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เป็นผู้นำ�ในเอเชียู ดั้�นธุรกัิจำส์�ธ�รณูปโภคแลิะธุรกัิจำพลิังง�น 
อยู่�งครบวงจำร ภ�ยูใตี้้กั�รกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�รท้่ดั้ 
แลิะคว�มรับผิดัชอบตี้่อชุมชน ส์ังคม แลิะส์ิ่งแวดัลิ้อม

วิส์ัยูทัศน์

พันธกัิจำ

เป้�หม�ยู

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับโลก 
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ในองค์กร

การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน  
รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชีย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)

WITH ENVIRONMENT CARE

UTILITIES 
& POWER

YOUR ULTIMATE 
SOLUTION PARTNER IN

บริษัทกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจไว้ โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจสาธารณูปโภค 
และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  
สังคม และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทมีแผนที่การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน 
ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)  
รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรมากขึ้น
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งบแส์ดังกัำ�ไรข�ดัทุน 2561 2562 2563

รายได้้จากการขายและการให้้บริการ 1,708.3 1,857.2 1,698.0

ต้้นทุุนขายและการให้้บริการรวม (1,120.0) (1,164.4) (1,198.1)

กำาไรข้�นต้้น 588.3 692.8 499.8

ส่่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุุนในบริษั้ทุร่วมและการร่วมค้้า 2,047.4 1,881.1 866.3

กำาไรส่่วนทุ่�เป็็นของบริษั้ทุให้ญ่่ 2,251.9 2,137.2 812.7 

กำาไรสุ่ทุธิิต้่อหุ้้น (บาทุ/หุ้้น) 0.59 0.56 0.21

งบแสดงฐานะทางการเงิน   2561 2562 2563

ส่ินทุร้พย์รวม 23,773.3  26,418.7 26,171.6

ห้น่�ส่ินรวม 9,724.0  12,859.5 14,014.5

ส่่วนของเจ้าของ 14,049.3  13,559.3 12,157.1

อััตราส่วนทางการเงิน   2561 2562 2563

อ้ต้รากำาไรข้�นต้้น1 (ร้อยละ) 34.4% 37.3% 29.4%

อ้ต้รากำาไรสุ่ทุธิิ (ร้อยละ) 57.5% 55.0% 30.7%

อ้ต้ราผลต้อบแทุนผ้้ถืือหุ้้น2 (ร้อยละ) 16.9% 15.4% 6.3%

อ้ต้ราส่่วนห้น่�ส่ินต้่อส่่วนของเจ้าของ (เทุ่า) 0.69x 0.95x 1.15x

อ้ต้ราส่่วนห้น่�ส่ินทุ่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยสุ่ทุธิิต้่อส่่วนของเจ้าของ (เทุ่า) 0.58x 0.81x 0.91x

(ล้านบาทุ)

(ล้านบาทุ)

(ล้านบาทุ)

จำุดัเดั่น
ท�งกั�รเงิน

1	อััตรากำำาไรสุุทธิิ	คำำานวณจากำกำำาไรสุุทธิิสุ่วนท่�เป็็นขอังบริษััทใหญ่่	หารด้้วยรายได้้จากำกำารขายและกำารให้บริกำาร	และ	สุ่วนแบ่งกำำาไรจากำเงินลงทุนในบริษััท
ร่วมและกำารร่วมคำ้าและรายได้้อั่�นๆ

2	อััตราผลตอับแทนผ้้ถื่อัหุ้น	คำำานวณจากำกำำาไรสุุทธิิสุ่วนท่�เป็็นขอังบริษััทใหญ่่	หารด้้วยคำ่าเฉล่�ยสุ่วนขอังเจ้าขอัง
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รายได้้และส่่วนแบ่่งขาด้ทุุนจากธุุรกิจส่าธุารณููปโภค
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รายได้้ ส่่วนแบ่่งกำาไรและเงินปันผลจากธุุรกิจพลังงาน รายได้้อื่่�นๆ*
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(ล้้าน้ำ ล้บำ.ม. ต่อปี)   (เมกะวััตต์)
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ปริิมาณการิให้บำริิการิ
สีาธาริณูปโภค

โคริงสีริ้างริายได้

25612561
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หมายเหตุุ 
* รายได้้อื่่�นๆ เช่่น ด้อื่กเบี้้�ยรับี้จากเงิินให้ก้้ย่มแก่ บี้ริษััท เก็คโค่-วััน จำากัด้ ตุามสััด้สั่วันการถื่อื่หุ้น
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ส์�รจำ�กั
ประธ�นคณะกัรรมกั�รบริษััท

ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ภาพรวมเศรษฐกิิจของโลกิและของ
ปีระเที่ศไที่ยได้้รับผ่ลกิระที่บอย่างมากิจากิกิารแพร่ระบาด้ของ
ไวรัส Covid19  อย่างไรกิ็ตามเม่�อมองไปีข้างหน้าบริษัที่ยังเชื่่�อ
ว่าจะเห็นภาพกิารฟื้้�นตัวและโอกิาสอ่กิมากิในปีี 2564 น่�  ใน
ส่วนของบริษัที่เองนั�นแม้ว่าในปีีที่่�ผ่่านมาจะได้้รับผ่ลกิระที่บจากิ
สถานกิารณ์์ Covid19 เชื่่นเด้่ยวกิัน แต่บริษัที่ยังคงสามารถด้ำาเนิน
ธุุรกิิจและสร้างกิารเติบโตได้้อย่างต่อเน่�อง โด้ยธุุรกิิจพลังงาน
ม่กิารเติบโตของกิำาลังกิารผ่ลิตไฟื้ฟื้้าตามสัด้ส่วนกิารถ่อหุ้น
เพ่�มเปี็น 590 เมกิะวัตต์จากิกิารเติบโตของธุุรกิิจพลังงานแสง
อาที่ิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในขณ์ะที่่�ธุุรกิิจสาธุารณ์ูปีโภค
สามารถสร้างกิารเติบโตของปีริมาณ์กิารขายนำ�าโด้ยรวมเพ่�มเปี็น  
114 ล้านลูกิบาศกิ์เมตร 

ในปีีที่่�ผ่่านมา บริษัที่ได้้ปีระสบความสำาเร็จในกิารขยายธุุรกิิจ
พลังงานโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งธุุรกิิจพลังงานสะอาด้  โด้ยในส่วน 
ของธุุรกิิจพลังงานแสงอาที่ิตย์ บริษัที่สามารถลงนามสัญญา 
ซื้่�อขายไฟื้ฟื้้ากิับลูกิค้าเพ่�มได้้ตามเปี้าหมายที่่�ได้้วางไว้ โด้ย ณ์ 
สิ�นปีี 2563 บริษัที่ม่ยอด้รวมสะสมของสัญญาซื้่�อขายไฟื้ฟื้้าจากิ
พลังงานแสงอาที่ิตย์กิับลูกิค้าที่ั�งสิ�น 51 เมกิะวัตต์ และบริษัที่ยังคง
เปี้าหมายที่่�จะเพ่�มเปี็น 300 เมกิะวัตต์ ภายในปีี 2566 นอกิจากิน่�
บริษัที่ยังให้ความสำาคัญกิับกิารนำานวัตกิรรมและเที่คโนโลย่มาใชื่้
ในธุุรกิิจ  เชื่่น กิารร่วมม่อกิับกิารไฟื้ฟื้้าส่วนภูมิภาคและพันธุมิตร
ด้้านเที่คโนโลย่ในกิารศึกิษาและพัฒนาระบบ P2P energy trading 
โด้ยใชื่้เที่คโนโลย่ Blockchain ซื้ึ�งในปีัจจุบันโครงกิารด้ังกิล่าวได้ ้
เข้าเปี็นส่วนหนึ�งของโปีรแกิรม ERC Sandbox ที่่�ด้ำาเนินกิารโด้ย
คณ์ะกิรรมกิารกิำากิับกิิจกิารพลังงานเปี็นที่่�เรียบร้อยแล้ว ในส่วน
ของโรงไฟื้ฟื้้าขยะอุตสาหกิรรมชื่ลบุรี คล่น เอ็นเนอร์ย่� (CCE)  
ที่่�ได้้เริ�มด้ำาเนินงานเชื่ิงพาณ์ิชื่ย์ตั�งแต่ปีลายปีี 2562 นั�น นอกิจากิจะ
สร้างผ่ลตอบแที่นกิารลงทีุ่นให้แกิ่บริษัที่แล้ว  ในปีีที่่�ผ่่านมาโครงกิาร
ด้ังกิล่าวยังได้้ม่ส่วนสำาคัญในกิารสร้างสภาพแวด้ล้อมที่่�ด้่ให้แกิ่
ส่วนรวม  โด้ยสามารถกิำาจัด้ขยะได้้กิว่า 90,000 ตันต่อปีี หรือเที่่ยบ
เที่่าปีริมาณ์กิ๊าซื้คาร์บอนได้ออกิไซื้ด้์ที่่�ลด้ได้้ปีระมาณ์ 25,000 ตัน

ที่างด้้านธุุรกิิจสาธุารณ์ูปีโภคนั�น ในปีีที่่�ผ่่านมาบริษัที่ได้้ขยาย 
โครงกิารนำานำ�าเสย่มาบำาบดั้และใชื่้ใหม ่(Wastewater Reclamation)  
โด้ยเพ่�มกิำาลั งกิารผ่ลิตเปี็น  11 ล้านลูกิบาศกิ์ เมตรต่อปีี  
ซื้ึ�งนอกิจากิจะเปี็นบริหารจัด้กิารนำ�าอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพแล้ว  

ยังเปี็นกิารขยายโอกิาสที่างธุุรกิิจโด้ยนำานำ�าที่่�ได้้จากิกิระบวนกิาร
บำาบัด้ด้ังกิล่าวไปีผ่ลิตเปี็นนำ�าปีราศจากิแร่ธุาตุ (Demineralized 
Water) และนำ�าอตุสาหกิรรมคณุ์ภาพสงู (Premium Clarified Water) 
เพ่�อจำาหน่ายให้กิับลูกิค้าที่่�ม่ความต้องกิารใชื่้นำ�าด้ังกิล่าวด้้วย  
ที่างด้้านกิารลงทีุ่นในธุุรกิิจนำ�าปีระปีาในปีระเที่ศเวียด้นามนั�น 
แม้ว่าในปีีที่่�ผ่่านมาปีริมาณ์กิารจำาหน่ายจะได้้รับผ่ลกิระที่บจากิ
สถานกิารณ์ ์Covid19 แตบ่รษิทัี่มองวา่เปีน็เพยีงปีจัจยัลบในระยะสั�น 
โด้ยในระยะยาวแล้วบริษัที่ยังคงเชื่่�อว่าปีระเที่ศเวียด้นามยังคงเปี็น
ตลาด้ที่่�ม่ศักิยภาพกิารเติบโตได้้อ่กิมากิในอนาคต

นอกิจากิความมุ่งมั�นในกิารด้ำาเนินธุุรกิิจของบริษัที่แล้ว บริษัที่ยังให้
ความสำาคญักิบักิารด้ำาเนนิธุรุกิจิอยา่งยั�งยน่และคำานงึถงึผู่ม้ส่ว่นได้้
เส่ยครอบคลุมที่ั�งในด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และบรรษัที่ภิบาล ที่ำาให้
ในปีีที่่�ผ่่านมาบริษัที่ปีระสบความสำาเร็จจากิกิารได้้รับกิารคัด้เล่อกิ
เข้าไปีอยู่ในรายชื่่�อหุ้นยั�งย่น (SET THSI) ซื้ึ�งด้ำาเนินกิารพ่จารณ์า
โด้ยตลาด้หลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 

ที่้ายที่่�สุด้น่� ในนามของคณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ ด้ับบลิวเอชื่เอ ยูที่ิลิต่�ส์  
แอนด้์ พาวเวอร์ จำากิัด้ (มหาชื่น) ด้ิฉันขอขอบคุณ์ที่่านผู่้ถ่อหุ้น 
ลูกิค้า พันธุมิตรที่างธุุรกิิจ องค์กิรภาครัฐ ตลอด้จนชืุ่มชื่นที่้องถิ�น 
สำาหรับกิารสนับสนุนอย่างด้่ยิ�งที่่�ม่ให้แกิ่บริษัที่มาโด้ยตลอด้ และ
ขอขอบคุณ์คณ์ะผู่้บริหารและพนักิงานทีุ่กิคนของบริษัที่ ที่่�ได้้ร่วม
ปีฏิิบัติงานด้้วยความทีุ่่มเที่ตลอด้ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

น�งส์�วจำร้พร จำ�รุกัรส์กัุลิ
ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
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ส์�รจำ�กั
ประธ�นเจำ้�หน้�ท้่บริห�ร

ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา นับเปี็นปีีที่่�ที่้าที่้ายอย่างยิ�งเน่�องจากิบริษัที่ได้้รับ
ผ่ลกิระที่บจากิปีัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเปี็นภาวะภัยแล้งซื้ึ�งส่งผ่ลให้
ภาครัฐขอความร่วมม่อจากิภาคเอกิชื่นให้ลด้กิารใชื่้นำ�าซื้ึ�งส่งผ่ลต่อ 
ยอด้ขายนำ�าให้กิับลูกิค้าในนิคมอุตสาหกิรรมในชื่่วงคร่�งปีีแรกิ  
ตามมาด้้วยปีัญหากิารแพร่ระบาด้ของไวรัส Covid-19 ซื้ึ�งส่ง 
ผ่ลกิระที่บที่างลบต่อปีริมาณ์กิารจำาหน่ายนำ�าและไฟื้ฟื้้าโด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งในไตรมาสที่่� 2 กิ่อนที่่�จะค่อยๆ ที่ยอยฟื้้�นตัวในไตรมาสที่่� 3  
และ 4 ตามลำาด้ับ อย่างไรกิ็ตามจากิกิารที่่�บริษัที่นำาแผ่นบริหาร
ความต่อเน่�องในกิารด้ำาเนินธุุรกิิจ (Business Continuity Plan)  
ที่่�ได้้วางแผ่นตั�งแต่ปีี 2562 มาปีฎิิบัติ ที่ำาให้กิารปีฏิิบัติงานของ
บริษัที่ยังคงม่ความต่อเน่�องแม้ว่าจะอยู่ในภาวะของกิารแพร่ระบาด้ 
ของไวรัส Covid-19 กิ็ตาม

สำาหรับภาพรวมของธุุรกิิจสาธุารณ์ูปีโภคนั�น แม้ว่าจะได้้รับ 
ผ่ลกิระที่บจากิปีัญหาภัยแล้งและกิารแพร่ระบาด้ของไวรัส 
Covid-19 แต่ในปีี 2563 ปีริมาณ์กิารขายนำ�าเพ่�ออุตสาหกิรรม 
ทีุ่กิชื่นิด้และปีริมาณ์กิารบริหารจัด้กิารนำ�า เส่ยและรับจ้ าง 
บำาบัด้นำ�า เส่ยรวมที่ั� งหมด้ของบริษัที่ยังคงเพ่�มข่�น เปี็น 114  
ล้านลูกิบาศกิ์เมตร เน่�องจากิม่กิารรับรู้ปีริมาณ์ขายนำ�าปีระปีา 
จากิบริษัที่ในปีระเที่ศเวียด้นามที่่�บริษัที่ได้้เข้าไปีลงทีุ่นในชื่่วงปีลาย
ปีี 2562 โด้ยในชื่่วงวิกิฤตภัยแล้งในปีีที่่�ผ่่านมาบริษัที่ได้้ม่มาตรกิาร
กิารแกิ้ปีัญหากิารขาด้แคลนนำ�าในนิคมอุตสาหกิรรมของด้ับบลิวเอ
ชื่เอ กิรุ๊ปี ด้้วยกิารขยายกิำาลังกิารผ่ลิต Reclaimed Water หรือ
กิารนำานำ�าเส่ยมาบำาบัด้และใชื่้ใหม่อ่กิ 7.4 ล้านลูกิบาศกิ์เมตรต่อปีี  
ในนิคมอุตสาหกิรรมด้ับบลิวเอชื่เอ ตะวันออกิ (มาบตาพุด้)  
และนิคมอุตสาหกิรรมอ่สเที่ิร์นซื้่บอร์ด้ (ระยอง) ที่ำาให้กิำาลัง
กิารผ่ลิตโครงกิาร Wastewater Reclamation เพ่�มเปี็น 11  
ล้านลูกิบาศกิ์เมตรต่อปีี ซื้ึ�งนอกิจากิเปี็นกิารลด้กิารพ่�งพาแหล่ง
นำ�าด้ิบและแกิ้ปีัญหาภัยแล้งอย่างยั�งย่นแล้ว ยังสามารถสร้าง 
มูลค่าเพ่�มจากิกิารนำานำ�าที่่�ได้้จากิกิระบวนกิารบำาบัด้ด้ังกิล่าว 
ไปีผ่ลิตเปี็นนำ�าปีราศจากิแร่ธุาตุ  (Demineralized Water)  
และนำ�าอุตสาหกิรรมเกิรด้สูง (Premium Clarified Water)  
เพ่�อจำาหน่ายให้กิับผู่้ปีระกิอบกิารในนิคมอุตสาหกิรรมอ่กิด้้วย

ในส่วนของธุุรกิิจพลังงานในปีี 2563 บริษัที่ม่กิารรับรู้ส่วนแบ่ง
กิำาไรจากิธุุรกิิจพลังงานลด้ลงโด้ยม่สาเหตุหลักิจากิกิารลด้ลง
ของส่วนแบ่งกิำาไรจากิโครงกิารโรงไฟื้ฟื้้าถ่านหิน GHECO-One  

เน่�องมาจากิกิารลด้ลงของอัตราค่าไฟื้ฟื้้า (Availabolity Payment  
Rate) ตามที่่�ระบไุว้ในสญัญาซื้่�อขายไฟื้ฟื้า้ อยา่งไรกิต็ามในสว่นของ 
ธุุรกิิจไฟื้ฟื้้าจากิพลังงานแสงอาที่ิตย์ยังคงม่กิารเติบโตอย่าง 
ต่อเน่�อง โด้ย ณ์ สิ�นปีี 2563 บริษัที่ม่ยอด้รวมสะสมของสัญญา 
ซื้่�อขายไฟื้ฟื้้าจากิพลังงานแสงอาที่ิตย์รวมที่ั�งสิ�น 51 เมกิะวัตต์  
และได้้เปีิด้ด้ำาเนินกิารเชื่ิงพาณ์ิชื่ย์ ไปีแล้วที่ั�งสิ�น 40 เมกิะวัตต์  
นอกิจากิน่�บริษัที่ยังร่วมม่อกิับพันธุมิตรและภาคส่วนต่างๆ  
อาที่ิเชื่่น กิารไฟื้ฟื้้าส่วนภูมิภาค (กิฟื้ภ.) ในกิารศึกิษาเพ่�อพัฒนา 
เที่คโนโลย่และนวัตกิรรมด้้านพลังงานในรูปีแบบต่างๆ เชื่่น  
ตลาด้ซื้่�อขายไฟื้ฟื้้ารูปีแบบ Peer to Peer Energy Trading  
และกิารจัด้กิารและกิารปีฏิิบัติกิารระบบไฟื้ฟื้้าแบบ Smart 
Microgrid เปี็นต้น

สำาหรับผ่ลกิารด้ำาเนินงานในปีีที่่ผ่่านมา บริษัที่ม่รายได้้และ 
ส่วนแบ่งกิำาไรปีกิติรวมที่ั�งสิ�น 2,599 ล้านบาที่ กิำาไรสุที่ธุิ 813  
ล้านบาที่ และกิำาไรสุที่ธุิจากิกิารด้ำาเนินงานปีกิติ 764 ล้านบาที่ โด้ย
ม่มูลค่าสินที่รัพย์ ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 รวมที่ั�งสิ�น 26,172 
ล้านบาที่ และม่อัตราหน่�สินที่่�ม่ภาระด้อกิเบ่�ยต่อส่วนผู่้ถ่อหุ้นสุที่ธุิ
เที่่ากิับ 0.91 เที่่า

สดุ้ที่า้ยน่� ในนามของคณ์ะผู่บ้รหิารของบรษิทัี่ ด้บับลวิเอชื่เอ ยทูี่ลิติ่�ส์  
แอนด้ ์พาวเวอร ์จำากิดั้ (มหาชื่น) ผ่มขอขอบคณุ์คณ์ะกิรรมกิารบรษิทัี่
ที่่�ให้กิารสนับสนุนและกิำากิับดู้แลกิารที่ำางานของคณ์ะผู่้บริหาร  
และที่่านผู่้ถ่อหุ้นที่่�ให้ความไว้วางใจในกิารบริหารงานของบริษัที่ 
เสมอมา  รวมถึงพนักิงานทีุ่กิที่่านที่่�ตั�งใจและทีุ่่มเที่ให้กิับกิารที่ำางาน
ตลอด้ปีีที่่�ผ่่านมา

น�ยูนิพนธ์ บุญเดัช�นันทน์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้าร
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คณะกัรรมกั�ร
บริษััท

4. ดัร. นิพนธ์  
บุญเดัช�นันทน์

3. น�ยูวิวัฒน์  
จำิรัฐตี้ิกั�ลิส์กัุลิ

1. น�งส์�วจำรีพร 
 จำ�รุกัรส์กัุลิ

• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริห้าร
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริห้าร

ค้วามเส่่�ยง
• กรรมการส่รรห้าและ 

พิจารณูาค้่าต้อบแทุน

• กรรมการ
• กรรมการบริห้าร

2. น�ยูเดัวิดั ริช�ร์ดั  
น�ร์โดัน

• กรรมการ
• กรรมการบริห้าร
• กรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง

• กรรมการ
• กรรมการบริห้าร 
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล

2

3

1

4
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6. น�ยูเอกัชัยู 
 ตี้ิวุตี้�นนท์

7. น�งพรรณ้  
วรวุฒิจำงส์ถิตี้

• กรรมการอิส่ระ
• กรรมการต้รวจส่อบ
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล 
• กรรมการส่รรห้าและ

พิจารณูาค้่าต้อบแทุน

8. น�ยูส์ุรเธ้ยูร  
จำักัรธร�นนท์ 

• กรรมการอิส่ระ
• กรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง

• กรรมการอิส่ระ
• กรรมการต้รวจส่อบ
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ 

บรรษั้ทุภิบาล 

5. น�ยูเวทยู์  
นุชเจำริญ

• กรรมการอิส่ระ
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ

ต้รวจส่อบ
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ

ส่รรห้าและพิจารณูา 
ค้่าต้อบแทุน
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อ�ยูุ : 53 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 25 ม่นาค้ม 2558 และได้้ร้บแต้่งต้้�งเป็็นป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ  

เมื�อว้นทุ่� 9 กุมภาพ้นธิ์ 2561
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ บริห้ารธิุรกิจมห้าบ้ณูฑิิต้ (MBA), มห้าวิทุยาล้ยกรุงเทุพ
 ป็ริญ่ญ่าศิิลป็ศิาส่ต้ร์ ดุ้ษัฎี่บ้ณูฑิิต้กิต้ต้ิมศิ้กด้ิ�  

ส่าขาวิชาการจ้ด้การโลจิส่ต้ิกส่์และซั้พพลายเชน มห้าวิทุยาล้ยค้ริส่เต้่ยน
 ป็ริญ่ญ่าต้รี ส่าธิารณูสุ่ขศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้มห้าวิทุยาล้ยมห้ิด้ล

ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of Chairman Program (RCP)  

รุ่นทุ่� 46/2563 ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้รผ้้บริห้ารระด้้บส่้งด้้านวิทุยาการพล้งงาน (วพน.)  

