : บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จ�ากัด 
WHAEG : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
WHAET : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ�ากัด 
WUPIN : บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
WHASL บริษัท ดับบลิวเอช โซล่าร์ จ�ากัด

WUPS1 : WHAUP (SG) 1 PTE. Limited (จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)
WUPS2 : WHAUP (SG) 2 PTE. Limited  

(จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)
WUPSD : WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

 (จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)
WUPNA : WHAUP Nghe An Joint Stock Company  

(จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
CUA LO : Cua Lo Water Supply Joint Stock Company  

(จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
SDWTP : Duong River Surface Water Plant Joint  

Stock Company (จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
WHA NGD2 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จ�ากัด  
WHA NGD4 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จ�ากัด
Gheco-I : บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด
HHTC : บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ากัด
HHPC : บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ากัด   

(บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว)
GIPP : บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด
BPWHA-1 : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ากัด  
Gulf JP NLL
Gulf NLL 2

:
:

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ากัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ�ากัด

Gulf TS 1 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ�ากัด
Gulf TS 2 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ�ากัด
Gulf TS 3 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จ�ากัด
Gulf TS 4 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จ�ากัด
Gulf VTP : บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ�ากัด
Gulf Solar : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ากัด
Gulf Solar BV : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จ�ากัด
Gulf Solar TS 1 : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 1 จ�ากัด
Gulf Solar TS 2 : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 2 จ�ากัด
Gulf Solar KKS : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์เคเคเอส จ�ากัด
Gulf WHA MT : บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที  

จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด
Gulf MP : บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด
ESCE : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
CCE : บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
RCE : บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
GHW : บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จ�ากัด
WHA Gunkul 1 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด
WHA Gunkul 3 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด
WHA Gunkul 6 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด

WHA Gunkul 17 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด
WHA CIE 1 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
WHA CIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

ESIE : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
WHA ESIE 1 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
WHA ESIE 2 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
WHA ESIE 3 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
WHA ESIE 4 : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
WHA EIE : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
WHA RIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
WHA SIL : เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
WHA LP 1 : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
ธุรกิจ
สาธารณูปโภค

: ธุรกิจน�้า และการให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  
เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือการบริหารจัดการของเสีย

ธุรกิจน�้า : การประกอบธุรกิจจ�าหน่ายน�้าดิบ ผลิตและจ�าหน่ายน�้า 
เพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน�้าเสีย

ธุรกิจพลังงาน : การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
COD : วันเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ  

Commercial Operation Date
SCOD : วันที่ก�าหนดวันเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  

หรือ Scheduled Commercial Operation Date
MW : เมกะวัตต์
TPH : ตันต่อชั่วโมง หรือ Ton per hour
RT : ตันความเย็น หรือ Ton of Refrigeration
IPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ Independent Power Producer
SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power Producer
VSPP : ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก หรือ Very Small Power Producer
กนอ. หรือ IEAT : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กกพ. : คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟผ.  
หรือ EGAT

: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.  
หรือ PEA

: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน.  
หรือ MEA

: การไฟฟ้านครหลวง

กปภ. 
หรือ PWA

: การประปาส่วนภูมิภาค

กปน.  
หรือ MWA

: การประปานครหลวง

ส�านักงาน ก.ล.ต. : ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บีโอไอ  
หรือ BOI

: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

EBITDA : ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา  
และค่าตัดจ�าหน่าย

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตรา 
การเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean

กลุ่มโกลว์ : บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย  
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกัลฟ์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด  
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบี กริม  
เพาเวอร์

: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด  
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกันกุล : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ค�าศัพท์และค�าย่อที่ส�าคัญ



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562204 WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามค�าแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 (0) 2-719-9559  โทรสาร +66 (0) 2-717-2128 www.wha-up.com
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