รุ่นทุ่� 9/2560, ส่ถืาบ้นวิทุยาการพล้งงาน
 ห้ล้กส่้ต้รการป็้องก้นราชอาณูาจ้กร (วป็อ.) รุ่นทุ่� 60/2560,  

วิทุยาล้ยป็้องก้นราชอาณูาจ้กร
 ห้ล้กส่้ต้ร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นทุ่� 17/2559,  
ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย

 ห้ล้กส่้ต้รผ้้บริห้ารกระบวนการยุต้ิธิรรมระด้้บส่้ง (บยส่.)  
รุ่นทุ่� 20/2558, วิทุยาล้ยการยุต้ิธิรรม ส่ำาน้กงานศิาลยุต้ิธิรรม

 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทุ่� 
210/2558, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย

 ห้ล้กส่้ต้รผ้้บริห้ารระด้้บส่้ง (วต้ทุ.) รุ่นทุ่� 18/2557,  
ส่ถืาบ้นวิทุยาการต้ลาด้ทุุน

 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นทุ่� 94/2555, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย

กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
 ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริห้าร   

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
 ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้ารกลุ่ม  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการ  

ธินาค้ารไทุยพาณูิชย์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการเทุค้โนโลย่  

ธินาค้ารไทุยพาณูิชย์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการกิจกรรมเพ่�อส่้งค้ม  

ธินาค้ารไทุยพาณูิชย์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 46 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : 73,836,600 หุ้้น ห้รือค้ิด้เป็็นร้อยละ 1.93
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

อ�ยูุ : 65 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 30 มิถืุนายน 2551

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 Master of Business Administration,  

Northeastern University, Boston, U.S.A.
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นทุ่� 57/2548, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 รองป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการบริห้าร  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 35 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

ประธ�นคณะกัรรมกั�รบริษััท
ประธ�นคณะกัรรมกั�รบริห�ร
ประธ�นคณะกัรรมกั�รบริห�รคว�มเส์้่ยูง
กัรรมกั�รส์รรห�แลิะพิจำ�รณ�ค่�ตี้อบแทน

กัรรมกั�ร
กัรรมกั�รบริห�ร
กัรรมกั�รบริห�รคว�มเส์้่ยูง

ข้อมูลิ
คณะกัรรมกั�รบริษััท 

น�งส์�วจำร้พร จำ�รุกัรส์กัุลิ น�ยูเดัวิดั ริช�ร์ดั น�ร์โดัน1 2



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 013

อ�ยูุ : 64 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 25 ม่นาค้ม 2558

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้ ภาค้วิชาสุ่ขาภิบาล,  

จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย 
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

รุ่นทุ่� 2/2557, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย 
 IOD Luncheon briefing 1/2556:  

Thailand Economic Outlook 2556
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นทุ่� 2/2546, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นทุ่� 38/2546, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย 
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 กรรมการ  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการบริห้าร  

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ (มห้าชน)
กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 35 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

อ�ยูุ : 49 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 1 ม่นาค้ม 2563

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าเอก บริห้ารธิุรกิจดุ้ษัฎี่บ้ณูฑิิต้ ภาค้วิชาบริห้ารธิุรกิจ 

(Industrial Business Administration),  
ส่ถืาบ้นเทุค้โนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคุ้ณูทุห้ารลาด้กระบ้ง

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

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

 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้  
ส่าขาวิชาวิศิวกรรมเค้รื�องกล (เก่ยรต้ินิยม),  
ส่ถืาบ้นเทุค้โนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคุ้ณูทุห้ารลาด้กระบ้ง

ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้รน้กลงทุุนผ้้ทุรงคุ้ณูวุฒิิ (TIIP 2) ป็ระจำาป็ี 2556, 

ต้ลาด้ห้ล้กทุร้พย์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นทุ่� 13/2554, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่นทุ่� 11/2553, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Financial Statements for Directors (FSD)  

รุ่นทุ่� 09/2553, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นทุ่� 120/2552, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 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), มห้าวิทุยาล้ยมห้ิด้ล

 Integrated Water Management for High Level Managers, 
ส่มาค้มการป็ระป็าแห้่งป็ระเทุศิไทุย

กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 -ไม่ม่-

กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 40 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

กัรรมกั�ร
กัรรมกั�รบริห�ร 
กัรรมกั�รบรรษััทภิบ�ลิ

กัรรมกั�ร
กัรรมกั�รบริห�ร

น�ยูวิวัฒน์ จำิรัฐตี้ิกั�ลิส์กุัลิ ดัร. นิพนธ์ บุญเดัช�นันทน์3 4



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563014

อ�ยูุ : 67 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 2 ธิ้นวาค้ม 2558

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ พาณูิชยศิาส่ต้มห้าบ้ณูฑิิต้ ส่าขาบริห้ารธิุรกิจ,  

มห้าวิทุยาล้ยธิรรมศิาส่ต้ร์
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิทุยาศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้ ส่าขาเศิรษัฐศิาส่ต้ร์เกษัต้ร, 

มห้าวิทุยาล้ยเกษัต้รศิาส่ต้ร์
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้รโค้รงส่ร้างการส่้มนาผ้้บริห้ารธินาค้ารและส่ถืาบ้นการเงิน  

รุ่นทุ่� 14/2559, ส่มาค้มส่ถืาบ้นการศิึกษัาการธินาค้ารและการเงินไทุย 
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นทุ่� SEC/2558, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นทุ่� 31/2556, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้รผ้้บริห้ารระด้้บส่้ง (วต้ทุ.) รุ่นทุ่� 18,  

ส่ถืาบ้นวิทุยาการต้ลาด้ทุุน
 ห้ล้กส่้ต้รผ้้บริห้ารระด้้บส่้งด้้านการค้้าและการพาณูิชย์  

รุ่นทุ่� 3/2553, ส่ถืาบ้นวิทุยาการการค้้า
 ห้ล้กส่้ต้ร Commercial Credit Skills Assessment,  

จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ห้ล้กส่้ต้รการบริห้ารจ้ด้การด้้านค้วามม้�นค้งข้�นส่้ง (ส่วป็อ. มส่.)  

รุ่นทุ่� 9 วิทุยาล้ยป็้องก้นราชอาณูาจ้กร
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 กรรมการอิส่ระ/กรรมการต้รวจส่อบ  

บริษั้ทุ ไมโค้รลิส่ซัิ�ง จำาก้ด้ (มห้าชน)
 ป็ระธิานกรรมการบริษั้ทุ/กรรมการอิส่ระ  

บริษั้ทุ ส่ยามราชธิาน่ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการอิส่ระ/ป็ระธิานค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ  

บริษั้ทุ ไทุยฟู้้้ด้ส่์ กรุ�ป็ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 ทุ่�ป็รึกษัา  

บริษั้ทุ ทุิพยป็ระก้นภ้ย จำาก้ด้ (มห้าชน) 
กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 6 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

อ�ยูุ : 68 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 2 ธิ้นวาค้ม 2558

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 Master of Laws, Columbia University,  

New York, U.S.A.
 ป็ริญ่ญ่าต้รี นิต้ิศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้ (เก่ยรต้ินิยมอ้นด้้บ 1),  

มห้าวิทุยาล้ยธิรรมศิาส่ต้ร์
 เนต้ิบ้ณูฑิิต้ไทุย

ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่นทุ่� 9/2563, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Advance Audit Program (AACP)  

รุ่นทุ่� 32/2562, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นทุ่� 127/2559, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 กรรมการอิส่ระ  

บริษั้ทุ ส่แกน อินเต้อร์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 1 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

กัรรมกั�รอิส์ระ
ประธ�นคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบ
ประธ�นคณะกัรรมกั�รส์รรห�แลิะพิจำ�รณ�ค่�ตี้อบแทน

กัรรมกั�รอิส์ระ
กัรรมกั�รตี้รวจำส์อบ
กัรรมกั�รบรรษััทภิบ�ลิ 
กัรรมกั�รส์รรห�แลิะพิจำ�รณ�ค่�ตี้อบแทน

น�ยูเวทยู์ นุชเจำริญ น�ยูเอกัชัยู ตี้ิวุตี้�นนท์5 6



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 015

อ�ยูุ : 68 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 2 ธิ้นวาค้ม 2558

คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ บ้ญ่ชีมห้าบ้ณูฑิิต้, จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ป็ริญ่ญ่าต้รี บ้ญ่ชีบ้ณูฑิิต้ (เก่ยรต้ินิยม), จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย 

ประวัตี้ิกั�รอบรม
 Certified Public Accountant (CPA), ส่ภาวิชาชีพบ้ญ่ชี ในพระบรมราช้ป็ถื้มภ์ 
 Certified Professional Internal Auditors (CPIA),  

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

รุ่นทุ่� 4/2560, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Ethical Leadership Program (ELP) 

รุ่นทุ่� 2/2558, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  

รุ่นทุ่� 10/2557, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

รุ่นทุ่� 10/2557, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)  

รุ่นทุ่� 1/2554, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นทุ่� 25/2554, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร DCP Refresher Course (RE DCP)  

รุ่นทุ่� 2/2552, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  

รุ่นทุ่� 1/2552, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่นทุ่� 7/2551, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Chartered Director Class (CDC)  

รุ่นทุ่� 7/2551, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุ่นทุ่� 2/2551, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  

รุ่นทุ่� 1/2550, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR)  

รุ่นทุ่� 5/2550, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นทุ่� 2/2547, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นทุ่� 2/2546, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นทุ่� 38/2546, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย 
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 กรรมการอิส่ระ/กรรมการต้รวจส่อบ  

บริษั้ทุ ส่ห้พ้ฒินาอินเต้อร์โฮลด้ิ�ง จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการอิส่ระ/กรรมการต้รวจส่อบ บริษั้ทุ ไทุยวาโก้ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ/กรรมการอิส่ระ บริษั้ทุ โมโน เน็กซั์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
 กรรมการอิส่ระ/กรรมการต้รวจส่อบ บริษั้ทุ บรุ�ค้เค้อร์ กรุ�ป็ จำาก้ด้ (มห้าชน)

กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 กรรมการ จำานวน 5 กิจการ

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

อ�ยูุ : 68 ป็ี
วันท้่ไดั้รับแตี้่งตี้ั�งดัำ�รงตี้ำ�แหน่งกัรรมกั�ร
 25 เม.ย. 2559 และได้้ร้บแต้่งต้้�งเป็็นกรรมการอิส่ระ 

เมื�อว้นทุ่� 10 กรกฎีาค้ม 2563
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้  

ส่าขาวิชาวิศิวกรรมส่ิ�งแวด้ล้อม, จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ดุ้ษัฎี่บ้ณูฑิิต้กิต้ต้ิมศิ้กด้ิ� ส่าขาบริห้ารจ้ด้การเทุค้โนโลย่,  

มห้าวิทุยาล้ยชินว้ต้ร
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นทุ่� 27/2547, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
กั�รดัำ�รงตี้ำ�แหน่งปัจำจำุบัน 
บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
 -ไม่ม่-

กิจการอื�นทุ่�ไม่ใช่บริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยน 
 -ไม่ม่-

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : -ไม่ม่-
 ค้้่ส่มรส่ : -ไม่ม่-
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : -ไม่ม่-

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : -ไม่ม่-

กัรรมกั�รอิส์ระ
กัรรมกั�รตี้รวจำส์อบ
ประธ�นคณะกัรรมกั�รบรรษััทภิบ�ลิ

กัรรมกั�รอิส์ระ
กัรรมกั�รบริห�รคว�มเส์้่ยูง

น�งพรรณ้ วรวุฒิจำงส์ถิตี้ น�ยูส์ุรเธ้ยูร จำักัรธร�นนท์ 7 8



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563016

คณะผู้บริห�ร 
แลิะเลิข�นุกั�รบริษััท
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 017

อ�ยูุ : 54 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ บริห้ารธิุรกิจมห้าบ้ณูฑิิต้, มห้าวิทุยาล้ยกรุงเทุพ
 Bachelor of Science (Mechanical Engineering), 

 University of Waterloo, Canada
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 Certificate จป็.ระด้้บบริห้าร,  

 กระทุรวงแรงงานและส่ว้ส่ด้ิการส่้งค้ม
 Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, BVQI

จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

อ�ยูุ : 41 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ บริห้ารธิุรกิจมห้าบ้ณูฑิิต้ ส่าขาบริห้ารธิุรกิจ  

 มห้าวิทุยาล้ยธิรรมศิาส่ต้ร์
 ป็ริญ่ญ่าโทุ วิศิวกรรมศิาส่ต้รมห้าบ้ณูฑิิต้ ส่าขาวิชาวิศิวกรรมโยธิา  

 จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้ ส่าขาวิชาวิศิวกรรมโยธิา  

 (เก่ยรต้ินิยมอ้นด้้บ 2) จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Accounting and Financial Preparation  

 (CFO’s Orientation Course) ป็ี 2563,  
 ส่ถืาบ้นพ้ฒินาค้วามร้้ต้ลาด้ทุุน (TSI) 
 ห้ล้กส่้ต้ร Investment and Security Analyst (CISA) ,  

 ส่ถืาบ้นพ้ฒินาค้วามร้้ต้ลาด้ทุุน (TSI)
 ห้ล้กส่้ต้ร Executive Development Program (EDP) ป็ี 2561,  

 ส่มาค้มบริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนไทุย (TLCA)
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

อ�ยูุ : 49 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าเอก บริห้ารธิุรกิจดุ้ษัฎี่บ้ณูฑิิต้ ภาค้วิชาบริห้ารธิุรกิจ  

 (Industrial Business Administration),  
 ส่ถืาบ้นเทุค้โนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคุ้ณูทุห้ารลาด้กระบ้ง
 Master of Mechanical Engineering,  

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

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

 ส่าขาวิชาวิศิวกรรมเค้รื�องกล (เก่ยรต้ินิยม), 
 ส่ถืาบ้นเทุค้โนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคุ้ณูทุห้ารลาด้กระบ้ง
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้รน้กลงทุุนผ้้ทุรงคุ้ณูวุฒิิ (TIIP 2) ป็ระจำาป็ี 2556,  

 ต้ลาด้ห้ล้กทุร้พย์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Successful Formulation & Execution  

 of Strategy (SFE) รุ่นทุ่� 13/2554,  
 ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Role of the Compensation Committee (RCC)  

 รุ่นทุ่� 11/2553, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Financial Statements for Directors (FSD)  

 รุ่นทุ่� 09/2553, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Certification Program (DCP)  

 รุ่นทุ่� 120/2552, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 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), มห้าวิทุยาล้ยมห้ิด้ล
 Integrated Water Management for High Level Managers,  

 ส่มาค้มการป็ระป็าแห้่งป็ระเทุศิไทุย
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

หมายเหตุ	:	ผ้้บริหาร	หมายถืึง	“ผ้้จัด้กำาร	หร่อัผ้้ด้ำารงตำาแหน่งระด้ับบริหารสุ่�รายแรกำต่อัจากำผ้้จัด้กำารลงมา	และผ้้ม่ตำาแหน่งเท่ยบเท่ารายท่�สุ่�ทุกำราย	รวมถืึงตำาแหน่งในสุายงานบัญ่ชี่หร่อักำารเงินท่�เป็็น

ระด้ับผ้้จัด้กำารฝ่่ายขึ�นไป็หร่อัเท่ยบเท่า”	ตามนิยามขอังป็ระกำาศคำณะกำรรมกำาร	กำ.ล.ต.	ท่�	กำจ.	17/2551

ผู้ช่วยูกัรรมกั�รผู้จำัดักั�รฝ่่�ยูปฎิิบัตี้ิกั�ร

ประธ�นเจำ้�หน้�ท้่ฝ่่�ยูบัญชีแลิะกั�รเงินประธ�นเจำ้�หน้�ท้่บริห�ร

น�ยูคำ�ฮอง รัศม�น้

น�ยูประพนธ์ ชินอุดัมทรัพยู์ดัร. นิพนธ์  บุญเดัช�นันทน์
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563018

อ�ยูุ : 39 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 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
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้รระบบผลิต้ไฟู้ฟู้้าจากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย์บนห้ล้งค้า  

 ข้อกำาห้นด้ การออกแบบ ต้ิด้ต้้�ง ค้วบคุ้ม และบำารุงร้กษัา 2561,  
 ส่มาค้มส่ถืาบ้นวิศิวกรไฟู้ฟู้้าและอิเล็กทุรอนิกส่์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้รด้้านวิทุยาการพล้งงานส่ำาห้ร้บน้กบริห้ารรุ่นให้ม่ 2560,  

 ส่ถืาบ้นวิทุยาการพล้งงาน 
 ห้ล้กส่้ต้ร Biomass and Biogas power generation  

 for grid supply, Provincial Authority of Thailand
 ห้ล้กส่้ต้ร Solar Power Generation System: Regulation,  

 Design, Installation, Operation and Maintenance 2560,  
 ส่มาค้มส่ถืาบ้นวิศิวกรไฟู้ฟู้้าและอิเล็กทุรอนิกส่์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Power Generation from Municipal Waste:  

 Regulation, Design, Installation, Operation and  
 Maintenance 2560,  
 ส่มาค้มส่ถืาบ้นวิศิวกรไฟู้ฟู้้าและอิเล็กทุรอนิกส่์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Understanding the Petrochemical Industry &  

 the lurking issues 2553,  
 ส่ถืาบ้นป็ิโต้รเล่ยมแห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Gas Engine based CHP in Thailand,  

 Wartsila Finland Qy, 2552
 ห้ล้กส่้ต้ร Natural Gas & Business in its Value Chain 2551,  

 ส่ถืาบ้นป็ิโต้รเล่ยมแห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Understanding the Oil Business 2551,  

 ส่ถืาบ้นป็ิโต้รเล่ยมแห้่งป็ระเทุศิไทุย
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

อ�ยูุ : 40 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 Master of Science (Management of Technology)  

 Murray State University, KY, U.S.A.
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้  

 ส่าขาวิชาวิศิวกรรมส่ิ�งแวด้ล้อม, จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร บ้ญ่ชีและการเงินส่ำาห้ร้บผ้้บริห้ารทุ่�ไม่ม่พ่�นฐาน  

 รุ่นทุ่� 11/2556, CONC Thammasat Business School
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

อ�ยูุ : 39 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 Master of Engineering Science  

 (Renewable Energy Electrical Power Systems),  
 Curtin University of Technology, Perth, Australia
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิศิวกรรมศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้  

 ส่าขาวิชาวิศิวกรรมโลห้การ,  จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้รระบบโค้รงข่ายไฟู้ฟู้้าส่มาร์ทุกริด้ ป็ี 2563,  

 ส่มาค้มส่ถืาบ้นวิศิวกรไฟู้ฟู้้าและอิเล็ค้โทุรนิค้ส่์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
 ห้ล้กส่้ต้รเจ้าห้น้าทุ่�ค้วามป็ลอด้ภ้ยในการทุำางานระด้้บบริห้าร ป็ี 2563,  

 ส่มาค้มส่่งเส่ริมค้วามป็ลอด้ภ้ยและอนาม้ยในการทุำางาน (ป็ระเทุศิไทุย)  
 ในพระราช้ป็ถื้มภ์ ส่มเด้็จพระกนิษัฐาธิิราชเจ้า  
 กรมส่มเด้็จพระเทุพร้ต้นราชสุ่ด้าฯ ส่ยามบรมราชกุมารี
 ห้ล้กส่้ต้รบ้ญ่ชีและการเงินส่ำาห้ร้บผ้้บริห้ารทุ่�ไม่ม่พ่�นฐาน ป็ี 2563,  

 ค้ณูะพาณูิชยศิาส่ต้ร์และการบ้ญ่ชี มห้าวิทุยาล้ยธิรรมศิาส่ต้ร์ 
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

ผู้อำ�นวยูกั�รฝ่่�ยูพัฒน�ธุรกัิจำพลิังง�น

ผู้อำ�นวยูกั�รฝ่่�ยูพัฒน�ธุรกิัจำส์�ธ�รณูปโภค

ผู้อำ�นวยูกั�รฝ่่�ยูโครงกั�รแลิะวิศวกัรรม

น�ยูพันธุ์รพ้ นพรัมภ�

น�ยูวร�นลิ เหลิ่�สุ์วรรณ

น�ยูม�ฆะ กัรกัุม 6

5

4



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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อ�ยูุ : 36 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าโทุ วิทุยาศิาส่ต้รมห้าบ้ณูฑิิต้ ส่าขาวิทุยาการค้อมพิวเต้อร์ 

 และส่ารส่นเทุศิ (ห้ล้กส่้ต้รภาษัาอ้งกฤษั),  
 จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ป็ริญ่ญ่าต้รี วิทุยาศิาส่ต้รบ้ณูฑิิต้ ส่าขาวิทุยาการค้อมพิวเต้อร์,  

 มห้าวิทุยาล้ยห้อการค้้าไทุย
 ป็ระกาศิน่ยบ้ต้ร IEEE Certificate Computer Science and  

 Information Technology (The International  
 Conference : ICCSIT) มห้าวิทุยาล้ย Beijing Technology  
 and Business University เมืองป็ักกิ�ง ป็ระเทุศิจีน
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ห้ล้กส่้ต้ร Step-in Leader ป็ี 2563,  

 South East Asia Center (SEAC)
 ห้ล้กส่้ต้ร The e3 Leader (Engage – Empower - Execute)  

 ป็ี 2563, South East Asia Center (SEAC)
 ห้ล้กส่้ต้ร The power of Stories to fuel Innovation ป็ี 2563, 

 Stanford Center for Professional Development 
 ห้ล้กส่้ต้ร Empathize and Prototype ป็ี 2563,  

 Stanford Center for Professional Development 
 ห้ล้กส่้ต้ร Innovation at work: Ideation ป็ี 2563, Stanford  

 Center for Professional Development
 ห้ล้กส่้ต้ร Corruption Risk & Control Program (CRC)  

 รุ่นทุ่� 1/2562, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Company Reporting Program (CRP) 

 รุ่นทุ่� 22/2561, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นทุ่� 107/2557, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  

 รุ่นทุ่� 7/2556, ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นทุ่� 26/2556,  

 ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Board Reporting Program (BRP) รุ่นทุ่� 11/2556,  

 ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย 
 ห้ล้กส่้ต้ร Company Secretary Program (CSP) รุ่นทุ่� 54/2556,  

 ส่มาค้มส่่งเส่ริมส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย
 ห้ล้กส่้ต้รจิต้วิทุยาการบริห้าร (Management Psychology)  

 รุ่นทุ่� 9/2556, ส่ถืาบ้นการบริห้ารและจิต้วิทุยา
 ห้ล้กส่้ต้รส่้่ค้วามเป็็นนายทุ่�ส่มบ้รณู์แบบ (The Boss)  

 รุ่นทุ่� 80/2556, ส่ถืาบ้นการบริห้ารและจิต้วิทุยา
 ห้ล้กส่้ต้ร Fundamental Practice for Corporate Secretary  

 (FPCS) รุ่นทุ่� 19/2551, ชมรมเลขานุการส่มาค้มบริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนไทุย
 ห้ล้กส่้ต้ร Corporate Secretary Development Program  

 รุ่นทุ่� 17/2551, ส่มาค้มบริษั้ทุจด้ทุะเบ่ยนไทุย 
 และต้ลาด้ห้ล้กทุร้พย์แห้่งป็ระเทุศิไทุย
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

อ�ยูุ : 58 ป็ี
คุณวุฒิกั�รศึกัษั�
 ป็ริญ่ญ่าต้รี การบ้ญ่ชี,  

 มห้าวิทุยาล้ยรามค้ำาแห้ง
ประวัตี้ิกั�รอบรม
 ป็ระกาศิน่ยบ้ต้ร กฎีห้มายภาษัีอากร  

 ส่ถืาบ้นพ้ฒินาข้าราชการฝ่่ายตุ้ลาการศิาลยุต้ิธิรรม,  
 วิทุยาล้ยข้าราชการศิาลยุต้ิธิรรม
 ป็ระกาศิน่ยบ้ต้ร Business Development Program  

 on MBA Approach,  
 จุฬาลงกรณู์มห้าวิทุยาล้ย
 ห้ล้กส่้ต้ร Leadership Development Program :  

 Passion for Success 2560,  
 CONC Thammasat Business School
จำำ�นวนกั�รถือหุ้นในบริษััท ณ วันท้่ 31 ธันว�คม 2563
 ต้นเอง : ไม่ม่
 ค้้่ส่มรส่ : ไม่ม่
 บุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ : ไม่ม่

คว�มส์ัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร : ไม่ม่

เลิข�นุกั�รบริษััทผู้อำ�นวยูกั�รฝ่่�ยูบัญชี

น�งส์�วณัชช� รัตี้นจำิตี้บรรจำงน�งรัตี้น� ชินวัตี้ร 87



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563020

ภ�พรวมกั�รประกัอบธุรกัิจำ

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนด์ั พาวเวอริ์ จำำากััดั 
(มหาชน) (“บริิษััท”) กั่อตี้ั�งเม่�อวันท้� 30 มิถุุนายูน 2551 โดัยู
ม้ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อินดััส์เตี้ริ้ยูลิ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั 
(มหาชน) (“WHAID”) เป็นผูู้�ถุ่อหุ�นของบริิษััทในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 
70.45 (ข�อมูลิ ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563) เพ่�อปริะกัอบธัุริกัิจำ
หลิักัใน (1) ธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภค โดัยูกัาริจำัดัหาแลิะจำำาหน่ายู
นำ�าดัิบ ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม ริวมถุึงนำ�าปริะ
เภทอ่�นๆ เช่น นำ�าปริาศจำากัเเริ่ธัาตีุ้แลิะบริิหาริจำัดักัารินำ�าเส์้ยู  
ให�แก่ัผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะ 
เขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม แลิะ (2) ธัุริกัิจำพลิังงาน โดัยูทั�ง
ดัำาเนินกัาริเองแลิะลิงทุนในธัุริกัิจำผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูไฟฟ้าทั�งใน
ปริะเทศแลิะตี้่างปริะเทศ

ปัจำจำุบัน บริิษััทไดั�ส์ิทธัิแตี้่เพ้ยูงผูู้�เดั้ยูวจำากักัลิุ่ม WHAID ในกัาริ
ปริะกัอบธัุริกัิจำนำ�า ซึึ่�งหมายูถุึงธัุริกัิจำเกั้�ยูวกัับกัาริจำัดัหา ขนส์่ง 
ผู้ลิิตี้ หริ่อจำำาหน่ายูนำ�าดัิบ นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ แลิะธุัริกัิจำ
บริิหาริจำัดักัารินำ�าเส์้ยูในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID 
ในปริะเทศไทยูเป็นริะยูะเวลิา 50 ปีนับจำากัวันท้� 30 ม้นาคม 
2559 ซึ่ึ�งม้จำำานวนนิคมอุตี้ส์าหกัริริมทั�งหมดั 11 แห่ง แบ่งเป็น
ในปริะเทศจำำานวน 10 แห่ง แลิะปริะเทศเว้ยูดันามจำำานวน 1 
แห่ง แลิะบริิษััทยัูงไดั�รัิบส์ิทธัิในกัาริเข�าลิงทุนกั่อน (First Right 
to Invest) ในธุัริกิัจำค�าปลิ้กัก๊ัาซึ่ธัริริมชาติี้แลิะธุัริกิัจำ Waste 
to Energy ในบริิเวณนิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริ
อุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID ในปริะเทศไทยู (ตี้ามส์ัญญา
พันธัมิตี้ริทางธัุริกัิจำ) นอกัจำากัน้� กัลิุ่ม WHAID แลิะกัลิุ่มบริิษััท  

ลิักัษัณะ
กั�รประกัอบธุรกัิจำ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำากััดั (มหาชน) (“WHA”)  
ไดั�ม้ข�อตี้กัลิงจำะไม่ทำาธัรุิกัจิำแข่งขนักับับริิษััท ส์ำาหรัิบธัรุิกัจิำ
นำ�า แลิะธัุริกัิจำพลัิงงานในปริะเทศไทยู แลิะในปริะเทศ
กััมพูชา ลิาว พม่า เว้ยูดันาม (CLMV) โดัยูไม่ม้กัำาหนดั
ริะยูะเวลิา (ตี้ามข�อตี้กัลิงห�ามค�าแข่งแลิะข�อตี้กัลิงกัำาหนดั
ขอบเขตี้กัาริปริะกัอบธัุริกัิจำ)  

ส์ำาหรัิบธุัริกัิจำส์าธัาริณูปโภคนั�น ปัจำจำุบันบริิษััทแลิะ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตี้อริ์ จำำากััดั ซึ่ึ�งเป็นบริิษััท
ยู่อยูท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99 เป็นหนึ�งในผูู้�ให�บริิกัาริ
ริะบบส์าธัาริณูปโภคริายูใหญ่แก่ัผูู้�ปริะกัอบกัาริในนิคม
อุตี้ส์าหกัริริมของปริะเทศไทยูดั�วยูกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�อ
อุตี้ส์าหกัริริมริวมทุกันิคมอุตี้ส์าหกัริริมส์ูงสุ์ดั 354,766 
ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อวัน แลิะม้ความส์ามาริถุในกัาริบริิหาริ
จำัดักัารินำ�าเส์้ยูริวมทุกันิคมอุตี้ส์าหกัริริมส์ูงส์ุดั 129,256 
ลิูกับาศก์ัเมตี้ริต่ี้อวัน โดัยูในปี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััท
ยูอ่ยูม้ปริมิาณกัาริจำำาหน่ายูนำ�าดิับแลิะนำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริม
เฉลิ้�ยูริวมทุกันิคมอุตี้ส์าหกัริริมทั�งหมดั 64.9 ลิ�าน
ลิูกับาศกั์เมตี้ริ หริ่อคิดัเป็น 177,076 ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อ
วัน โดัยูในจำำานวนดัังกัล่ิาวไดั�ริวมปริิมาณกัาริจำำาหน่ายู 
นำ�าปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้ (Demineralized Water) แลิะนำ�า
อุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพสู์ง (Premium Clarified Water) 
ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มจำัดัจำำาหน่ายูตี้ั�งแตี้่เดั่อนตุี้ลิาคม 2562 แลิะ
เดั่อนมิถุุนายูน 2563 ตี้ามลิำาดัับ แลิะปริิมาณกัาริบริิหาริ
จำัดักัารินำ�าเส์้ยูแลิะรัิบจำ�างบำาบัดันำ�าเส์้ยูเฉลิ้�ยูริวมทุกันิคม
อุตี้ส์าหกัริริมทั�งหมดั 31.1 ลิ�านลูิกับาศก์ัเมตี้ริ หริ่อ
คิดัเป็น 85,184 ลิูกับาศกั์เมตี้ริต่ี้อวัน ทั�งน้� บริิษััทแลิะ
บริิษััทยู่อยูม้นโยูบายูในกัาริให�บริิกัาริส์าธัาริณูปโภค 
ปริะเภทอ่�นๆ แก่ัผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม ทั�งใน
แลิะนอกันิคมอุตี้ส์าหกัริริมในอนาคตี้อ้กัดั�วยู นอกัจำากั
น้�ยูังม้กัาริลิงทุนธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภคในตี้่างปริะเทศ 
โดัยูในปี 2562 บริิ ษััทแลิะบริิ ษััทยู่อยูม้ ให�บริิกัาริ
ส์าธัาริณูปโภค แลิะลิงทุนในตี้่างปริะเทศ บริิษััทไดั�ลิงทุน
ซ่ึ่�อหุ�นกิัจำกัารินำ�าปริะปาในปริะเทศเว้ยูดันามจำำานวน  
2 บริิษััท ไดั�แกั่ บริิษััท เกั๋อ หลิ่อ วอเตี้อริ์ ซึ่ัพพลิายู 

(Cua Lo Water Supply) ซึ่ึ�งเป็นผูู้�ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�า
ปริะปาในเม่องเหงะ อาน แลิะ บริษัิัท ดัวง ริเิวอริ ์เซึ่อร์ิเฟส์  
วอเตี้อริ์แพลินท์ (SDWTP) หนึ�งในผูู้�ให�บริิกัารินำ�าปริะปา
ชั�นนำาของเม่องฮานอยู ตี้ามสั์ดัส์่วนกัาริถุ่อหุ�น 47% 
แลิะ 34% ตี้ามลิำาดัับ ทั�งส์องโคริงกัาริม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้
นำ�าจำำานวนริวม 13,000 แลิะ 300,000 ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อ
วัน ตี้ามลิำาดัับ โดัยูในปี 2563 กัลิุ่มบริิษััทฯ ม้ปริิมาณกัาริ
จำำาหน่ายูนำ�าปริะปาของทุกัโคริงกัาริในปริะเทศเว้ยูดันาม
เทา่กับั 18.5 ลิ�านลูิกับาศก์ัเมตี้ริต่ี้อปีตี้ามสั์ดัส์ว่นกัาริถุอ่หุ�น  
หริ่อคิดัเป็นจำำานวน 50,739 ลิูกับาศก์ัเมตี้ริต่ี้อวัน อนึ�ง 
บริิษััทไดั�ริับกัาริริับริองมาตี้ริฐานริะบบคุณภาพ ISO 9001 
: 2015 แลิะมาตี้ริฐานดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม ISO14001 : 2015

ส์ำาหริับธุัริกิัจำพลัิงงานนั�น ปัจำจุำบันบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ  
เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 
99.99 ไดั�เข�าร่ิวมลิงทุนในโคริงกัาริโริงไฟฟ้าทั�งในปริะเทศ
แลิะตี้า่งปริะเทศ กับัผูู้�ปริะกัอบกัาริท้�มค้วามริู�ความชำานาญ
ตี้่างๆ ทั�งท้�เป็นกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าโดัยูใช�พลัิงงานเช่�อเพลิิง
เชิงพาณิชยู์ (Conventional Fuel) แลิะพลิังงานทดัแทน 
(Renewable Energy) แลิะดัำาเนินกัาริเองในโริงไฟฟ้า
พลิงังานแส์งอาทิตี้ยู ์โดัยู ณ วนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 บริษัิัทม้
กัำาลิงักัาริผู้ลิติี้ไฟฟ้าตี้ามส์ดััส์ว่นกัาริถุอ่หุ�นของโริงไฟฟ้าท้�
เริิ�มดัำาเนนิกัาริเชิงพาณชิย์ูแลิ�วริวมปริะมาณ 590 เมกัะวตัี้ต์ี้  
ซึ่ึ�งปริะกัอบดั�วยูโริงไฟฟ้าพลัิงงานแส์ดังอาทิตี้ย์ูท้�บริิษััท
ดัำาเนินกัาริเองจำำานวน 36.9 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะม้โคริงกัาริ 
ดัังกัลิ่าวท้�อยูู่ริะหว่างกัาริกั่อส์ริ�างอ้กัปริะมาณ 11.4  
เมกัะวัตี้ตี้์ นอกัจำากัน้�ยูังม้ธัุริกัิจำจำัดัจำำาหน่ายูกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิ
ทางท่อ (Natural Gas Distribution) ท้� บริิษััท ดัับบลิิวเอ
ชเอ เอ็นเนอริย้์ู� จำำากัดัั ไดั�ร่ิวมลิงทนุกับัพันธัมติี้ริธัรุิกัจิำ โดัยู
ถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 35 ไดั�แกั่ โคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์น 
ซ้ึ่บอริ์ดั เอ็นจำ้ดั้ 2 ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริม WHA ESIE 2 
แลิะโคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซ้ึ่บอร์ิดั เอ็นจำ้ดั้ 4  
ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริม WHA ESIE 4 ซึ่ึ�งไดั�เปิดัดัำาเนินกัาริ 
เชิงพาณิชยู์ในปี 2561 แลิะ 2562 ตี้ามลิำาดัับ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563022

โครงส์ร้�งกั�รลิงทุน
ของบริษััท

WHAUP

99.99% WHAWT

99.99% WHAET

99.99% WHAEG

99.99% WHASL

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มโกลว์และสุเอซ

33.33%

99.99%

ESCE/4

CCE

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มกันกุล	/15

74.99%

74.99%

74.99%

74.99%

WHA Gunkul 1/9

WHA Gunkul 6/9

WHA Gunkul 3/9

WHA Gunkul 17/9

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์์	/11

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

25.01%

Gulf Solar 
BV

Gulf Solar 
TS1

Gulf Solar 
TS2

Gulf Solar 
KKS

Gulf Solar/7

35.00% 51.00%

25.00%

5.00%Gheco-I/1 HHTC/2

HHPC/2

GIPP/3

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์

ณู ว้นทุ่� 31 ธิ้นวาค้ม 2563 บริษั้ทุม่โค้รงส่ร้างการลงทุุนด้้งน่�



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 023

99.99% WUPIN

ธุรกิจุพลังงานร่วม
ลงทุนกับกลุ่มบ่กริม	/16

25.01% BPWHA1/10 

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มกัลฟ์์	เอ็มพ่	/13

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุนกับ
กลุ่มกัลฟ์์	เจุพ่	/12

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

Gulf TS 3/8

Gulf TS 1/8

Gulf VTP/8

Gulf TS 4/8

Gulf TS 2/8

Gulf NLL 2/8

Gulf JP NLL/6

กลุ่มบริษััทท่�ลงทุนในต่่างประเทศั

100%

99.99%

47.31%

100%

34.00%

100%

WUPS2

WUPNA

CUA LO

WUPSD

SDWTP

WUPS1

ธุรกิจุพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มกัลฟ์์และ
กลุ่มเอ็มไอท่จุ่	/14

35.00%

99.99%

99.99%

Gulf WHA MT/5

WHA NGD2

WHA NGD4



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563024

Note :
1/	 Gheco-I	 ม่กำลุ่มโกำลว์	 ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	65	 ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้ว

ทั�งหมด้
2/	 HHTC	ซึ่ึ�งเป็็น	Holding	Company	ม่กำลุ่มโกำลว์	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	49	ขอังหุ้น

ท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้	และ	HHPC	ม่กำลุ่มโกำลว์	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	55	
ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้	

3/	 GIPP	ม่กำลุ่มโกำลว์	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	95	ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
4/	 ESCE	 ม่กำลุ่มโกำลว์	 และ	 สุุเอัซึ่	 ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	66.67	 ขอังหุ้นท่�อัอักำและ

จำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
5/	 Gulf	WHA	MT	ม่กำลุ่มกำัลฟ์์	ถื่อัหุ้นคำิด้สุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	35	และม่กำลุ่มเอั็มไอัท่จ่	ถื่อัหุ้นคำิด้

สุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	30	ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้	
6/	 Gulf	JP	NLL	ม่กำลุ่มกำัลฟ์์	เจพี่	จำากำัด้	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	74.99	ขอังหุ้นท่�อัอักำ

และจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
7/	 Gulf	Solar	ม่กำลุ่มกำัลฟ์์	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณ	ร้อัยละ	74.99	ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่าย

แล้วทั�งหมด้
8/	 Gulf	TS1,	Gulf	TS2,	Gulf	TS3,	Gulf	TS4,	Gulf	VTPและ	Gulf	NLL2	ม่กำลุ่มกำัลฟ์์	เอั็มพี่	ถื่อัหุ้น

คำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	74.99	ขอังหุ้นท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
9/	 WHA	Gunkul	1,	3,	6	และ17	ม่กำลุ่มกำันกำุล	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	25.01	ขอังหุ้น

ท่�อัอักำและจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
10/	 BPWHA1	ม่	กำลุ่มบ่	กำริม	 เพีาเวอัร์	ถื่อัหุ้นคำิด้เป็็นสุัด้สุ่วนป็ระมาณร้อัยละ	74.99	ขอังหุ้นท่�อัอักำ

และจำาหน่ายแล้วทั�งหมด้
11/	 กำลุ่มกำัลฟ์์	หมายถืึง	บริษััท	กำัลฟ์์	 เอั็นเนอัร์จ่	ด้่เวลลอัป็เมนท์	จำากำัด้	(มหาชีน)	บริษััทย่อัย	และ

บริษััทท่�เกำ่�ยวข้อัง
12/	 กำลุ่มกำัลฟ์์	 เจพี่	 หมายถืึง	 บริษััท	 กำัลฟ์์	 เจพี่	 จำากำัด้	 ซึ่ึ�งเป็็นกำารร่วมทุนระหว่างบริษััท	 กำัลฟ์์	 

เอั็นเนอัร์จ่	ด้่เวลลอัป็เมนท์	จำากำัด้	(มหาชีน)	และบริษััท	เจ	พีาวเวอัร์	จำากำัด้
13/	 กำลุ่มกำัลฟ์์	 เอั็มพี่	 หมายถืึง	 บริษััท	 กำัลฟ์์	 เอั็มพี่	 จำากำัด้	 ซึ่ึ�งเป็็นกำารร่วมทุนระหว่างบริษััท	 กำัลฟ์์	 

เอั็นเนอัร์จ่	ด้่เวลลอัป็เมนท์	จำากำัด้	(มหาชีน)	และกำลุ่มมิตซึุ่ย
14/	 กำลุ่มเอั็มไอัท่จ่	 คำ่อั	 บริษััท	 เอั็มไอัท่จ่	 (ไทยแลนด้์)	 ซึ่ึ�งเป็็นกำารร่วมทุนระหว่างบริษััท	 บริษััท	 

มิตซึุ่ยแอันด้์โคำ	จำากำัด้	และ	บริษััท	โตเกำ่ยว	แกำ๊สุ	เอัเชี่ย	จำากำัด้
15/	 กำลุ่มกำันกำุล	คำ่อั	บริษััท	กำันกำุลเอั็นจิเนียริ�ง	จำากำัด้	(มหาชีน)	บริษััทย่อัย	และบริษััทท่�เกำ่�ยวข้อัง
16/	 กำลุ่มบ่กำริม	คำ่อั	บริษััท	บ่.กำริม	เพีาเวอัร์	จำากำัด้	(มหาชีน)	บริษััทย่อัย	และบริษััทท่�เกำ่�ยวข้อัง
-	 บริษััท	ระยอัง	คำล่น	เอั็นเนอัร์ย่�	จำากำัด้	(RCE)	ได้้ด้ำาเนินกำารจด้ทะเบ่ยนเลิกำบริษััทแล้ว	 เม่�อัวันท่�	

19	พีฤศจิกำายน	2562	และจด้ทะเบ่ยนเสุร็จกำารชีำาระบัญ่ชี่ขอังบริษััทแล้ว	เม่�อัวันท่�	14	กำรกำฎาคำม	
2563

-	 บริษััท	โกำลว์	เหมราชี	วินด้์	จำากำัด้	(GHW)	ได้้ด้ำาเนินกำารจด้ทะเบ่ยนเลิกำบริษััทแล้ว	เม่�อัวันท่�	19	
พีฤศจิกำายน	2562	และจด้ทะเบ่ยนเสุร็จกำารชีำาระบัญ่ชี่ขอังบริษััทแล้ว	เม่�อัวันท่�	1	มิถืุนายน	2563	



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 025

กั�รเปลิ้่ยูนแปลิงแลิะพัฒน�ท้่ส์ำ�คัญ

มิถุน�ยูน 2551

ม้น�คม 2554

พฤศจำิกั�ยูน 2555

พฤษัภ�คม 2556

มกัร�คม 2558

กัรกัฏ�คม 2551

ม้น�คม 2555

เมษั�ยูน 2556

ส์ิงห�คม 2557

• บริิษััทจำัดัตี้ั�งขึ�นเม่�อวันท้� 30 มิถุุนายูน 2551 ภายูใตี้�ช่�อบริิษััท เหมริาช คลิ้น 
วอเตี้อริ์ จำำากััดั ดั�วยูทุนจำดัทะเบ้ยูน 645 ลิ�านบาท เพ่�อปริะกัอบธัุริกัิจำผู้ลิิตี้แลิะ
จำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ 
อินดััส์เตี้ริ้ยูลิ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั (มหาชน) (“WHAID”) 

• บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั (“WHAEG”) ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของ
บริิษััทไดั�จำดัทะเบ้ยูนจำัดัตี้ั�งบริิษััทเม่�อวันท้� 2 ม้นาคม 2554 ภายูใตี้�ช่�อบริิษััท  
เหมริาช เอ็นเนอริย้์ู� จำำากัดัั ดั�วยูทุนจำดัทะเบ้ยูน 100 ลิ�านบาท เพ่�อปริะกัอบธุัริกัจิำ
ลิงทุนในบริษัิัทท้�ปริะกัอบธุัริกัจิำไฟฟ้า โดัยูบริษัิัทถุอ่หุ�นในส์ดััส์ว่นริ�อยูลิะ 99.99

• บริิษััทไดั�เพิ�มกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมใน WHA ESIE 1 จำากั 12,000 
ลิบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลิบ.ม./วัน

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf JP NLL เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั  
(Small Power Producer -SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ 
บริิษััท กััลิฟ์ เอ็มพ้ จำำากััดั (“Gulf MP”) ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 
74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 123 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม 
WHA RIL ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤษัภาคม 
2556

• บริิษััทไดั�เพิ�มกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมใน WHA ESIE 1 จำากั 30,000 
ลิบ.ม./วัน เป็น 54,000 ลิบ.ม./วัน

• บริษัิัทไดั�เข�าทำาส์ญัญาเชา่ส์ทิธัดิัำาเนนิกัาริผู้ลิติี้แลิะจำำาหนา่ยูนำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริม  
กัับ WHAID แลิะบริิษััทยู่อยูของ WHAID ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของ WHAID 
จำำานวน 4 โคริงกัาริ ค่อ WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึ่ึ�งม้
กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมริวมทั�งส์ิ�น 121,200 ลิบ.ม./วัน

• บริิษััทไดั�เข�าถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99 ใน บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตี้อริ์ จำำากััดั 
(“WHAWT”) ซึ่ึ�งม้ทุนจำดัทะเบ้ยูน 100 ลิ�านบาท แลิะปริะกัอบธัุริกัิจำผู้ลิิตี้ แลิะ
จำำาหน่ายูนำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ปริาศจำากัคลิอริ้น ใน WHA EIE ซึ่ึ�งม้กัำาลิัง
ผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ปริาศจำากัคลิอริ้น 43,200 ลิบ.ม./วัน แลิะริะบบ
บริิหาริจำัดักัารินำ�าเส์้ยู 30,000 ลิบ.ม./วัน

• WHAWT ซึึ่�งเป็นบริิษััทยู่อยูของบริษัิัท ไดั�เพิ�มกัำาลิงักัาริผู้ลิติี้นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริ
ผู้ลิิตี้ปริาศจำากัคลิอริ้นใน WHA EIE จำากั 43,200 ลิบ.ม./วัน เป็น 86,400 
ลิบ.ม./วัน

• บริษัิัทไดั�เพิ�มกัำาลิงักัาริผู้ลิติี้นำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริมใน ESIE จำากั 36,000 ลิบ.ม./วนั  
เป็น 48,000 ลิบ.ม./วัน

• บริิษััทไดั�ริับมอบหมายูจำากั WHAID ให�ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
ใน WHA CIE 2 โดัยูม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ 6,000 ลิบ.ม./วัน

พฤษัภ�คม 2559

ม้น�คม 2559

• บริิษััทเพิ�มทุนจำดัทะเบ้ยูนจำากั 1,645 ลิ�านบาทเป็น 3,200 ลิ�านบาท เพ่�อริับ
โอนหุ�นทั�งหมดัใน WHAEG 

• โคริงกัาริโริงไฟฟา้ Gulf VTP เปน็โคริงกัาริโริงไฟฟา้ผูู้�ผู้ลิติี้ไฟฟา้ริายูเลิก็ั (Small 
Power Producer – SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ บริิษััท 
กััลิฟ์ เอ็มพ้ จำำากััดั (“Gulf MP”) ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 
ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 137 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม ESIE  
ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤษัภาคม 2559 

• เม่�อวันท้� 30 ม้นาคม 2559 บริิษััทไดั�เข�าทำาส์ัญญาพันธัมิตี้ริทางธัุริกัิจำ แลิะ
ส์ัญญาเช่าส์ิทธัิดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมแลิะบริิหาริ
จำัดักัารินำ�าเส์้ยู กัับกัลิุ่ม WHAID ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID ใน
โคริงกัาริปัจำจำุบัน จำำานวน 7 โคริงกัาริ ไดั�แกั่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA 
CIE 2, WHA ESIE 1, WHA ESIE 2, WHA SIL แลิะ WHA RIL โดัยูม้อายูุ
ส์ัญญา 50 ปีนับตี้ั�งแตี้่วันท้�ลิงนามในส์ัญญา

• บริิษััทไดั�เพิ�มทุนจำดัทะเบ้ยูนจำากั 645 ลิ�านบาทเป็น 1,645 ลิ�านบาทเพ่�อจำ่ายู
ค่าตี้อบแทนกัาริเช่าส์ิทธัิดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
แลิะบริิหาริจัำดักัารินำ�าเส์้ยูในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID ในโคริงกัาริ
ปัจำจำุบัน จำำานวน 7 โคริงกัาริ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563026

มิถุน�ยูน 2559

พฤศจำิกั�ยูน 2559

เมษั�ยูน 2560

กัรกัฎิ�คม 2560

กัันยู�ยูน 2560

กัรกัฎิ�คม 2559

ธันว�คม 2559

พฤษัภ�คม 2560

ส์ิงห�คม 2560

ตีุ้ลิ�คม 2560

• WHAEG ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของบริิษััทไดั�ริับโอนหุ�นปริะมาณริ�อยูลิะ 74.99 
ใน 11 บริษิัทัท้�ปริะกัอบธัรุิกัจิำโริงไฟฟา้พลิงังานแส์งอาทติี้ยูห์ริอ่โซึ่ลิาริร์ิฟูทอ็ป 
ปริะกัอบดั�วยู WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จำากักัลิุ่มบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ  
คอริ์ปอเริชั�น จำำากััดั (มหาชน)  (“WHA”)

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า บ้ .กัริิม เพาเวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 เป็นโคริงกัาริ 
โริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั (Small Power Producer - SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริ
ริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ บริิษััท บ้.กัริิม เพาเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) 
(“BPWHA-1”) ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยู
ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม WHA CIE 1 ซึ่ึ�งไดั�เริิ�ม
ดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤศจำิกัายูน 2559

• บริิษััทไดั�เข�าจำดัทะเบ้ยูนเป็นส์มาชิกัในตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ูแห่งปริะเทศไทยู แลิะ
ดัำาเนินกัาริซ่ึ่�อขายูหลัิกัทรัิพย์ูเป็นวันแริกัดั�วยูทุนจำดัทะเบ้ยูน 3,825,000,000 บาท

• กัาริปริะชุมวิส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�นเม่�อวันท้� 30 มิถุุนายูน 2560 ไดั�ม้กัาริอนุมัติี้กัาริ
เปล้ิ�ยูนแปลิงมูลิค่าหุ�นท้�ตี้ริาไว�ของบริิษััทจำากัเดิัมมูลิค่าหุ�นลิะ 5 บาทเป็นมูลิค่า
หุ�นลิะ 1 บาท เริิ�มม้ผู้ลิบังคับใช�วันท้� 13 กัริกัฎาคม 2560

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเล็ิกั (Small 
Power Producer - SPP) ซึึ่�งเป็นกัาริร่ิวมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ Gulf MP 
ในสั์ดัส่์วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลัิงกัาริผู้ลิิตี้ติี้ดัตัี้�ง 
134 เมกักัะวัตี้ต์ี้ ตัี้�งอยูู่ท้�นิคม ESIE ซึึ่�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ู
เม่�อเด่ัอน กัริกัฎาคม 2560

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเล็ิกั (Small 
Power Producer - SPP) ซึึ่�งเป็นกัาริร่ิวมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ Gulf MP 
ในสั์ดัส่์วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลัิงกัาริผู้ลิิตี้ติี้ดัตัี้�ง 
134 เมกักัะวัตี้ต์ี้ ตัี้�งอยูู่ท้�นิคม ESIE ซึึ่�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ู
เม่�อเด่ัอน กัันยูายูน 2560

• เม่�อวันท้� 21 กัริกัฎาคม 2559 ท้�ปริะชุมวิส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�นคริั�งท้� 3/2559 
ของบริิษััท ม้มตี้ิอนุมัตี้ิให�บริิษััทดัำาเนินกัาริแปริส์ภาพเป็นบริิษััทมหาชน
จำำากััดั โดัยูใช�ช่�อว่า บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ 
จำำากััดั (มหาชน) อนุมัตี้ิกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงมูลิค่าหุ�นท้�ตี้ริาไว�เป็นหุ�นลิะ  
5 บาท แลิะอนุมัตี้ิให�บริิษััทเพิ�มทุนจำดัทะเบ้ยูนจำากั 3,200 ลิ�านบาท  
เป็น 3,825 ลิ�านบาท โดัยูออกัหุ�นส์ามัญเพิ�มทุนจำำานวนไม่เกัิน 125 ลิ�านหุ�น  
มูลิค่าท้�ตี้ริาไว�หุ�นลิะ 5 บาท เพ่�อเส์นอขายูตี้่อปริะชาชนทั�วไป โดัยูไดั� 
จำดัทะเบ้ยูนแปริส์ภาพเป็นบริิษััทมหาชนกัับกัริะทริวงพาณิชยู์เม่�อวันท้�  
10 ส์ิงหาคม 2559

• WHAEG ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของบริิษััทไดั�ริ่วมทุนกัับ Gulf MP จำำากััดัใน
โคริงกัาริโริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กั (SPP) จำำานวน 1 โคริงกัาริ โดัยูถุ่อหุ�นริ�อยู
ลิะ 25.01 ใน กััลิฟ์ เอ็นแอลิแอลิ 2 ซึ่ึ�งม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ามส์ัญญา
ริวม 120 เมกัะวัตี้ตี้์

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(Small Power Producer - SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ 
Gulf MP ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 137 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม ESIE ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤษัภาคม 2560

• บริิษััทไดั�ม้กัาริออกัหุ�นกัู�ในวงเงินไม่เกัิน 4,000 ลิ�านบาท เพ่�อชำาริะค่นเงินกัู� 
กั่อนกัำาหนดัจำากัส์ถุาบันทางกัาริเงินเพ่�อลิดัตี้�นทุนทางกัาริเงินของบริิษััท

• บริิษััทไดั�ริับส์ิทธัิตี้ามส์ัญญาพันธัมิตี้ริทางธัุริกัิจำริะหว่างบริิษััท แลิะ WHAID 
ในกัาริปริะกัอบธัุริกัิจำกัาริจำัดัจำำาหน่ายูแลิะค�าปลิ้กักั๊าชธัริริมชาตี้ิ 
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• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(Small Power Producer - SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ 
Gulf MP ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม WHA ESIE 1 ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนิน
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤศจำิกัายูน 2560

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(Small Power Producer - SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ 
Gulf MP ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม WHA ESIE 1 ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนิน
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน พฤศจำิกัายูน 2560

• WUPNA ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของบริิษััททำาส์ัญญากัับ WHA Industrial Zone 
Nghe An Joint Stock Company ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของ WHAID เม่�อ
วันท้� 28 พฤษัภาคม 2561 ซึ่ึ�งเป็นส์ัญญาเกั้�ยูวกัับให�ส์ิทธัิแกั่ WUPNA ใน
กัาริปริะกัอบธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภคดั�านนำ�า ในเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม 
WHA Industrial Zone 1, Nghe An แลิะให�เช่าช่วงพ่�นท้�ในเขตี้ปริะกัอบกัาริ
อุตี้ส์าหกัริริม WHA Industrial Zone 1, Nghe An แกั่ WHAUP Nghe An 
JSC เพ่�อปริะกัอบส์าธัาริณูปโภคดั�านนำ�าดัังกัลิ่าว

• บริิษััทไดั�จำัดัตี้ั�งบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ โซึ่ลิ่าริ์ จำำากััดั (“WHASL”) ภายูใตี้�บริิษััท 
WHAEG ซึ่ึ�งเปน็บริษิัทัยูอ่ยูของบริษิัทั โดัยูมจ้ำดุัปริะส์งคเ์พ่�อดัำาเนนิธัรุิกัจิำดั�าน
พลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ดั�วยูทุนจำดัทะเบ้ยูน 200,000,000 บาท

• โคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั เอ็นจำ้ดั้ 2 ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุน
ริะหว่าง บริิษััท กััลิฟ์ เอ็นเนอริ์จำ้ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั (มหาชน) แลิะบริิษััท  
เอ็มไอท้จำ้ (ไทยูแลินดั์) จำำากััดั เพ่�อทำาธัุริกัิจำจำัดัจำำาหน่ายูกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิทางท่อ 
ให�แกั่ลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมในนิคมWHA ESIE 2 ไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริเชิงพาณิชยู์
เม่�อเดั่อน ธัันวาคม 2561 

• WUPNA เข�าซึ่่�อหุ�น 47.3% ใน Cua Lo Water Supply Joint Stock 
Company (“Cua Lo”) ซึ่ึ�งเป็นผูู้�ดัำาเนินธัุริกัิจำผู้ลิิตี้แลิะจำัดัจำำาหน่ายูนำ�าปริะปา 
ในจำังหวัดัเหงะอาน โดัยู Cua Lo ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าปริะปา 4,745,000 
ลิบ.ม./ปี

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(Small Power Producer – SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG 
แลิะ Gulf MP ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยู
ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม WHA ESIE 1 ซึ่ึ�งไดั�
เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน มกัริาคม 2561

• บริิษััทไดั�ริับมอบหมายูจำากั WHAID ให�ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
ใน WHA ESIE 4 โดัยูม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ 3,600 ลิบ.ม./วัน

• บริิษััทไดั�ม้กัาริออกัหุ�นกัู�จำำานวน 5,000 ลิ�านบาท ส์่วนหนึ�งจำำานวน 4,000 
ลิ�านบาทบริิษััทจำะนำาไปชำาริะหน้�เงินกัู�ยู่มจำากัส์ถุาบันกัาริเงินกั่อนกัำาหนดั 
เพ่�อเป็นกัาริลิดัภาริะตี้�นทุนทางกัาริเงิน แลิะส์่วนท้�เหลิ่อจำำานวน 1,000  
ลิ�านบาท ใช�ส์ำาหริับเป็นเงินทุนหมุนเว้ยูนในกัาริดัำาเนินงาน แลิะเงินทุนใน
กัาริพัฒนาโคริงกัาริตี้่างๆ ในอนาคตี้

• บริิษััทเข�าทำาส์ัญญาเช่าส์ิทธัิ�กัาริปริะกัอบธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภคดั�านนำ�า ในนิคม
อุตี้ส์าหกัริริม WHA Industrial Estate Rayong ตี้ั�งอยูู่ในพ่�นท้�อำาเภอบ�านค่ายู 
จำังหวัดัริะยูอง กัับ WHA Industrial Estate Rayong Co., Ltd. เม่�อวันท้�  
28 พฤศจำิกัายูน 2561 โดัยูม้ริะยูะเวลิาส์ัญญา 50 ปี

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้า Gulf NLL 2 เป็นโคริงกัาริโริงไฟฟ้าผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(Small Power Producer -  SPP) ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG แลิะ 
Gulf MP ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 แลิะริ�อยูลิะ 74.99 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 127 เมกักัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคม WHA RIL ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนิน
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน มกัริาคม 2562

• โคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั เอ็นจำ้ดั้ 4 ซึ่ึ�งเป็นกัาริริ่วมทุนริะหว่าง 
บริิษััท กััลิฟ์ เอ็นเนอริ์จำ้ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั (มหาชน) แลิะบริิษััท เอ็ม
ไอท้จำ้ (ไทยูแลินดั์) จำำากััดั เพ่�อทำาธัุริกัิจำจำัดัจำำาหน่ายูกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิทางท่อ 
ให�แกั่ลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมในนิคมWHA ESIE 4 ไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริเชิงพาณิชยู์
เม่�อเดั่อน มิถุุนายูน 2562 
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• WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูของ
บริิษััท เข�าทำาส์ัญญาซึ่่�อขายูหุ�นใน Duong River Surface Waterplant 
JSC (“SDWTP”) โดัยู  WUPSD ไดั�เข�าซึ่่�อหุ�น 34% ของ SDWTP ซึ่ึ�ง
ดัำาเนินธัุริกัิจำผู้ลิิตี้ แลิะจำำาหน่ายูนำ�าปริะปาในเม่องฮานอยู ปริะเทศเว้ยูดันาม 
ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ 109,500,000 ลิบ.ม./ปีในริะยูะท้� 1 แลิะส์ามาริถุเพิ�มเป็น 
328,500,000 ลิบ.ม./ปีเม่�อพัฒนาคริบทั�ง 3 ริะยูะ

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้าขยูะอุตี้ส์าหกัริริม CCE ขนาดักัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 8.63 
เมกัะวัตี้ตี้์ ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริม WHA CIE 1 จำังหวัดัชลิบุริ้ ซึ่ึ�งเป็นกัาริ
ริ่วมทุนริะหว่าง WHAEG กัับกัลิุ่ม บริิษััท โกัลิว์ พลิังงาน จำำากััดั (มหาชน) 
บริิษััท ส์ุเอซึ่ (เซึ่าท์ อ้ส์ท์ เอเช้ยู) จำำากััดั ม้ปริิมาณพลิังไฟฟ้าตี้ามส์ัญญา 
ซึ่่�อขายูไฟฟ้ากัับกัาริไฟฟ้าส์่วนภูมิภาค (กัฟภ.) จำำานวน 6.90 เมกัะวัตี้ตี้์ ไดั�
เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์

• บริิษััทไดั�ลิงนามบันทึกัความเข�าใจำ กัับกัาริไฟฟ้าส์่วนภูมิภาค เพ่�อริ่วมศึกัษัา
ความเป็นไปไดั� ส์ำาหริับกัาริเข�าริ่วมโคริงกัาริ ERC Sandbox แลิะโคริงกัาริ
ดั�านพลิังงานท้�เกั้�ยูวข�องกัับนวัตี้กัริริมดั�านพลิังงานในพ่�นท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริม
ของบริิษััท WHAID

• บริิษััทไดั�เข�าทำาส์ัญญาซึ่่�อขายูนำ�าอุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพส์ูง (Premium 
Clarified Water) กัับ บริิษััท กััลิฟ์ ว้ท้พ้ จำำากััดั บริิษััท กััลิฟ์ ท้เอส์1 จำำากััดั 
แลิะบริิษััท กััลิฟ์ ท้เอส์2 จำำากััดั ในปริิมาณตี้ามส์ัญญา 1.9 ลิ�านลิบ.ม./ปี 
เป็นริะยูะเวลิา 15 ปี

• WHAWT บริิษััทยู่อยูของ WHAUP ไดั�เข�าทำาส์ัญญาซึ่่�อขายูนำ�าปริาศจำากั 
แริ่ธัาตีุ้ส์ัญญาท้� 2 กัับ บริิษััท โกัลิบอลิ เพาเวอริ์ ซึ่ินเนอริ์ยู้� จำำากััดั (มหาชน) 
ในกัาริจำำาหน่ายูนำ�าปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้ (Demineralized water) ปีลิะ 1.6 ลิบ.ม. 
ตี้่อปี เป็นริะยูะเวลิา 15 ปี

• บริิษััทไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้เชิงพาณิชยู์โคริงกัาริผู้ลิิตี้นำ�าปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้ 
(Demineralized Water) จำำาหน่ายูให� บริิษััท โกัลิบอลิ เพาเวอริ์ ซึ่ินเนอริ์ยู้� 
จำำากััดั (มหาชน) ภายูใตี้�ส์ัญญาซึ่่�อขายูนำ�าเริิ�มตี้�นปริิมาณ 1.5 ลิ�าน ลิบ.ม./ปี 
เป็นริะยูะเวลิา 15 ปี 

• บริิษััทไดั�ลิงนามในส์ัญญาเช่าท้�ดัินกัับ บมจำ. ปตี้ท. เพ่�อปริะกัอบธัุริกัิจำบำาบัดั
นำ�าเส์้ยูให�กัับโคริงกัาริ EECi วังจำันทริ์วัลิเลิยู์ ม้ริะยูะเวลิาส์ัญญา 30 ปี โดัยู
ในช่วงแริกัม้ความส์ามาริถุในกัาริบำาบัดั 400,000 ลิบ.ม. ตี้่อปี

• บริิษััทไดั�ม้กัาริออกัหุ�นกัู�จำำานวน 3,000 ลิ�านบาท เพ่�อชำาริะค่นหน้�เดัิมแลิะ
เพ่�อเป็นเงินทุนในกัาริดัำาเนินกัิจำกัาริ

• กัาริผู้ลิิตี้นำ�าอุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพส์ูง (Premium Clarified Water) ส์ำาหริับ
ลิูกัค�ากัลิุ่มโริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กัของ บริิษััท กััลิฟ์ เอ็นเนอริ์จำ้ ดั้เวลิลิอปเมนท์ 
จำำากััดั ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั (ESIE) ดั�วยูกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้จำำานวน 
5,200 ลิบ.ม./วัน ไดั�ดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้เชิงพาณิชยู์เตี้็มกัำาลิัง

• บริิษััทไดั�ลิงนามบันทึกัข�อตี้กัลิงความริ่วมม่อดั�าน Smart Energy Platform 
กัับบริิษััท ปตี้ท. จำำากััดั (มหาชน) แลิะบริิษััท เซึ่อริ์ทิส์ จำำากััดั เพ่�อริ่วมพัฒนา
ริะบบกัาริซึ่่�อขายูไฟฟ้าจำากัพลิังงานทดัแทนในพ่�นท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมของ
บริิษััท WHAID 

• โคริงกัาริ Wastewater Reclamation (กัารินำานำ�าเส์้ยูกัลิับมาใช�ใหม่) ท้�นิคม
อุตี้ส์าหกัริริม EIE ดั�วยูกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ริวม 25,000 ลิบ.ม./วัน ไดั�กั่อส์ริ�าง
แลิ�วเส์ริ็จำ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 029

ธุรกัิจำส์�ธ�รณูปโภค

ล้กษัณูะผลิต้ภ้ณูฑิ์ห้รือบริการ
บริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยูปริะกัอบธุัริกิัจำส์าธัาริณูปโภค ให�บริิกัาริแก่ั
ผูู้�ปริะกัอบอุตี้ส์าหกัริริมในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะเขตี้ปริะกัอบกัา 
ริอุตี้ส์าหกัริริมเป็นหลัิกั ซึึ่�งเป็นส์าธัาริณูปโภคพ่�นฐานของนิคม
อุตี้ส์าหกัริริม โดัยูม้ลัิกัษัณะผู้ลิิตี้ภัณฑ์์หร่ิอบริิกัาริดัังต่ี้อไปน้�

การจ้ด้ห้าและจำาห้น่ายนำ�าด้ิบ (Raw Water)
กัลิุ่มบริิษััทให�บริิกัาริจำัดัหาแลิะจำำาหน่ายูนำ�าดัิบให�แกั่ผูู้�ปริะกัอบ
อุตี้ส์าหกัริริมในพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริมของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ  
อินดััส์เตี้ริ้ยูลิ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั (มหาชน) (“WHAID”) 
โดัยูบริิษััทนำาเส์นอนำ�าดัิบเพ่�อเป็นทางเลิ่อกัในกัาริใช�นำ�าของ 
ผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม ซึ่ึ�งกัลิุ่มลิูกัค�าหลิักัท้�ใช�บริิกัาริจำัดัหา 
แลิะจำำาหน่ายูนำ�าดัิบของบริิษััทไดั�แกั่ กัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมปิโตี้ริเคม้  
กัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมเหล็ิกั กัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมโริงไฟฟ้าเอกัชน 
ริายูใหญ่ (IPP) โริงไฟฟ้าเอกัชนริายูเลิ็กั (SPP) เป็นตี้�น

การผลติ้และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�ออตุ้ส่าห้กรรม (Industrial Water)
กัลิุ่มบริิษััทให�บริิกัาริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
แกั่ผูู้�ปริะกัอบกัาริโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมโดัยูเฉพาะ โดัยูนำ�าเพ่�อ
อตุี้ส์าหกัริริมท้�บริษัิัทแลิะบริษัิัทยูอ่ยูจำำาหน่ายูในปจัำจำบุนั ส์ามาริถุ
แบ่งไดั�เป็น 4 ปริะเภทหลิักั ไดั�แกั่

(1) นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ (Process Water) ม้ลิักัษัณะเป็น
นำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริมซึึ่�งทำาให�ส์ะอาดัโดัยูผู่้านกัริะบวนกัาริตี้กั
ตี้ะกัอนแลิะกัาริกัริอง กัริะบวนกัาริเติี้มคลิอริ้นเพ่�อฆ่่าเช่�อ  
เพ่�อให�ส์ามาริถุนำาไปใช�ในกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ทั�วไป กัลิุ่ม
ลิกูัค�าส์ำาหริบันำ�าปริะเภทน้�ไดั�แกั ่กัลิุม่อตุี้ส์าหกัริริมยูานยูนตี้์  
เช่น โริงงานปริะกัอบริถุยูนตี้์ แลิะโริงงานผู้ลิิตี้ชิ�นส์่วน 
ยูานยูนตี้์ กัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมอาหาริ แลิะกัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริม
อิเลิ็คทริอนิกัส์์ เป็นตี้�น

(2) นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิติี้ปริาศจำากัคลิอร้ิน (Clarified Water) 
เป็นนำ�าท้�ผู้่านกัริะบวนกัาริตี้กัตี้ะกัอนกัาริกัริองแลิะกัาริเติี้ม
คลิอริ้นเพ่�อฆ่่าเช่�อ (ในปริิมาณแลิะความเข�มข�นท้�ตี้ำ�ากัว่า

นำ�าเพ่�อกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้) โดัยูปริิมาณคลิอร้ินดัังกัลิ่าวจำะ
แทบหมดัไปเม่�อทำากัาริจำ่ายูนำ�า Clarified Water ไปส์ู่ลิูกัค�า 
โดัยูผู้ลิติี้ภณัฑ์น์้�ส์ามาริถุส์นองตี้อบความตี้�องกัาริของลิกูัค�า
ในกัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมหนักั ไดั�แก่ั อุตี้ส์าหกัริริมปิโตี้ริเคม ้
เน่�องจำากัส์าริคลิอริ้นอาจำเข�าไปกััดักัริ่อนเคริ่�องจำักัริ 
ของลิูกัค�าในกัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมเหลิ่าน้�ไดั�

(3) นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพส์ูง (Premium Clarified 
Water) เป็นนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมท้�ม้คุณลิักัษัณะส์ูงกัว่า
นำ�าอุตี้ส์าหกัริริมปกัตี้ิ โดัยูผู้ลิิตี้ผู้่านเทคโนโลิยู้เมมเบริน 
คุณภาพส์ูง ส์่งจำำาหน่ายูแกั่ลิูกัค�าในกัลิุ่มโริงไฟฟ้าเป็นหลิักั  
โดัยูในปี 2563 ถุ่อเป็นปีแริกัท้�บริิษััทไดั�เปิดัให�บริิกัารินำ�า
ปริะเภทน้�ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริม ESIE

(4) นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้ (Demineralized 
Water) เป็นนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมท้�ม้ความบริิส์ุทธัิ�ส์ูงมากั 
โดัยูดัึงแริ่ธัาตีุ้ตี้่างๆ ออกัจำากันำ�า ใช�ในกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้
ของอุตี้ส์าหกัริริมบางปริะเภท เช่น โริงไฟฟ้า ปิโตี้ริเคม้  
อิเลิ็คทริอนิกัส์์ เป็นตี้�น 

การบริห้ารจ้ด้การนำ�าเส่่ย (Wastewater Treatment)
กัลิุม่บริษัิัทให�บริกิัาริบริหิาริจำดัักัาริบอ่บำาบดัันำ�าเส์ยู้ส่์วนกัลิางของ
นคิมอุตี้ส์าหกัริริมซึึ่�งโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมปล่ิอยูนำ�าเส์ยู้มาริวมกันั  
เพ่�อให�เป็นไปตี้ามมาตี้ริฐานของกัริะทริวงอุตี้ส์าหกัริริม กัอ่นปล่ิอยู
นำ�าท้�บำาบัดัแลิ�วดัังกัล่ิาวส์ู่แหลิ่งนำ�าธัริริมชาตี้ิ หริ่อนำาไปใช�ใหม่ 
ในกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ตี้่อไป 

การจ้ด้ห้าผลิต้ภ้ณูฑิ์และบริการ
โรงงานผลิต้นำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม และโรงงานบำาบ้ด้นำ�าเส่่ย
ปัจำจำุบันบริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยูม้โริงงานผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
จำำานวน 17 โริง แลิะโริงงานบำาบัดันำ�าเส์้ยูจำำานวน 12 โริง  
ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมของ
กัลิุ่ม WHAID จำำานวน 11 แห่ง แบ่งเป็นในปริะเทศไทยูจำำานวน  
10 แห่ง แลิะปริะเทศเว้ยูดันามอ้กั 1 แห่ง แลิะนอกันิคม
อตุี้ส์าหกัริริม แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุม่ WHAID 
จำำานวน 1 แห่งโดัยูม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมส์ูงส์ุดัริวม 
366,776 ลิบ.ม. ตี้่อวัน แลิะม้ความส์ามาริถุในกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยู
ส์ูงส์ุดัริวม 132,456 ลิบ.ม. ตี้่อวัน โดัยูม้ริายูลิะเอ้ยูดัดัังน้�



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563030

ตี้าริางส์ริุปกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมแลิะความส์ามาริถุในกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยู

นิคมอุตี้ส์�หกัรรม 
แลิะเขตี้ประกัอบกั�รอุตี้ส์�หกัรรม ท้่ตี้ั�ง

กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้น�ำ�
เพ่่ออุตี้ส์�หกัรรม/1

(ลิบ.ม./วัน)

คว�มส์�ม�รถในกั�ร
บำ�บัดัน�ำ�เส์้ยู/1

(ลิบ.ม./วัน)

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอต้ะว้นออก (มาบต้าพุต้) 
(“WHA EIE”)

อ. มาบต้าพุด้ 
จ.ระยอง

159,4002/ 60,000

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมอ่ส่เทุิร์นซัีบอร์ด้ (ระยอง)
(“ESIE”)

อ.ป็ลวกแด้ง 
จ.ระยอง

53,2003/ -4/

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์นซัีบอร์ด้ 1
(“WHA ESIE 1”)

อ.ป็ลวกแด้ง 
จ.ระยอง

54,000 18,200

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(“WHA CIE 1”)

อ.ศิรีราชา
จ.ชลบุรี

18,000 8,400

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
(“WHA CIE 2”)

อ.ศิรีราชา
จ.ชลบุรี

6,000 1,600

เขต้ป็ระกอบการอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ ส่ระบุรี
(“WHA SIL”)

อ.ห้นองแค้ 
จ.ส่ระบุรี

30,576 14,976

เขต้ป็ระกอบการอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ ระยอง
(“WHA RIL”)

อ.บ้านค้่าย 
จ.ระยอง

14,400 12,480

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์นซัีบอร์ด้ 2
(“WHA ESIE 2”)

อ.ป็ลวกแด้ง 
จ.ระยอง

12,000 10,000

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์นซัีบอร์ด้ 4
(“WHA ESIE 4”)

อ.ป็ลวกแด้ง
จ.ระยอง

3,600 1,500 

นิค้มอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์นซัีบอร์ด้ 3
(“WHA ESIE 3”)

อ.บ้านบึง/ 
อ.ห้นองให้ญ่่

จ.ระยอง

3,600 1,500

เขต้ป็ระกอบการอุต้ส่าห้กรรมด้้บบลิวเอชเอ เห้งะอาน
(“WHA Industrial Zone 1 Nghe An”)

เห้งะอาน 
เวียด้นาม

12,000 3,200

เขต้นว้ต้กรรมระเบ่ยงเศิรษัฐกิจพิเศิษัภาค้ต้ะว้นออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

ว้งจ้นทุร์
ระยอง

- 600

รวม 366,776 132,456
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	 กำับกำลุ่ม	WHAID	ทำาให้บริษััทได้้รับสุิทธิิในกำารใชี้ทรัพีย์สุินด้ังกำล่าวในกำารด้ำาเนินธิุรกำิจได้้เป็็นระยะเวลา	50	ป็ีนับจากำวันท่�เข้าทำาสุัญ่ญ่า

 2/	 รวมโรงงานผลิตนำ�าโรงผลิตนำ�าป็ราศจากำแร่ธิาตุ	(Demineralized	Water)	 จำานวน	1	 โรง	 กำำาลังกำารผลิต	12,000	 ล้กำบาศกำ์เมตรต่อัวัน	 และ	 โรงผลิต	 Wastewater	Reclamation	 
	 (กำารนำานำ�าท่�ใชี้แล้วมาบำาบัด้แล้วนำากำลับมาใชี้ใหม่)	25,000	ล้กำบาศกำ์เมตรต่อัวัน	

 3/	 สุำาหรับนิคำมอัุตสุหากำรรม	ESIE	เม่�อัวันท่�	1	กำรกำฎาคำม	2551	บริษััทเข้าทำาสุัญ่ญ่าเชี่าสุิทธิิในกำารป็ระกำอับธิุรกำิจเฉพีาะธิุรกำิจนำ�าเพี่�อัอัุตสุาหกำรรม	กำับบริษััท	อั่สุเทิร์นซึ่่บอัร์ด้อัินด้ัสุเตร่ยล 
	 เอัสุเตท	(ระยอัง)	จำากำัด้	โด้ยสุัญ่ญ่าด้ังกำล่าวม่อัายุ	25	ป็ี	ซึ่ึ�งจะสุิ�นสุุด้ลงในป็ี	30	มิถืุนายน	2576

 4/	 บริษััทไม่ได้้เชี่าสุิทธิิในกำารด้ำาเนินธิุรกำิจบำาบัด้นำ�าเสุ่ยในนิคำมอัุตสุาหกำรรม	 ESIE	 อัย่างไรกำ็ด่้	 บริษััทรับบริหารจัด้กำารธิุรกำิจบำาบัด้นำ�าเสุ่ยในนิคำมอัุตสุาหกำรรมด้ังกำล่าวซึึ่�งม่คำวามสุามารถื 
	 ในกำารบำาบัด้นำ�าเสุ่ยเท่ากำับ	32,000	ลบ.ม./วัน



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 031

2559 2560 2561 2562 2563

ปริม�ณนำ�ดัิบ ปริม�รนำ��เพ่่ออุตี้ส์�หกัรรม ปริม�ณกั�รบำ�บัดันำ��เส์้ยู (ESIE)ปริม�ณกั�รบำ�บัดันำ��เส์้ยู

ส์ำาหริับกัาริดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมใน
นิคมอุตี้ส์าหกัริริม ESIE นั�น เน่�องจำากั ESIE เป็นโคริงกัาริ
ท้�กัลิุ่ม WHAID ริ่วมทุนกัับบริิษััท อาหาริส์ยูาม จำำากััดั 
(มหาชน) ตี้ั�งแตี้่ปี 2537 ซึ่ึ�งเป็นข�อตี้กัลิงทางธัุริกัิจำ ท้�ไดั�ม ้
กัาริเจำริจำาแลิะตี้กัลิงกัันริะหว่างกัลิุ่มผูู้�ถุ่อหุ�นทั�งส์องแลิ�ว จำึงไม่ม้
กัาริแกั�ไขข�อตี้กัลิงหริ่อส์ัญญาใดัๆ ท้�ม้อยูู่แตี้่แริกั

นอกัจำากักัาริจำัดัหานำ�าดัิบ ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม 
แลิะให�บริิกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยูแลิ�ว ปัจำจำุบัน บริิษััทยูังริับบริิหาริ

จำัดักัาริธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภคอ้กัดั�วยู โดัยูบริิษััทรัิบบริิหาริจัำดักัาริ
กัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยูในนิคมอุตี้ส์าหกัริริม ESIE ซึ่ึ�งม้ความส์ามาริถุ
ในกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยูทั�งหมดั 32,000 ลิบ.ม. ตี้่อวัน นอกัจำากัน้� 
บริิษััทริับบริิหาริจำัดักัาริธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภคใน WHA LP1 ไดั�แกั่ 
กัาริรัิบบริหิาริกัาริผู้ลิติี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมซึึ่�งม้ความ
ส์ามาริถุในกัาริผู้ลิติี้ทั�งหมดั 120 ลิบ.ม. ตี้อ่วนั แลิะกัาริริบับริหิาริ
จำัดักัาริกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยู โดัยูกัาริบริิหาริจำัดักัาริใน 2 พ่�นท้�นั�น 
บริษัิัทจำะไดั�ริบัคา่บริหิาริจำดัักัาริโดัยูคดิัจำากัหลิกััคา่ใช�จำา่ยูทางตี้ริง 
บวกัอัตี้ริากัำาไริ (cost-plus)

ส์ำาหริับธัุริกิัจำจำำาหน่ายูแลิะบริิหาริจำัดักัารินำ�าภายูในปริะเทศ 
ในปี 2563 บริิษััทม้ปริิมาณนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมริวมทุกัพ่�นท้�
อุตี้ส์าหกัริริมท้�บริิษััทไดั�เช่าส์ิทธัิในกัาริดัำาเนินกัาริจำากักัลิุ่ม 
WHAID เป็น 50 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ลิดัลิงจำากัปี 2562 ริ�อยูลิะ  
9 นอกัจำากัน้�  ปริิมาณกัาริบำา บัดันำ�า เส์้ยูของบริิ ษััทริวม 
ทุกัพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริมท้�บริิษััทไดั�เช่าส์ิทธัิในกัาริดัำาเนินกัาริจำากั
กัลิุ่ม WHAID เป็น 31 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ลิดัลิงจำากัปี 2562 
ริ�อยูลิะ 11 แลิะ บริิษััทม้ปริิมาณกัาริจำัดัหาแลิะจำำาหน่ายูนำ�าดัิบ
ในพ่�นท้�ของกัลิุ่ม WHAID เท่ากัับ 15 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ลิดัลิง
จำากัปี 2562 ริ�อยูลิะ 12

นอกัจำากัน้� ในปี 2562 บริิษััทเริิ�มขยูายูกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำไปยูัง
ปริะเทศเว้ยูดันามทั�งในส่์วนของกัาริให�บริิกัารินำ�าปริะปาในนิคม
อุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่มบริิษััทฯ WHA แลิะกัาริลิงทุนซ่ึ่�อหุ�น 
บางส์่วนในกัิจำกัารินำ�าปริะปาจำำานวน 2 แห่ง

ส์ำาหรัิบธุัริกิัจำจำำาหน่ายูแลิะบริิหาริจัำดักัารินำ�าในต่ี้างปริะเทศ  
ท้�นคิมอตุี้ส์าหกัริริมดับับลิวิเอชเอ อนิดัสั์เตี้ร้ิยูลิ โซึ่น 1- เหงะอาน  

(WHA Industrial Zone 1 Nghe An) ปริะเทศเว้ยูดันาม  
กัลิุ่มบริิษััท WHAUP ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้นำ�าปริะปาสู์งส์ุดั จำำานวน 
12,000 ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อวัน แลิะม้ความส์ามาริถุในกัาริบริิหาริ
จำัดักัารินำ�าเส์้ยูริวม 3,200 ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อวัน 

นอกัจำากัน้�  บริิ ษััทยูังไดั�ลิงทุนซ่ึ่�อหุ�นกัิจำกัารินำ�าปริะปาใน
ปริะเทศเว้ยูดันามจำำานวน 2 บริิษััท ไดั�แก่ั บริิษััท เกั๋อ หลิ่อ 
วอเตี้อริ์ ซึ่ัพพลิายู (Cua Lo Water Supply) ซึ่ึ�งเป็นผูู้�ผู้ลิิตี้
แลิะจำำาหน่ายูนำ�าปริะปาในเม่องเหงะ อาน แลิะ บริิษััท ดัวง  
ริิเวอริ์ เซึ่อริ์เฟส์ วอเตี้อริ์แพลินท์ (SDWTP) หนึ�งในผูู้�ให�
บริิกัารินำ�าปริะปาชั�นนำาของเม่องฮานอยู ตี้ามส์ัดัส์่วนกัา 
ริถุ่อหุ�น 47% แลิะ 34% ตี้ามลิำาดัับ ทั�งส์องโคริงกัาริม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้นำ�าจำำานวนริวม 13,000 แลิะ 300,000 ลิูกับาศกั์เมตี้ริ 
ตี้่อวัน ตี้ามลิำาดัับ โดัยูในปี 2563 กัลิุ่มบริิษััทฯ ม้ปริิมาณ 
กัาริจำำาหน่ายูนำ�าปริะปาริวมทุกัโคริงกัาริท้�ปริะเทศเว้ยูดันาม 
ตี้ามส์ัดัส์่วนกัาริถุ่อหุ�น จำำานวน 50,739 ลิูกับาศก์ัเมตี้ริต่ี้อวัน  
หริ่อ คิดัเป็นจำำานวน 19 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อปี 

ปริม�ณกั�รให้บริกั�รส์�ธ�รณูปโภคภ�ยูในประเทศของกัลิุ่มบริษััท
(หน่วยู : ลิ�าน ลิบ.ม. ตี้่อปี)
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บริิษััทม้นโยูบายูท้�จำะจำัดัให�ม้กัาริให�บริิกัาริส์าธัาริณูปโภคท้� 
เพ้ยูงพอตี้่อความตี้�องกัาริของลิูกัค�าท้�เพิ�มขึ�น แลิะกัาริขยูายูตี้ัว
ของพ่�นท้�อตุี้ส์าหกัริริมท้�บริิษััทให�บริิกัาริอยูู่ปัจำจำบัุน โดัยูหากัความ
ตี้�องกัาริของลิูกัค�าเพิ�มขึ�น หริ่อพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริมม้กัาริขยูายูตี้ัว
จำนถุึงริะดัับท้�บริิษััทไดั�กัำาหนดัไว�ท้�ปริะมาณริ�อยูลิะ 70 ของขนาดั
กัำาลิงักัาริผู้ลิติี้หริอ่ความส์ามาริถุในกัาริให�บริิกัาริซึ่ึ�งส์อดัคลิ�องกับั
เกัณฑ์์ของ กันอ. บริิษััทจำะพิจำาริณาเพิ�มความส์ามาริถุในกัาริให�
บริิกัาริ โดัยูอาจำเป็นกัาริเพิ�มกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ในโริงงานเดัิม หร่ิอ
กัาริตี้ั�งโริงงานใหม่ตี้ามกัาริขยูายูตี้ัวของพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริม เพ่�อ
ให�ส์ามาริถุให�บริิกัาริไดั�อยู่างเพ้ยูงพอ

กลยุทุธิ์ทุางการต้ลาด้
บริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยูดัำาเนินธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภค โดัยูม้กัลิยูุทธั์
ทางกัาริตี้ลิาดัท้�ส์ำาคัญดัังน้�

1. การขยายธิุรกิจนำ�าอย่างต้่อเนื�องค้วบค้้่ไป็ก้บ 
การพ้ฒินานิค้มอุต้ส่าห้กรรมให้ม่ของกลุ่ม WHAID

บริิ ษััทจำะดัำา เนินกัาริขยูายูริะบบส์าธัาริณูปโภคในนิคม
อุตี้ส์าหกัริริมใหม่ของกัลิุ่ม WHAID ทั�งในปริะเทศแลิะใน 
ตี้า่งปริะเทศ เพ่�อให�บริิกัาริจำดััจำำาหนา่ยูนำ�าอตุี้ส์าหกัริริมแลิะบริหิาริ
จำัดักัาริบ่อบำาบัดันำ�าเส์้ยูของนิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID 
นอกัจำากัน้� บริิษััทยูังให�บริิกัาริดั�านส์าธัาริณูปโภคแลิะพลิังงาน
โดัยูส์ามาริถุนำาเส์นอบริิกัารินำ�าแบบคริบวงจำริอ่�นๆ เพ่�อตี้อบ
ส์นองความตี้�องกัาริของลูิกัค�าไดั� ทั�งในดั�านกัาริบริิหาริจัำดักัาริ
แลิะดั�านกัาริเงิน

2. กลยุทุธิ์เชิงรุกในการขยายธิุรกิจนำ�าในพ่�นทุ่�นอกเขต้นิค้ม
อุต้ส่าห้กรรมของกลุ่ม WHAID 

บริิษััทมุ่งมั�นท้�จำะแส์วงหาโอกัาส์ทางธุัริกัิจำจำากักัาริเตี้ิบโตี้ของ
ความตี้�องกัาริใช�นำ�าทั�งนำ�าดัิบ นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม แลิะกัาริ
บริิหาริจัำดักัารินำ�าเส์้ยู ทั�งในพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริม แลิะพ่�นท้�อ่�นๆ 
โดัยูเฉพาะอยู่างยิู�งในบริิเวณริะเบ้ยูงเศริษัฐกัิจำภาคตี้ะวันออกั 

(EEC) บริิษััทจึำงอยูู่ริะหว่างกัาริพัฒนาพันธัมิตี้ริทางธุัริกิัจำกัับ 
ผูู้�พัฒนานิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ่�นๆ โดัยูมุ่งเน�นกัาริใช�จำุดัเดั่นในเริ่�อง
ความเช้�ยูวชาญแลิะปริะส์บกัาริณ์ในกัาริทำาธัุริกัิจำส์าธัาริณูปโภค 
ความส์ามาริถุในกัาริบริหิาริตี้�นทุน แลิะความเข�าใจำความตี้�องกัาริ
ของผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมในกัาริขยูายูธัรุิกิัจำในพ่�นท้�นอกัเขตี้
นิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHAID นอกัจำากัน้� ส์ำาหริับแผู้นกัาริ
ขยูายูพ่�นท้�ให�บริิกัาริไปยัูงพ่�นท้�อ่�นๆ ท้�ไม่ใช่พ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริม 
บริิษััทม้แผู้นจำะพัฒนาความส์ัมพันธั์กัับหน่วยูงานปกัคริอง 
ส์่วนท�องถุิ�นแลิะชุมชนในบริิเวณนั�นๆ เพ่�อพัฒนาความริ่วมม่อ
ในกัาริให�บริิกัาริจำัดักัาริแลิะจำัดัจำำาหน่ายูนำ�า เพ่�อริองริับกัาริเตี้ิบโตี้
ของความตี้�องกัาริใช�นำ�า โดัยูบริษัิัทมุง่เน�นกัาริลิงทุนในผู้ลิติี้ภัณฑ์์
นำ�ามูลิค่าเพิ�ม (Value added product) อาทิ นำ�าปริาศจำากั 
แริ่ธัาตีุ้ (Demineralized Water) นำ�าอุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพส์ูง 
(Premium Clarified Water) แลิะกัารินำานำ�าเส์้ยูมาบำาบัดัแลิะ 
ใช�ใหม่ (Wastewater Reclamation)

3. การเพิ�มค้วามห้ลากห้ลายของผลิต้ภ้ณูฑิ์เพ่�อต้อบส่นอง
ค้วามต้้องการส่ำาห้ร้บฐานล้กค้้าป็ัจจุบ้นและส่ร้างฐาน
ล้กค้้าให้ม่ 

เพ่�อตี้อบส์นองความตี้�องกัาริของกัลิุ่มลูิกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมท้�ม้
ความซัึ่บซึ่�อนแลิะหลิากัหลิายูมากัขึ�น บริิษััทจำึงตี้ั�งเป้าท้�จำะเพิ�ม
ความหลิากัหลิายูของผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ท้�จำะนำาเส์นอให�แกั่ลิูกัค�า โดัยู
เน�นกัารินำาเทคโนโลิยู้ Membrane แลิะแนวคิดั Reclamation มา 
ใช�ในกัาริพัฒนาผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ โดัยูกัาริเพิ�มชนิดัหริ่อปริะเภทของ
นำ�าส์ำาหริับผูู้�ใช�ในภาคอุตี้ส์าหกัริริม อาทิ กัารินำานำ�าเส์้ยูกัลิับ
มาใช�ใหม่ (Wastewater Reclamation) นำ�าปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้ 
(Demineralized Water) ริะบบผู้ลิิตี้นำ�าจำากัทะเลิ (Desalination 
System) กัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยูขั�นตี้�นให�กัับลิูกัค�า (Wastewater  
Pre-treatment) เป็นตี้�น ซึ่ึ�งนวัตี้กัริริมหริ่อผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ใหม่ๆ  
เหลิ่าน้�จำะช่วยูลิดัตี้�นทุนค่านำ�าดัิบแลิะนำาเส์นอนำ�าทางเลิ่อกัให�กัับ
ลิูกัค�า ท้�ไม่เพ้ยูงแค่ตี้อบส์นองความตี้�องกัาริลิูกัค�าของบริิษััท 
ปัจำจำุบันแตี้่ยูังช่วยูส์ริ�างฐานลิูกัค�าใหม่ให�กัับบริิษััทอ้กัดั�วยู

ปริม�ณกั�รให้บริกั�รส์�ธ�รณูปโภคภ�ยูในประเทศเวียูดัน�มของกัลิุ่มบริษััท ตี้�มส์ัดัส์่วนกั�รถือหุ้น

(หน่วยู : ลิ�าน ลิบ.ม. /ตี้่อปี) 
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4. การขยายธิุรกิจไป็ CLMV โด้ยเฉพาะป็ระเทุศิเวียด้นาม 
เนื�องจากเป็็นต้ลาด้ทุ่�ม่ศิ้กยภาพส่้งสุ่ด้  

บริิษััทไดั�ขยูายูธุัริกิัจำกัาริให�บริิกัาริส์าธัาริณูปโภคไปยัูงตี้ลิาดั
ตี้่างปริะเทศในภูมิภาค โดัยูเฉพาะในปริะเทศท้�ม้ความตี้�องกัาริ
ส์าธัาริณูปโภคจำำานวนมากั โดัยูมุ่งเป้าไปท้�ปริะเทศในกัลิุ่ม 
CLMV โดัยูเฉพาะปริะเทศเว้ยูดันาม เน่�องจำากัเป็นปริะเทศท้�ม้
ศักัยูภาพในดั�านปริิมาณกัาริใช�นำ�าท้�เตี้ิบโตี้จำากัจำำานวนปริะชากัริ
ท้�เพิ�มขึ�น ริวมถุึงเศริษัฐกัิจำม้อัตี้ริากัาริเตี้ิบโตี้ส์ูง นำาไปส์ู่กัาริเพิ�ม
ขึ�นของกิัจำกัริริมกัาริผู้ลิิตี้ต่ี้างๆ ซึึ่�งปัจำจุำบันบริิษััทไดั�เริิ�มดัำาเนิน
ธัุริกัิจำดั�านนำ�าในปริะเทศเว้ยูดันาม โดัยูจำัดัตี้ั�งบริิษััทยู่อยูเข�าไป 
ดัำาเนินกัาริตี้ั�งแต่ี้เดั่อนพฤษัภาคม 2561 แลิะไดั�เข�าไปลิงทุนใน
บริษัิัทนำ�าปริะปาในเว้ยูดันามจำำานวน 2 บริษัิัทในป ี2562 นอกัจำากั
น้� บริิษััทยูังไดั�พันธัมิตี้ริทางธัุริกัิจำ ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทท้�ม้ศักัยูภาพใน
กัาริแส์วงหาโอกัาส์ในกัาริลิงทุนในธัุริกัิจำนำ�า 

ภาวะอุต้ส่าห้กรรมและการแข่งข้น
ภาพรวมภาวะอุต้ส่าห้กรรมการใช้นำ�าในป็ระเทุศิไทุย
ปริะเทศไทยูถุ่อว่าเป็นหนึ�งในปริะเทศผูู้�บริิโภคท้�ใช�นำ�ามากัท้�ส์ุดั
ในภูมิภาคเอเช้ยูตี้ะวันออกัเฉ้ยูงใตี้� โดัยูแบ่งวัตี้ถุุปริะส์งค์กัาริใช�
นำ�าออกัไดั�เป็น 2 กัลิุ่มหลิักั ไดั�แกั่ (1) กัาริบริิโภคภาคคริัวเริ่อน 
ไดั�แก่ั กัาริใช�นำ�าเพ่�อกัาริอุปโภคบริโิภคแลิะกัาริท่องเท้�ยูว แลิะ (2) 
กัาริบริิโภคภาคอุตี้ส์าหกัริริม ไดั�แกั่ โริงงานอุตี้ส์าหกัริริมตี้่างๆ 
ทั�งน้� อ�างอิงจำากัแผู้นแม่บทกัาริบริิหาริจำัดักัาริทริัพยูากัรินำ�า ซึึ่�ง
จำัดัทำาโดัยูคณะกัริริมกัาริกัำาหนดันโยูบายูแลิะกัาริบริิหาริจำัดักัาริ
ทริพัยูากัรินำ�า กัริมทริพัยูากัรินำ�า โดัยูริายูงานกัาริใช�นำ�าเพ่�ออปุโภค
บริโิภคแลิะกัาริทอ่งเท้�ยูวปี พ.ศ. 2558 มค้วามตี้�องกัารินำ�าอปุโภค
บริโิภค 4,783 ลิ�านลิกูับาศกัเ์มตี้ริ ซึึ่�งในอนาคตี้ ป ีพ.ศ. 2580 คาดั
กัาริณค์วามตี้�องกัารินำ�าจำำานวน 5,991 ลิ�านลูิกับาศกัเ์มตี้ริ แลิะกัาริ
ใช�นำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม ปี พ.ศ. 2558 ภาคอุตี้ส์าหกัริริมม้ความ
ตี้�องกัาริ 1,913 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ คาดักัาริณ์ความตี้�องกัารินำ�า
ในอนาคตี้ ปี พ.ศ. 2580 จำำานวน 3,488 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ใน
พ่�นท้�หลัิกัท้�ม้โริงงานแลิะกัลิุม่อุตี้ส์าหกัริริม คอ่ กัริงุเทพมหานคริ
แลิะจำังหวัดัใกัลิ�เค้ยูง ริวมถุึงพ่�นท้�ในภาคตี้ะวันออกัซึ่ึ�งเป็นพ่�นท้�
อตุี้ส์าหกัริริมหลัิกัของปริะเทศ ส์ำาหรัิบในภาคอ่�น ๆ  อตุี้ส์าหกัริริม
ส์่วนใหญ่เป็นอุตี้ส์าหกัริริมตี้่อเน่�องจำากัภาคเกัษัตี้ริแลิะกัาริผู้ลิิตี้
เพ่�อใช�ในท�องถุิ�น

ภาวะอุต้ส่าห้กรรมการใช้นำ�าภาค้อุต้ส่าห้กรรม 
ภาคอุตี้ส์าหกัริริมในปริะเทศไทยูม้แนวโน�มชะลิอตี้ัว มาจำากั 
ส์ถุานกัาริณ์เศริษัฐกัิจำโลิกัท้�ปริับตี้ัวลิดัลิง ปริะกัอบกัับกัาริ 
แพริ่ริะบาดัของไวรัิส์โควิดั-19 จำึงส์่งผู้ลิกัริะทบเชิงลิบต่ี้อ 
กัาริดัำาเนินธัุริกัิจำแลิะความตี้�องกัาริผู้ลิิตี้ในทุกัอุตี้ส์าหกัริริม  
อยู่างไริกั็ตี้ามหลิังส์ถุานกัาริณ์โริคริะบาดัไดั�ทุเลิาลิง ปริะกัอบกัับ 
ม้ปัจำจำัยูส์นับส์นุนจำากัความค่บหน�าในกัาริพัฒนาวัคซ้ึ่น 
โควิดั-19 ทำาให�ภาคอุตี้ส์าหกัริริมทยูอยูฟ้�นตี้ัวแลิะปรัิบตี้ัวดั้ขึ�น
ในคริึ�งปีหลิังโดัยูเฉพาะเศริษัฐกัิจำในปริะเทศส์หริัฐอเมริิกัาแลิะ
จำ้น ซึ่ึ�งเป็นคู่ค�าท้�ส์ำาคัญของปริะเทศไทยู ทำาให�ภาคกัาริส์่งออกั
ของปริะเทศไทยูม้แนวโน�มดั้ขึ�น นอกัจำากัน้� กัาริท้�ริัฐบาลิม้น
โยูบายูท้�จำะพัฒนา Eastern Economic Corridor (EEC) เพ่�อ
ส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนในพ่�นท้�ชายูฝั่ั�งภาคตี้ะวันออกั ซึึ่�งม้ริายูไดั�
คิดัเป็นปริะมาณริ�อยูลิะ 20.0 ของผู้ลิิตี้ภัณฑ์์มวลิริวมทั�งหมดั
ของปริะเทศ แลิะเพ่�อพัฒนาริะบบโลิจิำส์ตี้ิกัส์์ โดัยูเฉพาะท่าเริ่อ
แหลิมฉบัง, ท่าเริ่อมาบตี้าพุดั หริ่อกัาริพัฒนาพ่�นท้�ส์นามบิน 
อู่ตี้ะเภา โดัยูม้เป้าหมายูท้�จำะเป็นจำุดัศูนย์ูกัลิางส์ำาหรัิบกัาริขนส่์ง 
เพ่�อเช่�อมตี้่อไปยัูงปริะเทศต่ี้างๆในภูมิภาคอาเซ้ึ่ยูน ถุึงแม�ภาพ
ริวมเศริษัฐกิัจำแลิะธุัริกิัจำภาคส่์วนต่ี้างๆโดัยูเฉพาะในพ่�นท้�นิคม
อุตี้ส์าหกัริริมปี 2563 จำะเผู้ชิญผู้ลิกัริะทบรุินแริงจำากัโริคริะบาดั
แลิะภัยูแลิ�ง บริิษััทยัูงคงมองเห็นโอกัาส์ในกัาริเตี้ิบโตี้ของธัุริกัิจำ
บริิหาริแลิะจำัดักัารินำ�า โดัยูเฉพาะในผู้ลิิตี้ภัณฑ์์นำ�ามูลิค่าเพิ�มแลิะ
กัารินำานำ�าเส์้ยูมาใช�ใหม่ เพ่�อเป็นทางเลิ่อกัแลิะตี้อบส์นองความ
ตี้�องกัาริใช�นำ�าของกัลิุ่มนิคมอุตี้ส์าหกัริริม
 
ทั�งน้� กัริะทริวงกัาริคลัิงคาดักัาริณ์ว่า GDP ของปริะเทศไทยู  
จำะเตี้ิบโตี้ปริะมาณริ�อยูลิะ 2.5-3.5 ในปี  2564 (ข�อมูลิ ณ  
เดั่อนม้นาคม 2564) 

ในริะยูะเวลิา 5 ปีท้�ผู้่านมา เขตี้พ่�นท้�ภาคตี้ะวันออกัซึ่ึ�งเป็นพ่�นท้�
หลิักัท้�บริิษััทดัำาเนินธัุริกัิจำอยูู่ เป็นเขตี้ท้�ม้อัตี้ริากัาริเตี้ิบโตี้ของ
เศริษัฐกัิจำส์ูงกัว่ากัาริเตี้ิบโตี้ของเศริษัฐกัิจำโดัยูริวม เน่�องจำากัเป็น
พ่�นท้�อตุี้ส์าหกัริริม จำงึมอั้ตี้ริากัาริเติี้บโตี้ของตัี้วเลิขทั�งส์ำาหรัิบกัาริ
อปุโภคบริโิภคในปริะเทศ แลิะส์ำาหรัิบกัาริส์ง่ออกัตี้า่งปริะเทศ โดัยู
เขตี้พ่�นท้�ภาคตี้ะวันออกัม้อัตี้ริากัาริเติี้บโตี้ในช่วง 5 ปีท้�ผู้่านมา 
(2557-2561) เฉลิ้�ยูริ�อยูลิะ 5.7 ตี้อ่ป ีเม่�อเท้ยูบกับัอตัี้ริากัาริเตี้บิโตี้
เฉลิ้�ยูของทั�งปริะเทศในช่วงเวลิาเดั้ยูวกัันท้�ริ�อยูลิะ 3.2 ตี้่อปี ทั�งน้�  
ในปี 2561-2562 ริัฐบาลิไดั�เริ่งรัิดัให�เกิัดักัาริลิงทุนแลิะดัำาเนิน
กัาริในพ่�นท้� EEC อยู่างเป็นริูปธัริริม โดัยูเห็นไดั�จำากัโคริงกัาริฯ 
ท้�ไดั�ริับกัาริอนุมัตี้ิแลิะไดั�ม้กัาริเปิดัให�เอกัชนไดั�เข�ามาม้ส์่วนริ่วม
ในกัาริลิงทุน ทำาให�นักัลิงทุนม้ความเช่�อมั�นต่ี้อปริะเทศไทยูแลิะ
โดัยูเฉพาะพ่�นท้� EEC เพิ�มมากัขึ�น

ท่�มา

แผนแม่บทกำารบริหารจัด้กำารทรัพียากำรนำ�า	20	ป็ี	(พี.ศ.	2561-	2580)
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ส์ถุิตี้ิกัาริยู่�นขอริับกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนของตี้่างชาตี้ิในปี 2563 (ม.ค.-ธั.ค.) ม้โคริงกัาริยู่�นขอริับกัาริส์่งเส์ริิมจำำานวน 907 โคริงกัาริ  
มูลิค่าเงิน ลิงทุน 213,162 ลิ�านบาท เม่�อเปริ้ยูบเท้ยูบกัับปี 2562 (ม.ค.-ธั.ค.) จำำานวนโคริงกัาริลิดัลิงริ�อยูลิะ 3 ส์่วนมูลิค่าลิดัลิง 
ริ�อยูลิะ 54 

ท่�มา	:	สุำานักำงานคำณะกำรรมกำารพีัฒนาเศรษัฐกำิจและสุังคำมแห่งชีาติ

มูลิค่�กั�รลิงทุนจำ�กัตี้่�งประเทศ (FDI)

ส์ำาหริับส์ถุิตี้ิกัาริยู่�นแบบคำาขอริับกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนจำากั 
ส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุน (BOI) ในปี 2563 
ม้มูลิค่าทั�งหมดัปริะมาณ 481.1 พันลิ�านบาท ลิดัลิงจำากั
ปี 2562 คิดัเป็นริ�อยูลิะ 36.4 ทั�งน้� คำาขอริับกัาริส์่งเส์ริิม
กัาริลิงทุนส์่วนมากัจำะมาจำากัผูู้�ปริะกัอบกัาริท้�เป็นโริงงานท้�
ตี้ั�งอยูู่ในพ่�นท้�จำังหวัดัริะยูองแลิะชลิบุริ้ โดัยูคิดัเป็นปริะมาณ

ริ�อยูลิะ 27.8 ของจำำานวนคำาขอริับกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุน
ทั�งหมดั แลิะปริะมาณริ�อยูลิะ 73.2 ของมูลิค่าโคริงกัาริ
ทั�งหมดัในปี 2563 เน่�องจำากัเขตี้พ่�นท้�ดัังกัลิ่าวเป็นฐาน
อุตี้ส์าหกัริริมปิโตี้ริเคม้แลิะยูานยูนตี้์ ซึ่ึ�งเป็นอุตี้ส์าหกัริริม 
ขนาดัใหญ่ในปริะเทศไทยู

ท่�มา	:	ธินาคำารแห่งป็ระเทศไทย
หมายเหตุ:	ป็ี	2562	คำ่อั	ตัวเลขป็ระมาณกำารตั�งแต่เด้่อัน	มกำราคำม	ถืึง	พีฤศจิกำายน

(หน่วยู : ลิ�านบาท)

อัตี้ร�กั�รขยู�ยูตี้ัวของผลิิตี้ภัณฑ์์มวลิรวม (GDP) ภ�ยูในประเทศแลิะเขตี้พ่�นท้่ภ�คตี้ะวันออกั

2558

2554

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%
ประเทศไทยู ภ�คตี้ะวันออกั

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563

96,077

251,723
282,696

214,725

465,444

213,162

ญ้่ปุ่น กัลิุ่มประเทศอ�เซีียูน อื่นๆส์หภ�พยูุโรป



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 035

อยู่างไริกั็ตี้าม จำำานวนโคริงกัาริท้�ไดั�อนุมัตี้ิคำาขอกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนในปี 2563 เท่ากัับ 1,501 โคริงกัาริ ม้มูลิค่าทั�งหมดัปริะมาณ 
361.4 ลิ�านบาท คิดัเป็นริ�อยูลิะ 75.1 ของโคริงกัาริท้�ยู่�นขอริับกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุน

กัาริอนุมัตี้ิคำาขอกัาริส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนของปริะเทศไทยู

คำ�ขอท้่ไดั้รับกั�รอนุมัตี้ิ 2559 2560 2561 2562 2563

จำานวนโค้รงการ 1,732 1,330 1,469 1,500 1,501

ม้ลค้่าค้ำาขอ (พ้นล้านบาทุ) 867.5 631.1 549.5 447.4 361.4

จำานวนโค้รงการทุ่�ได้้ร้บการอนุม้ต้ิ (โค้รงการ) ม้ลค้่าโค้รงการ (พ้นล้านบาทุ)

ท่�มา	:	สุำานักำงานคำณะกำรรมกำารสุ่งเสุริมกำารลงทุน

แหลิ่งท้่ตี้ั�งของโครงกั�รท้่ไดั้รับอนุมัตี้ิกั�รส์่งเส์ริมกั�รลิงทุน

ท่�มา	:	สุำานักำงานคำณะกำรรมกำารสุ่งเสุริมกำารลงทุน

2559 25592560 25602561 25612562 25622563 2563

584 621

488 497
556 554

438

338
282

165 184 161
214

164

415

756

7070

320

68

454

76

575 619
657

กัรุงเทพแลิะปริมณฑ์ลิ ระยูองแลิะชลิบุรี พ่�นท้่อื่นๆ

258 351 369 451 406



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563036

ธุรกัิจำพลิังง�น

ล้กษัณูะผลิต้ภ้ณูฑิ์ห้รือบริการ
กัลิุ่มบริิษััทดัำาเนินธัุริกัิจำในลิักัษัณะกัาริเข�าถุ่อหุ�นในบริิษััทท้�
ปริะกัอบธัุริกัิจำผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูไฟฟ้าทั�งท้�ตี้ั�งอยูู่ในปริะเทศแลิะ
ตี้่างปริะเทศ แลิะดัำาเนินกัาริเอง โดัยูม้โริงไฟฟ้าท้�เปิดัดัำาเนิน
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์แลิ�วจำำานวน 51 โคริงกัาริ ซึ่ึ�งม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�งริวมปริะมาณ 2,619 เมกัะวัตี้ตี้์ หริ่อคิดัเป็น
กัำาลิงักัาริผู้ลิติี้ตี้ามสั์ดัส์ว่นกัาริถุอ่หุ�นริวมปริะมาณ 590 เมกัะวัตี้ต์ี้  
ซึ่ึ�งแบ่งเป็นโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ท้�บริิษััทดัำาเนินกัาริ 

เองจำำานวน 36.9 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะม้โคริงกัาริดัังกัลิ่าวท้�อยูู่
ริะหว่างกัาริกั่อส์ริ�างอ้กัปริะมาณ 11.4 เมกัะวัตี้ตี้์ ส์ำาหริับธัุริกัิจำ 
จำดััจำำาหนา่ยูแลิะค�าปลิก้ัก๊ัาซึ่ธัริริมชาตี้ ิ(Natural Gas Distribution) 
กัลิุ่มบริิษััทเข�าลิงทุนเปิดัดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์
แลิ�ว 2 โคริงกัาริ ม้ความส์ามาริถุในกัาริจำำาหน่ายูกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิ  
ริวมปริะมาณ 3,000,000 ลิ�านบ้ท้ยููตี้่อปี หริ่อคิดัเป็นส์ัดัส์่วนกัาริ 
ถุ่อหุ�น 1,050,000 ลิ�านบ้ท้ยููตี้่อปี 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า

โครงกั�ร 
โรงไฟฟ้� ส์ถ�นท้่ตี้ั�ง ประเภทโรงไฟฟ้� ประเภท 

ผู้ผลิิตี้
ส์ัดัส์่วน

กั�รลิงทนุ กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง
กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้
ตี้�มส์ัดัส์่วน 
กั�รถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลิของโครงกั�รโรงไฟฟ้�ท้่กัลิุ่มบริษััทเข้�ร่วมลิงทุนท้่เปิดัดัำ�เนินกั�รเชิงพ�ณิชยู์แลิ้ว

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บกลุ่มโกลว์

เก็ค้โค้่-ว้น นิค้มอุต้ส่าห้กรรม
มาบต้าพุด้

พล้งงานค้วามร้อน 
ใช้ถื่านห้ิน 

เป็็นเชื�อเพลิง
IPP 35.00% ไฟู้ฟู้้า 660 MW 231 MW ส่.ค้. 2555

โกลว์ ไอพีพี WHA CIE 1
พล้งงานค้วามร้อน 

ใช้ถื่านห้ิน 
เป็็นเชื�อเพลิง

IPP 5.00% ไฟู้ฟู้้า 713 MW 36 MW ม.ค้. 2546

ห้้วยเห้าะ  
พาวเวอร์

ป็ระเทุศิ ส่ป็ป็. 
ลาว พล้งงานน�ำา IPP 12.75% ไฟู้ฟู้้า 152 MW 19 MW ก.ย. 2542

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บกลุ่มก้ลฟู้์

ก้ลฟู้์ เจพี เอ็นแอล
แอล WHA RIL

พล้ง 
ค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้  
ก�าซัธิรรมชาต้ิ 
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟู้ฟู้้า 123 MW 31 MW

พ.ค้. 2556ไอน�ำา 8 TPH 2 TPH

น�ำาเย็น 4,600  RT 1,150  RT

ก้ลฟู้์ โซัล่าร์  
เค้เค้เอส่ WHA LP1 พล้งงาน 

แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 25.01% ไฟู้ฟู้้า 0.25 MW 0.06 MW ธิ.ค้. 2557

ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ บ่วี WHA CIE พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 25.01% ไฟู้ฟู้้า 0.13 MW 0.03 MW มิ.ย. 2557

ก้ลฟู้์ โซัล่าร์  
ทุ่เอส่ 1 WHA ESIE 1 พล้งงาน 

แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 25.01% ไฟู้ฟู้้า 0.13 MW 0.03 MW ส่.ค้. 2557

ก้ลฟู้์ โซัล่าร์  
ทุ่เอส่ 2 ESIE พล้งงาน 

แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 25.01% ไฟู้ฟู้้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค้. 2558

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บกลุ่มก้นกุล 

ด้้บบลิวเอชเอ  
ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 17 

ด้้บบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิส่ต้ิกส่์ 
เซั็นเต้อร์ ว้งน้อย 

61 อยุธิยา

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 74.99% ไฟู้ฟู้้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค้. 2557



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 037

โครงกั�ร 
โรงไฟฟ้� ส์ถ�นท้่ตี้ั�ง ประเภทโรงไฟฟ้� ประเภท 

ผู้ผลิิตี้
ส์ัดัส์่วน

กั�รลิงทนุ กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง
กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้
ตี้�มส์ัดัส์่วน 
กั�รถือหุ้น

COD

ด้้บบลิวเอชเอ  
ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 3 

ด้้บบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิส่ต้ิกส่์ 
เซั็นเต้อร์ บางนา
ต้ราด้ กม.18

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 74.99% ไฟู้ฟู้้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557

ด้้บบลิวเอชเอ  
ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 6 

ด้้บบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิส่ต้ิกส่์ 
เซั็นเต้อร์ บางนา
ต้ราด้ กม.18

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 74.99% ไฟู้ฟู้้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย. 2557

ด้้บบลิวเอชเอ  
ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 1 

ด้้บบลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิส่ต้ิกส่์ 
เซั็นเต้อร์ บางนา
ต้ราด้ กม.18

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ VSPP 74.99% ไฟู้ฟู้้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย. 2557

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บกลุ่ม บ่.กริม เพาเวอร์

บ่ .กริม  
เพาเวอร์  
(ด้้บบลิวเอชเอ) 1

WHA CIE 1

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%
ไฟู้ฟู้้า

ไอน�ำา

130

30

MW

TPH

33

8

MW

TPH
พ.ย. 2559

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บบริษั้ทุ ก้ลฟู้์ เอ็มพี จำาก้ด้

ก้ลฟู้์ วีทุ่พี ESIE

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟู้ฟู้้า 137 MW 34 MW

พ.ค้. 2560
ไอน�ำา 20 TPH 5 TPH

ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 1 ESIE

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟู้ฟู้้า 134 MW 34 MW

ก.ค้. 2560
ไอน�ำา 30 TPH 8 TPH

ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 2 ESIE

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟู้ฟู้้า 134 MW 34 MW

ก.ย. 2560
ไอน�ำา 30 TPH 8 TPH

ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 3 WHA ESIE 1

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%

ไฟู้ฟู้้า 130 MW 32 MW

พ.ย. 2560
ไอน�ำา 25 TPH 6 TPH

ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 4 WHA ESIE 1

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%
ไฟู้ฟู้้า 

 
ไอน�ำา

130 

25

MW 
 

TPH

32 
 
6

MW 
 

TPH
ม.ค้. 2561

ก้ลฟู้์  
เอ็นแอลแอล 2 WHA RIL

พล้งค้วามร้อนร่วม 
โค้เจนเนอเรช้�น 

ทุ่�ใช้ ก�าซัธิรรมชาต้ิ
เป็็นเชื�อเพลิง

SPP 25.01%
ไฟู้ฟู้้า 

 
ไอน�ำา

127 

10

MW 
 

TPH

32 
 
3

MW 
 

TPH
ม.ค้. 2562



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563038

โครงกั�ร 
โรงไฟฟ้� ส์ถ�นท้่ตี้ั�ง ประเภทโรงไฟฟ้� ประเภท 

ผู้ผลิิตี้
ส์ัดัส์่วน

กั�รลิงทนุ กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง
กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้
ตี้�มส์ัดัส์่วน 
กั�รถือหุ้น

COD

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าร่วมทุุนก้บกลุ่มโกลว์และสุ่เอซั

ชลบุรี ค้ล่นเอ็น
เนอร์ย่� WHA CIE พล้งงานขยะ VSPP 33.33% ไฟู้ฟู้้า 8.6 MW 2.9 MW พ.ย. 2562

2) ข้อมูลิของโครงกั�รโรงไฟฟ้�ท้่กัลิุ่มบริษััทดัำ�เนินกั�รเองท้่เปิดัดัำ�เนินกั�รเชิงพ�ณิชยู์แลิ้ว

โรงไฟู้ฟู้้าพล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย์ - พล้งงาน 

แส่งอาทุิต้ย์
Private 

PPA 100% ไฟู้ฟู้้า 36.9 MW 36.9 MW พ.ค้. 2561-  
ธิ.ค้. 2563

รวม 1) และ 2)
โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าทุ่�กลุ่มบริษั้ทุเข้าร่วมลงทุุนและ
ด้ำาเนินการเองทุ่�เป็ิด้ด้ำาเนินการเชิงพาณูิชย์แล้ว 

ไฟู้ฟู้้า 2,619 MW 590 MW

ไอน�ำา 148 TPH 38 TPH

น�ำาเย็น 4,600 RT 1,150 RT

3) ข้อมูลิของโครงกั�รโรงไฟฟ้�ท้่กัลิุ่มบริษััทดัำ�เนินกั�รเองท้่อยูู่ระหว่�งกั่อส์ร้�ง   

โรงไฟู้ฟู้้าพล้งงาน
แส่งอาทุิต้ย์ - พล้งงาน 

แส่งอาทุิต้ย์
Private 

PPA 100% ไฟู้ฟู้้า 11.4 MW 11.4 MW

ไต้รมาส่ 
1/2564 -
ไต้รมาส่ 
3/2564

รวม ไฟู้ฟู้้า 11.4 MW 11.4 MW

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าทุ่�กลุ่มบริษั้ทุเข้าร่วมลงทุุนทุ่�เป็ิด้
ด้ำาเนินการผลิต้ไฟู้ฟู้้าเชิงพาณูิชย์แล้ว
บริษััท เกั็คโค่-วัน จำำ�กััดั
โริงไฟฟ้าเก็ัคโค่-วัน เป็นโริงไฟฟ้าท้�ใช�ถุ่านหินเป็นเช่�อเพลิิง  
ตี้ั�งอยูู่ในนคิมอตุี้ส์าหกัริริมมาบตี้าพุดั จำงัหวัดัริะยูอง มข้นาดักัำาลิงั
กัาริผู้ลิติี้ 660 เมกัะวัตี้ตี้ ์ตี้ามสั์ญญาซ่ึ่�อขายูไฟฟ้า กับั กัฟผู้. ภายู
ใตี้�ริูปแบบของโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าอิส์ริะ โดัยูจำำาหน่ายูไฟฟ้า
ทั�งหมดัให�แกั่ กัฟผู้. เป็นเวลิา 25 ปี นับจำากัวันท้�เริิ�มดัำาเนินกัาริ
ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์ในเดั่อนส์ิงหาคม 2555

ทั�งน้� บริิษััทถุ่อหุ�นในโคริงกัาริโริงไฟฟ้า เกั็คโค่-วัน ผู้่านบริิษััท  
ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� 2 จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยูท้�บริิษััท
ถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ในสั์ดัส่์วนริ�อยูลิะ 35 ของหุ�นท้�ออกัแลิะ
จำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั ในขณะท้�บริิษััทในกัลิุ่มโกัลิว์ เป็นผูู้�ถุ่อหุ�น
ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 65 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั

บริษััท โกัลิว์ ไอพีพี จำำ�กััดั
โริงไฟฟา้โกัลิว ์ไอพพ้้ เปน็โริงไฟฟา้พลิงังานกัา๊ซึ่ธัริริมชาตี้ ิตี้ั�งอยูู่
ในนคิมอตุี้ส์าหกัริริมดับับลิวิเอชเอ ชลิบุร้ิ 1 (WHA CIE 1) จำงัหวดัั
ชลิบุริ้ม้ขนาดักัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ 713 เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ามส์ัญญาซึ่่�อขายู
ไฟฟ้า กัับ กัฟผู้. ภายูใตี้�ริูปแบบของโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าอิส์ริะ 
โดัยูจำำาหน่ายูไฟฟ้าทั�งหมดัให�แกั่ กัฟผู้. เป็นเวลิา 25 ปี นับจำากั
วนัท้�เริิ�มดัำาเนนิกัาริผู้ลิติี้ไฟฟา้เชงิพาณชิยู์ในเดัอ่นมกัริาคม 2546 

ทั�งน้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� 2 จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััท
ยู่อยูท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ถุ่อหุ�นในบริิษััท โกัลิว์ ไอพ้พ้ 
จำำากััดั คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 5 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว
ทั�งหมดั ในขณะท้�กัลิุ่มโกัลิว์ ถุ่อหุ�นในบริิษััท โกัลิว์ ไอพ้พ้ จำำากััดั 
คดิัเปน็ส์ดััส์ว่นริ�อยูลิะ 95 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหนา่ยูแลิ�วทั�งหมดั

บริษััท ไฟฟ้�ห้วยูเห�ะ จำำ�กััดั
บริิษััท ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดั เป็นบริิษััทท้�จำดัทะเบ้ยูนจำัดัตี้ั�ง
ในปริะเทศส์าธัาริณริัฐปริะชาธัิปไตี้ยูปริะชาชนลิาว (ส์ปป.ลิาว) 
โดัยูม้วัตี้ถุุปริะส์งค์เพ่�อเป็นเจำ�าของแลิะปริะกัอบธุัริกัิจำโริงไฟฟ้า 
ห�วยูเหาะ ซึ่ึ�งเป็นโริงไฟฟ้าพลิังนำ�าม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ 152  
เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ในแขวงอัตี้ตี้ะป้อ ทางตี้อนใตี้�ของ ส์ปป.ลิาว 
โดัยูไดั�ริับส์ัมปทานจำากัริัฐบาลิ ส์ปป.ลิาวเป็นริะยูะเวลิา 30 ปี  
ในริูปแบบ Build-Operate-Transfer ซึ่ึ�งไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูไปเม่�อเดั่อนกัันยูายูน 2542 โดัยูม้ความ
ส์ามาริถุในกัาริจำำาหนา่ยูไฟฟ้าให�แก่ั กัฟผู้. จำำานวน 126 เมกัะวัตี้ตี้์  
โดัยูปริิมาณไฟฟ้าท้�ขายูให�กัับ กัฟผู้. ในแตี้่ลิะปีจำะขึ�นอยูู่กัับ
ปริิมาณนำ�าท้�ม้ในแตี้่ลิะปี โดัยูบริิษััท ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดั  
จำะจำัดัทำาปริะมาณกัาริไฟฟ้าท้�ผู้ลิิตี้ไดั�ในแตี้่ลิะปีเป็นริายูเดั่อนให�
กัฟผู้. แลิะ Electricite du Laos (EDL) จำำานวน 2 เมกัะวัตี้ตี้์เป็น
ริะยูะเวลิา 30 ปีนับตี้ั�งแตี้่ดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 039

ทั�งน้� บริิษััทถุ่อหุ�นในบริิษััท ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดั ทางอ�อมโดัยู
ถุ่อหุ�นผู้่าน บริิษััท ห�วยูเหาะไทยู จำำากััดั (ซึ่ึ�งถุ่อหุ�นใน บริิษััท 
ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดัในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25) ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 51 
ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั ในขณะท้�กัลิุม่โกัลิว์ถุอ่หุ�น
ในบริิษััท ห�วยูเหาะไทยู จำำากััดัในส์่วนท้�เหลิ่อ ดัังนั�นจำึงทำาให�กัาริ
ถุ่อหุ�นโดัยูริวมของบริิษััทในบริิษััท ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดั จำึงคิดั
เปน็ส์ดััส่์วนริ�อยูลิะ 12.75 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั 
ส์ำาหริับกัลิุ่มโกัลิว์ม้กัาริถุ่อหุ�นผู้่าน บริิษััท ไฟฟ้าห�วยูเหาะ จำำากััดั 
ทั�งทางตี้ริงแลิะทางอ�อมริวมทั�งหมดัคดิัเปน็สั์ดัส์ว่นริ�อยูลิะ 67.25 
ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั แลิะ EDL-Generation 
Public Company Limited (EDL-Gen) ถุ่อหุ�นในส์ัดัส์่วน 
ริ�อยูลิะ 20 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั

บริษััท กััลิฟ์ เจำพี เอ็นแอลิแอลิ จำำ�กััดั
บริิษััท กััลิฟ์ เจำพ้ เอ็นแอลิแอลิ จำำากััดั เป็นเจำ�าของแลิะปริะกัอบ
ธัรุิกัจิำโริงไฟฟา้กัลัิฟ ์เจำพ ้เอน็แอลิแอลิ ซึ่ึ�งตี้ั�งอยูู่ในเขตี้ปริะกัอบกัาริ 
อุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิวเอชเอ ริะยูอง เป็นโริงไฟฟ้าพลัิงงานก๊ัาซึ่
ธัริริมชาตี้ิ ในริูปแบบโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั หริ่อ Small 
Power Producer (SPP) ปริะเภทส์ัญญา Firm ปัจำจำุบันม้กัำาลิัง
ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�งทั�งหมดั 123 เมกัะวัตี้ต์ี้ จำำาหน่ายูไฟฟ้าให�
กัับ กัฟผู้. จำำานวน 90 เมกัะวัตี้ตี้์ภายูใตี้�ส์ัญญาซึ่่�อขายูไฟฟ้าซึ่ึ�ง
ม้อายุู 25 ปี จำากัวันเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูใน
เดั่อนพฤษัภาคม 2556 นอกัจำากันั�น โริงไฟฟ้ากััลิฟ์ เจำพ้ เอ็น
แอลิแอลิ ยูังไดั�ทำาส์ัญญาเพ่�อจำำาหน่ายูไฟฟ้า ไอนำ�าแลิะนำ�าเยู็น 
ให�กัับลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมท้�ตี้ั�งอยูู่ในเขตี้ปริะกัอบอุตี้ส์าหกัริริม 
ดัับบลิิวเอชเอ ริะยูอง (WHA RIL)

ทั�งน้� บริิษััทถุ่อหุ�นในโคริงกัาริโริงไฟฟ้ากััลิฟ์ เจำพ้ เอ็นแอลิแอลิ 
ผู้่านบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยู
ท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 ของหุ�นท้�
ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั ในขณะท้�บริิษััทในกัลิุ่มกััลิฟ์ เป็น
ผูู้�ถุ่อหุ�นในส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 74.99 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว
ทั�งหมดั

โรงไฟฟ้�พลิังง�นแส์งอ�ทิตี้ยู์กััลิฟ์ โซีลิ่�ร์
บริษัิัท กัลัิฟ์ โซึ่ล่ิาริ ์จำำากัดัั เป็นเจำ�าของแลิะปริะกัอบธัรุิกัจิำโริงไฟฟา้
พลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์แบบท้�ตี้ิดัตี้ั�งบนหลิังคา (Solar Rooftop)  
ภายูใตี้�รูิปแบบโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าขนาดัเล็ิกัมากั (VSPP) 
จำำานวน 4 โคริงกัาริ ม้กัำาลัิงกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริวม 0.6 เมกัะวัตี้ตี้์ 
แลิะจำำาหน่ายูไฟฟ้าทั�งหมดัให�แกั่ กัฟภ.แลิะ กัฟน. โดัยูแบ่งเป็น
ริายูบริิษััทดัังน้�

1. บริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ล่ิาริ์ เคเคเอส์ จำำากััดั ม้กัำาลัิงผู้ลิิตี้ 0.25  
เมกัะวัตี้ต์ี้ ตี้ั�งอยูู่ในดัับบลิิวเอชเอ โลิจิำส์ติี้กัส์์พาร์ิค 1  
(WHA LP 1) เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิติี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูในเดัอ่น
ธัันวาคม 2557

2. บริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ล่ิาริ์ บ้ว้ จำำากััดั ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ 0.13  
เมกัะวตัี้ตี้ ์ตี้ั�งอยูู่ในนคิมอตุี้ส์าหกัริริมดับับลิวิเอชเอ ชลิบรุิ ้1  
(WHA CIE 1) เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์ใน
เดั่อนมิถุุนายูน 2557

3. บริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ิ ท้เอส์ 1 จำำากััดั ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ 0.13  
เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิวเอชเอ  
อ้ส์เทิริน์ซ้ึ่บอร์ิดั 1 (WHA ESIE 1) เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิติี้ไฟฟ้า
เชิงพาณิชยู์ในเดั่อนส์ิงหาคม 2557

4. บริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ิ ท้เอส์ 2 จำำากััดั ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ 0.09  
เมกัะวัตี้ต์ี้ ตี้ั�งอยูู่ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริม อ้ส์เทิริ์นซ้ึ่บอร์ิดั 
(ESIE) เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูในเดั่อน
มกัริาคม 2558

ทั�งน้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยู 
ท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ถุ่อหุ�นในบริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ จำำากััดั 
คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว
ทั�งหมดั ในขณะท้�กัลิุ่มกััลิฟ์ ถุ่อหุ�นในบริิษััท กััลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ จำำากััดั 
คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 74.99 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว
ทั�งหมดั

โรงไฟฟ้�พลิังง�นแส์งอ�ทิตี้ยู์ดัับบลิิวเอชเอ กัันกัุลิ
กัลิุ่มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ กัันกุัลิ เป็นเจำ�าของแลิะปริะกัอบ
ธัุริกัิจำโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์แบบท้�ตี้ิดัตี้ั�งบนหลิังคา 
(Solar Rooftop) ภายูใตี้�ริูปแบบโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าขนาดัเลิ็กั
มากั (VSPP) จำำานวน 4 โคริงกัาริ ม้กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริวม  
3.3 เมกัะวัตี้ต์ี้ แลิะจำำาหน่ายูไฟฟ้าให�แก่ั กัฟภ. จำำานวน 2.3  
เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะ กัฟน. จำำานวน 1.0 เมกัะวัตี้ตี้์ โดัยูแบ่งเป็นริายู
บริิษััทดัังน้�

1. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริูฟ 1 จำำากััดั ม้
กัำาลิังผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 0.64 เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�ดัับบลิิวเอชเอ 
เมกักัะโลิจำิส์ตี้ิกัส์์ เซึ่็นเตี้อริ์ บางนาตี้ริาดั กัม.18 จำังหวัดั
ส์มุทริปริากัาริ เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู ์
ในเดั่อนเมษัายูน 2557

2. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริูฟ 3 จำำากััดั ม้
กัำาลิังผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 0.83 เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�ดัับบลิิวเอชเอ 
เมกักัะโลิจำิส์ตี้ิกัส์์ เซึ่็นเตี้อริ์ บางนาตี้ริาดั กัม.18 จำังหวัดั
ส์มุทริปริากัาริ เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู ์
ในเดั่อนเมษัายูน 2557

3. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริูฟ 6 จำำากััดั ม้
กัำาลิังผู้ลิิตี้ตี้ิดัตี้ั�ง 0.83 เมกัะวัตี้ตี้์ ตี้ั�งอยูู่ท้�ดัับบลิิวเอชเอ 
เมกักัะโลิจำิส์ตี้ิกัส์์ เซึ่็นเตี้อริ์ บางนาตี้ริาดั กัม.18 จำังหวัดั
ส์มุทริปริากัาริ เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู ์
ในเดั่อนเมษัายูน 2557



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563040

4. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริูฟ 17 จำำากััดั ม้
กัำาลิงัผู้ลิติี้ตี้ดิัตี้ั�ง 1.0 เมกัะวตัี้ตี้ ์ตี้ั�งอยูู่ท้�ดับับลิวิเอชเอ เมกักัะ 
โลิจำิส์ตี้ิกัส์์ เซึ่็นเตี้อริ์ วังน�อยู 61 จำังหวัดัพริะนคริศริ้อยูุธัยูา 
เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์ในเดั่อนกัริกัฎาคม 
2557

ทั�งน้� บริษัิัท ดับับลิวิเอชเอ เอ็นเนอริย้์ู� จำำากัดัั (ซึึ่�งเปน็บริษัิัทยูอ่ยูท้�
บริษัิัทถุอ่หุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ถุอ่หุ�นในกัลิุม่บริิษััทดับับลิวิเอชเอ กันั
กัุลิ คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 74.99 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว 
ทั�งหมดั ในขณะท้�กัลิุ่มกัันกัุลิ ถุ่อหุ�นในกัลิุ่มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ 
กัันกัุลิ คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายู
แลิ�วทั�งหมดั

บริษััท บ้.กัริม เพ�เวอร์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััดั 
บริษัิัท บ้.กัริมิ เพาเวอร์ิ (ดับับลิวิเอชเอ) 1 จำำากัดัั เป็นเจำ�าของแลิะ
ปริะกัอบธัุริกัิจำโริงไฟฟ้าบ้.กัริิม เพาเวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 ซึ่ึ�ง 
ตี้ั�งอยูู่ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิวเอชเอ ชลิบุริ้ 1 (WHA CIE 1) 
เป็นโริงไฟฟ้าพลิังงานกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิ ในริูปแบบโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าริายูเลิ็กั หริ่อ Small Power Producer (SPP) ปริะเภท
ส์ัญญา Firm ซึ่ึ�งกัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�งทั�งหมดั 130 เมกัะ
วัตี้ตี้์ จำำาหน่ายูไฟฟ้าให�กัับ กัฟผู้. จำำานวน 90 เมกัะวัตี้ตี้์ภายูใตี้�
ส์ัญญาซึ่่�อขายูไฟฟ้าซึ่ึ�งม้อายูุ 25 ปี นับจำากัวันท้�เริิ�มดัำาเนินกัาริ
ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูในเดั่อนพฤศจิำกัายูน 2559 นอกัจำากันั�น  
โริงไฟฟ้าบ้.กัริิม เพาเวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 ยูังไดั�ทำาส์ัญญาเพ่�อ
จำำาหน่ายูไฟฟ้าให�กัับลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมท้�ตี้ั�งอยูู่ใน WHA CIE 1

ทั�งน้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััท
ยู่อยูท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ถุ่อหุ�นในบริิษััท บ้.กัริิม เพา
เวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำากััดั คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 25.01 ของ
หุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั ในขณะท้�กัลิุ่มบ้ กัริิม เพา
เวอริ์ ถุ่อหุ�นในบริิษััท บ้.กัริิม เพาเวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำากััดั  
คิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 74.99 ของหุ�นท้�ออกัแลิะจำำาหน่ายูแลิ�ว
ทั�งหมดั

โครงกั�รโรงไฟฟ้�พลิังง�นกั๊�ซีธรรมช�ตี้ิ
ท้่ร่วมลิงทุนกัับบริษััท กััลิฟ์ เอ็มพี จำำ�กััดั
กัลิุม่บริษัิัทแลิะบริษัิัท กัลัิฟ์ เอม็พ ้จำำากัดััริว่มเป็นเจำ�าของโริงไฟฟ้า
พลิังงานกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิตี้ามริูปแบบโคริงกัาริผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั 
(SPP) ปริะเภทส์ัญญา Firm จำำานวน 6 โคริงกัาริ ดัังตี้่อไปน้�

1. บริษััท กัลฟ์ วีีทีพีี จำำากัด โคริงกัาริโริงไฟฟ้า กััลิฟ์ ว้ท้พ้ 
ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั (ริะยูอง) (ESIE) 
อำาเภอปลิวกัแดัง จำังหวัดัริะยูอง ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�ง
ทั�งหมดั 137.0 เมกัะวัตี้ต์ี้ แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ไอนำ�าตี้าม
ส์ัญญา 20 ตี้ันตี้่อชั�วโมง โดัยูจำะเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้า
เชิงพาณิชยู์ในเดั่อนพฤษัภาคม 2560

2. บริษััท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำำากัด โคริงกัาริโริงไฟฟ้า กััลิฟ์  
ท้เอส์ 1 ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั (ริะยูอง) 
(ESIE) อำาเภอปลิวกัแดัง จำังหวัดัริะยูอง ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้า
ตี้ิดัตี้ั�งทั�งหมดั 134 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ไอนำ�าตี้าม
ส์ัญญา 30 ตี้ันต่ี้อชั�วโมง โดัยูเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อนกัริกัฎาคม 2560

3. บริษััท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำำากัด โคริงกัาริโริงไฟฟ้า กััลิฟ์  
ท้เอส์ 2 ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั (ริะยูอง) 
(ESIE) อำาเภอปลิวกัแดัง จำังหวัดัริะยูอง ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้า
ตี้ิดัตี้ั�ง 134 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ไอนำ�าตี้ามส์ัญญา 
30 ตี้ันตี้่อชั�วโมง โดัยูเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์
เม่�อเดั่อนกัันยูายูน 2560

4. บริษััท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำำากัด โคริงกัาริโริงไฟฟ้า กััลิฟ์  
ท้เอส์ 3 ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์น 
ซึ่้บอริ์ดั 1 (WHA ESIE 1) อำาเภอปลิวกัแดัง จำังหวัดัริะยูอง 
ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้
ไอนำ�าตี้ามสั์ญญา  25 ตี้นัตี้อ่ชั�วโมง โดัยูเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิติี้
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อนพฤศจำิกัายูน 2560

5. บริษััท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำำากัด โคริงกัาริโริงไฟฟ้า กััลิฟ์  
ท้เอส์ 4 ตี้ั�งอยูู่ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์น 
ซึ่้บอริ์ดั 1 (WHA ESIE 1) อำาเภอปลิวกัแดัง จำังหวัดัริะยูอง 
ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�ง 130 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้
ไอนำ�าตี้ามส์ัญญา 25 ตี้ันตี้่อชั�วโมง โดัยูเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อนมกัริาคม 2561

6. บรษัิัท กลัฟ ์เอน็แอลแอล 2 จำำากดั โคริงกัาริโริงไฟฟา้ กัลัิฟ์ 
เอ็นแอลิแอลิ ตี้ั�งอยููท้่�เขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมดับับลิวิ
เอชเอ ริะยูอง (WHA RIL) อำาเภอบ�านค่ายู จำังหวัดัริะยูอง 
ม้กัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�ง 127 เมกัะวัตี้ตี้์แลิะกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้
ไอนำ�าตี้ามส์ัญญา 10 ตี้ันตี้่อชั�วโมง โดัยูเริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อนมกัริาคม 2562

ทั�งน้�บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั (ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทยู่อยู
ของท้�บริิษััทถุ่อหุ�นริ�อยูลิะ 99.99) ถุ่อหุ�นใน โริงไฟฟ้าพลิังงาน
กัา๊ซึ่ธัริริมชาติี้ดังักัลิา่วคดิัเปน็ส์ดััส์ว่นริ�อยูลิะ 25.01 ของหุ�นท้�ออกั
แลิะจำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั ในขณะท้�บริิษััท กััลิฟ์ เอ็มพ้ จำำากััดั ไดั�
ลิงทุนในส์ัดัส์่วนคิดัเป็นส์ัดัส์่วนริ�อยูลิะ 74.99 ของหุ�นท้�ออกัแลิะ
จำำาหน่ายูแลิ�วทั�งหมดั

โครงกั�รโรงไฟฟ้�ขยูะอุตี้ส์�หกัรรมท้่ร่วมลิงทนกัับ
บริษััท โกัลิว์ พลิังง�น (จำำ�กััดั) มห�ชน 
แลิะบริษััท ส์ุเอซี เอเชียู จำำ�กััดั
บริิษััท ชลิบุริ้ คลิ้น เอ็นเนอร์ิยู้� จำำากััดั โคริงกัาริโริงไฟฟ้าขยูะ
อุตี้ส์าหกัริริม ชลิบุริ้ คลิ้นเอนเนอริ์ยู้� ตี้ั�งอยูู่ในนิคมอุตี้ส์าหกัริ
ริมดัับบลิิวเอชเอ ชลิบุริ้ 1 (WHA CIE 1) จำังหวัดัชลิบุริ้ ม้กัำาลิัง
กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าติี้ดัตี้ั�ง 8.6 เมกัะวัตี้ต์ี้ เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยู์ไปเม่�อเดั่อน พฤศจำิกัายูน 2562



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 041

บริิษััท ชลิบุริ้ คลิ้น เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั เป็นบริิษััทยู่อยูของ บริิษััท 
อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั คลิ้น เอ็นเนอริ์ยู้� จำำากััดั ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทริ่วมทุน 
ริะหว่าง บมจำ. โกัลิว์ พลิังงาน (บริิษััทยู่อยูของ บมจำ. โกัลิบอลิ 
เพาเวอริ์ ซึ่ินเนอริ์ยู้) ริ่วมกัับ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู้�  
จำำากััดั (บริิษััทยู่อยูของ บมจำ. ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนด์ั  
พาวเวอริ)์ แลิะบริษัิัท ส์เุอซึ่ เอเช้ยู จำำากัดัั เพ่�อกัาริพฒันาโคริงกัาริ
โริงไฟฟ้าพลิังงานขยูะอุตี้ส์าหกัริริม โดัยูทั�งส์ามบริิษััทถุ่อหุ�นใน
ส์ัดัส์่วนท้�เท่ากััน

โครงกั�รระบบท่อจำัดัจำำ�หน่�ยูแลิะค้�ปลิ้กักั๊�ซีธรรมช�ตี้ิ
ท้่ร่วมลิงทุนกัับบริษััท กััลิฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำ�กััดั
(มห�ชน) แลิะบริษััท เอ็มไอท้จำี (ไทยูแลินดั์) จำำ�กััดั
โคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั เอ็นจำ้ดั้ 2 เป็นโคริงกัาริ
ริะบบท่อจำัดัจำำาหน่ายูแลิะค�าปลิ้กักั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิให�แกั่ลิูกัค�า
อตุี้ส์าหกัริริมในนิคมอตุี้ส์าหกัริริม ดับับลิวิเอชเอ อ้ส์เทริิน์ซ้ึ่บอริด์ั 
2 แลิะโคริงกัาริดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั เอ็นจำ้ดั้ 4 ท้�นิคม
อุตี้ส์าหกัริริม ดัับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั 4 (WHA ESIE 4) 
ซึ่ึ�งไดั�เปิดัดัำาเนินกัาริเชิงพาณิชยู์เม่�อเดั่อน มิถุุนายูน 2562 
 
โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าทุ่�กลุ่มบริษั้ทุด้ำาเนินการเอง
ทุ่�เป็ิด้ด้ำาเนินการเชิงพาณูิชย์แล้ว
1. โครงกั�รโรงไฟฟ้�พลิังง�นแส์งอ�ทิตี้ยู์ท้่บริษััท 

ดัำ�เนินกั�รเอง
บริิษััทไดั�เข�าดัำาเนินกัาริโคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์
เพ่�อจำำาหน่ายูไฟฟ้าให�กัับโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมแลิะอาคาริคลิัง
ส์ินค�าทั�งในพ่�นท้�อุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม WHA แลิะภายูนอกั ซึ่ึ�ง
ไดั�เริิ�มดัำาเนินกัาริผู้ลิติี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ูแลิ�วเป็นจำำานวนริวมทั�งส์ิ�น  
36.9 เมกัะวัตี้ตี้์

โค้รงการโรงไฟู้ฟู้้าทุ่�กลุ่มบริษั้ทุเข้าร่วมลงทุุน
ทุ่�อย้่ระห้ว่างก่อส่ร้าง
1. โครงกั�รโรงไฟฟ้�พลิังง�นแส์งอ�ทิตี้ยู์ท้่ตี้ิดัตี้ั�งบนหลิังค�
บริิษััทไดั�เข�าดัำาเนินกัาริโคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์
เพ่�อจำำาหน่ายูไฟฟ้าให�กัับโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมแลิะอาคาริคลิัง
ส์นิค�าทั�งในพ่�นท้�อตุี้ส์าหกัริริมของกัลิุม่ WHA แลิะภายูนอกั ท้�อยูู่
ริะหว่างกั่อส์ริ�างม้ขนาดักัำาลิังผู้ลิิตี้ริวม 11.4 เมกัะวัตี้ตี้์ 

กลยุทุธิ์ในการป็ระกอบธิุรกิจของบริษั้ทุ
1. กลยุทุธิ์การจ้ด้จำาห้น่ายพล้งงานส่ะอาด้ในราค้าทุ่�

ส่ามารถืแข่งข้นได้้
บริิษััทคำานึงถุึงผู้ลิกัริะทบดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม มุ่งเน�นกัาริขยูายู
แลิะพัฒนาโคริงกัาริพลิังงานส์ะอาดั ดั�วยูความรูิ�ความเข�าใจำ
ในเทคโนโลิยู้พลัิงงาน ความเข�าใจำในความตี้�องกัาริของลูิกัค�า  

กัาริบริิหาริจำัดักัาริท้�ม้ปริะส์ิทธัิภาพ ทั�งทางดั�านกัาริดัำาเนินกัาริ
แลิะดั�านตี้�นทุนทางกัาริเงิน ซึึ่�งนำาไปส์ู่กัาริเลิ่อกัใช�เทคโนโลิยู้
ท้�เหมาะส์มตี้อบโจำทย์ูตี้่อความตี้�องกัาริของลูิกัค�าดั�วยูริาคา
ท้�ส์ามาริถุแข่งขันไดั� แลิะในริาคาท้�ถุูกักัว่าคู่แข่ง ซึ่ึ�งช่วยูลิดั 
ตี้�นทุนกัาริผู้ลิิตี้ให�กัับลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริม

2. กลยุทุธิ์ในการนำานว้ต้กรรมและ Smart Solutions 
ต้่างๆ มาใช้ในการจ้ด้การพล้งงานในพ่�นทุ่� 
อุต้ส่าห้กรรมให้้ด้่ยิ�งขึ�น 

บริิษััทอยูู่ริะหว่างกัาริศึกัษัาแลิะพัฒนานวัตี้กัริริมดั�านพลิังงาน
ดั�านตี้่างๆ ไดั�แกั่ โคริงส์ริ�างตี้ลิาดัไฟฟ้าริูปแบบใหม่ เช่น  
Peer-to-Peer Energy Trading ศึกัษัาโคริงส์ริ�างอัตี้ริาค่าบริิกัาริ 
ริปูแบบใหม ่เชน่ Net Metering, Net Billing ศกึัษัาเทคโนโลิยู้ใหม่ 
เช่น ริะบบกัักัเกั็บพลิังงาน (Energy Storage) ศึกัษัากัาริจำัดักัาริ
แลิะกัาริปฏิบัิตี้กิัาริริะบบไฟฟ้ารูิปแบบใหม่ เช่น ริะบบไมโคริกัริดิั  
(Microgrid) ฯลิฯ ในบริิเวณพ่�นท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม 
WHA โดัยูม้เป้าหมายูเพ่�อริองรัิบกัริะแส์ความเปลิ้�ยูนแปลิงของ
อุตี้ส์าหกัริริมพลัิงงานส์ู่กัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าแบบกัริะจำายูตี้ัวแลิะกัาริ
ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าจำากัพลิังงานส์ะอาดั ซึ่ึ�งจำะช่วยูลิดัตี้�นทุนแลิะเพิ�ม
เส์ถุยู้ริภาพดั�านพลิงังานให�แกัผูู่้�ปริะกัอบกัาริในนคิมอตุี้ส์าหกัริริม 
แลิะเพิ�มโอกัาส์กัาริลิงทุนให�กัับบริิษััท ในปี 2563 บริิษััทไดั�ริ่วม
ม่อกัับกัาริไฟฟ้าส์่วนภูมิภาคแลิะพันธัมิตี้ริดั�านเทคโนโลิยู้ในกัาริ
ศึกัษัาแลิะพัฒนาริะบบ Peer-to-Peer Energy Trading โดัยูใช�
เทคโนโลิยู้ Blockchain ซึึ่�งในปัจำจำุบันโคริงกัาริดัังกัล่ิาวไดั�เข�า
เป็นส์่วนหนึ�งของโปริแกัริม ERC Sandbox ท้�ดัำาเนินกัาริโดัยู 
คณะกัริริมกัาริกัำากัับกัิจำกัาริพลิังงานเป็นท้�เริ้ยูบริ�อยูแลิ�ว  

3. กลยุทุธิ์ในการเป็็นผ้้นำาในการพ้ฒินาโค้รงการโรงไฟู้ฟู้้า
ส่ำาห้ร้บใช้ในเฉพาะพ่�นทุ่� (Captive Energy) และระบบ
ไมโค้รกริด้ (Microgrid) ส่ำาห้ร้บพ่�นทุ่�อุต้ส่าห้กรรม 

บริิษััทอยูู่ริะหว่างศึกัษัาความเป็นไปไดั�ในกัาริพัฒนาโคริงกัาริ 
โริงไฟฟ้าส์ำาหริบัใช�ในพ่�นท้�เฉพาะ แลิะกัาริพฒันาริะบบไมโคริกัริดิั  
เพ่�อจำำาหน่ายูไฟฟ้าแลิะไอนำ�าให�กัับผูู้�ปริะกัอบกัาริในพ่�นท้�
อุตี้ส์าหกัริริมตี้่างๆ โดัยูเริิ�มจำากัพ่�นท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม
ดัับบลิิวเอชเอ ซึ่ึ�งจำะช่วยูให�กัริะแส์ไฟฟ้าท้�จำัดัจำำาหน่ายูให�กัับ
ลิูกัค�าโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมตี้่างๆ ม้ความมั�นคงขึ�นกัว่าในปัจำจำุบัน 
เพริาะจำะส์ามาริถุบริหิาริจำดัักัาริผู้ลิติี้ไฟฟ้าจำากัหนว่ยูผู้ลิติี้ปริะเภท
ตี้า่งๆ ให�คุ�มคา่แลิะส์อดัคลิ�องกัับลิักัษัณะกัาริใช�พลิังงานของผูู้�ใช�
พลิงังานในพ่�นท้�นั�นๆ ริวมถึุงมต้ี้�นทุนกัาริผู้ลิติี้ไอนำ�าท้�ตี้ำ�า นอกัจำากั
นั�นยูังช่วยูส์่งเส์ริิมกัาริใช�พลิังงานทางเลิ่อกั แลิะช่วยูลิดักัาริ 
ส์ูญเส์้ยูพลิังงานจำากักัาริจำำาหน่ายูไฟฟ้าผู้่านริะบบส์ายูส์่งใน
ริะยูะทางไกัลิ ช่วยูลิดัตี้�นทุนกัาริผู้ลิิตี้ให�ผูู้�ปริะกัอบกัาริในนิคม
อุตี้ส์าหกัริริมอ้กัทั�งยูังช่วยูริักัษัาส์ิ�งแวดัลิ�อมอ้กัดั�วยู   



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563042

4. กลยุทุธิ์ในการมุ่งเน้นการขยายธิุรกิจทุ้�งภายในป็ระเทุศิ 
และป็ระเทุศิในกลุ่ม CLMV โด้ยเฉพาะป็ระเทุศิเวียด้นาม 
ซัึ�งเป็็นต้ลาด้ทุ่�ม่ศิ้กยภาพส่้งสุ่ด้ 

บริษัิัทม้แผู้นในกัาริขยูายูธัรุิกิัจำพลัิงงานดังัท้�กัลิา่วมาข�างตี้�นไปยูงั
ตี้ลิาดัทั�งภายูในปริะเทศ แลิะตี้า่งปริะเทศ โดัยูเฉพาะในปริะเทศท้�
มอั้ตี้ริากัาริเตี้บิโตี้ของจำำานวนปริะชากัริแลิะทางเศริษัฐกิัจำส์งู แลิะ
ม้ความตี้�องกัาริพลัิงงานจำำานวนมากั เช่น ปริะเทศในกัลิุม่ CLMV 
โดัยูเฉพาะปริะเทศเว้ยูดันาม ซึึ่�งเป็นปริะเทศท้�ม้ศักัยูภาพแลิะ 
นา่ลิงทนุ ทั�งน้� บริษัิัทอยูู่ริะหวา่งกัาริศกึัษัาเพ่�อเข�าลิงทนุโคริงกัาริ
พลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ท้�ตี้ิดัตี้ั�งบนพ่�นดัิน (Solar Farm) แลิะ 
พลิงังานลิม (Wi nd Farm) มส้์ญัญาจำำาหนา่ยูไฟฟา้ริะยูะยูาวให�กับั
กัาริไฟฟ้าเว้ยูดันามหริ่อ EVN

ภาวะอุต้ส่าห้กรรม
อุตี้ส์าหกัริริมไฟฟ้าในปริะเทศไทยู เป็นริะบบส์าธัาริณูปโภค 
พ่�นฐานท้�ถุูกักัำากัับดูัแลิกัาริดัำาเนินงานโดัยู กัริะทริวงพลิังงาน 
(พน.) คณะกัริริมกัาริกัำากัับกัิจำกัาริพลิังงาน (กักัพ.) แลิะ คณะ
กัริริมกัารินโยูบายูพลัิงงานแห่งชาติี้ (กัพช.) เพ่�อพัฒนาแลิะจัำดัหา
พลิงังานไฟฟา้ของปริะเทศให�มค้วามมั�นคงแลิะยูั�งยู่น แตี้เ่ดัมิกัาริ
ผู้ลิติี้ไฟฟา้ของปริะเทศไทยูมก้ัาริไฟฟา้ฝั่า่ยูผู้ลิติี้แหง่ปริะเทศไทยู 
(กัฟผู้.) เปน็ผูู้�ผู้ลิติี้ไฟฟา้แตี้เ่พ้ยูงผูู้�เดัยู้ว ตี้อ่มาเน่�องจำากัแนวโน�ม
ความตี้�องกัาริใช�ไฟฟ้าม้เพิ�มขึ�นจำากักัาริขยูายูตี้ัวทางเศริษัฐกัิจำ
แลิะกัาริเพิ�มขึ�นของจำำานวนปริะชาชน ริัฐบาลิจำึงไดั�ม้กัาริส์่งเส์ริิม
ให�ภาคเอกัชนเข�ามาม้ส์่วนริ่วมในกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้ามากัขึ�นเพ่�อ 
ลิดัภาริะของ กัฟผู้.ในกัาริลิงทุนกั่อส์ริ�างโริงไฟฟ้าเพ่�อริองริับ
ความตี้�องกัาริใช�ไฟฟ้าท้�เพิ�มขึ�น โดัยูตี้ั�งแตี้่ปี พ.ศ. 2535 ริัฐบาลิ
ไดั�ม้นโยูบายูเพิ�มบทบาทของภาคเอกัชนในกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าแลิะ
เปิดัโอกัาส์ให�เข�าริ่วมปริะมูลิกัาริส์ริ�างโริงไฟฟ้าไดั� ทำาให�ตี้ั�งแตี้่ปี  
พ.ศ. 2537 ไดั�ม้ผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าอิส์ริะ (Independent Power 
Producer: IPP) แลิะผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าริายูเลิ็กั (Small Power 
Producer: SPP) เข�ามาม้บทบาทในกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าในริะบบ
ของปริะเทศ แลิะตี้่อมาในปัจำจุำบันเน่�องจำากัม้กัาริส์นับส์นุนให�ม้
กัาริใช�พลิังงานหมุนเว้ยูนในกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้า จำึงไดั�ม้ผูู้�ผู้ลิิตี้ไฟฟ้า
ขนาดัเลิ็กัมากั (Very Small Power Producer: VSPP) เข�ามา 
ม้บทบาทเพิ�มในอุตี้ส์าหกัริริมไฟฟ้าของปริะเทศ แลิะในช่วง 
ท้�ผู้่านมาตี้�นทุนอุปกัริณ์ผู้ลิิตี้พลัิงงานแส์งอาทิตี้ยู์ไดั�ตี้กัลิงอยู่าง

ริวดัเร็ิว ทำาให�ม้ผูู้�ปริะกัอบกัาริจำำานวนมากัลิงทุนตี้ิดัตี้ั�งริะบบ
ผู้ลิิตี้ไฟฟ้าจำากัแส์งอาทิตี้ยู์เพ่�อใช�เองหร่ิอจำำาหน่ายูให�แกั่ผูู้�ใช�ไฟ
ในโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมหริ่อส์ถุานปริะกัอบกัาริขนาดัใหญ่อ่�นๆ 
เน่�องจำากัส์ามาริถุผู้ลิิตี้พลิังงานไดั�ในริาคาตี้�นทุนเฉลิ้�ยูต่ี้อหน่วยู
ท้�ตี้ำ�ากัว่ากัาริซึ่่�อไฟจำากั กัาริไฟฟ้าส์่วนภูมิภาค (กัฟภ.) หริ่อ กัาริ
ไฟฟ้านคริหลิวง (กัฟน.)

อ�างอิงจำากัแผู้นพัฒนากัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าของปริะเทศไทยู  
พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปริับปริุงคริั�งท้� 1 (PDP 2018 revision 
1) กัริะทริวงพลัิงงาน ไดั�คงไว�ซึึ่�งกัำาลิังผู้ลิิตี้ไฟฟ้าตี้ามสั์ญญา 
ณ ปลิายูแผู้นท้� 77,211 MW เท่าเดัิมตี้ามแผู้น PDP 2018  
เพ่�อริักัษัาความมั�นคงในริะบบไฟฟ้าของปริะเทศ กัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้
โริงไฟฟ้าจำากัพลิังงานหมุนเว้ยูนคงเดัิมท้� 18,696 MW แตี้่ไดั�ม้
กัาริปรัิบเป้าหมายูแลิะแผู้นกัาริจำา่ยูไฟฟ้าพลัิงงานหมุนเวยู้นเพ่�อ
ให�ส์อดัคลิ�องกัับนโยูบายูโริงไฟฟ้าชุมชนเพ่�อเศริษัฐกัิจำฐานริากั  
ตี้ามนโยูบายูกัาริส์่งเส์ริิมของภาคริัฐ

ความตี้�องกัาริใช�ไฟฟ้าในปริะเทศนั�นผัู้นแปริตี้ามภาวะเศริษัฐกัิจำ 
โดัยูม้อัตี้ริากัาริเติี้บโตี้โดัยูเฉลิ้�ยูคิดัเป็นปริะมาณ 0.9-1.1 เท่า
ของอัตี้ริากัาริเติี้บโตี้ของ GDP  ส์ำาหรัิบแนวโน�มอุตี้ส์าหกัริริม
ในปี 2564-2565 นั�น ธัุริกัิจำไฟฟ้าเอกัชนม้แนวโน�มเตี้ิบโตี้ดั้ขึ�น 
ตี้ามลิำาดับัจำากัปจัำจัำยูหนนุทั�งดั�านอุปส์งคท้์�มต้ี้ลิาดัริองรัิบแน่นอน 
แลิะดั�านอุปทานจำากันโยูบายูส์นับส์นุนกัาริลิงทุนของภาครัิฐตี้าม
แผู้นพฒันากัำาลิงักัาริผู้ลิติี้ไฟฟา้แลิะแผู้นพฒันาพลิงังานทดัแทน
แลิะพลิังงานทางเลิ่อกั ทั�งน้� กัลิุ่มโริงไฟฟ้าท้�กัาริลิงทุนม้แนว
โน�มเริ่งตี้ัวขึ�นตี้ั�งแตี้่ปี 2564 เป็นตี้�นไป ปริะกัอบดั�วยู โคริงกัาริ
พลิงังานแส์งอาทติี้ยูต์ี้ดิัตี้ั�งบนหลิงัคาภาคปริะชาชน โริงไฟฟ้าเช่�อ
เพลิงิช้วมวลิ กัา๊ซึ่ช้วภาพ แลิะขยูะ ตี้ามลิำาดับั เน่�องจำากัเปน็กัลิุม่ 
เป้าหมายูท้�ภาครัิฐจำะทยูอยูรัิบซ่ึ่�อไฟฟ้า อ้กัทั�งเป็นกัลิุ่ม 
ท้�ม้ศักัยูภาพกัาริแข่งขันดั�านตี้�นทุนแลิะแหลิ่งวัตี้ถุุดัิบ*

*ท่�มา

แนวโน้มอัุตสุาหกำรรมธิุรกำิจผลิตไฟ์ฟ์้า,	Krungsri	Reserch	วันท่�	30	กำรกำฎาคำม	2563



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 043

ปัจำจำัยู
คว�มเส์้่ยูง

บริษิัทัตี้ั�งเปา้หมายูเปน็บริษิัทัชั�นนำาของปริะเทศในกัาริให�บริกิัาริ
ส์าธัาริณปูโภคแลิะพลิงังาน โดัยูบริษิัทัไดั�ตี้ริะหนกััถุงึปจัำจำยัูความ
เส์้�ยูงตี้่างๆ อันอาจำเกัิดัขึ�นภายูใตี้�กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงของปัจำจำัยู
ภายูในแลิะภายูนอกั ริวมถุึงส์ภาพแวดัลิ�อมตี้่างๆ ท้�อาจำจำะส์่ง 
ผู้ลิกัริะทบตี้่อกัาริปริะกัอบธัุริกัิจำ บริิษััทจำึงไดั�ปริะเมินความเส์้�ยูง 
ท้�ม้นัยูส์ำาคัญตี้่างๆ ตี้ลิอดัจำนผู้ลิกัริะทบของความเส์้�ยูงตี้่างๆ  
ดังักัลิา่วตี้อ่ธัรุิกัจิำของบริษิัทั โดัยูแบง่ออกัเปน็  4 ดั�านหลิกัั กัลิา่ว 
ค่อ ดั�านกัลิยูุทธั์ (Strategy) ดั�านกัาริดัำาเนินงาน (Operation)  
ดั�านกัาริเงิน (Financial) แลิะดั�านกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎริะเบ้ยูบ 
แลิะอ่�นๆ (Compliance) แลิะแบ่งแยูกัตี้ามปริะเภทของ 
ธัุริกัิจำหลิักั (ธัุริกัิจำนำ�าแลิะธัุริกัิจำพลิังงาน) ของบริิษััท ดัังตี้่อไปน้�  

ปัจำจำัยูเส์้่ยูงดั้�นกัลิยูุทธ์

ธิุรกิจนำ�า
(1) รายได้้ห้ลก้ของธิรุกจินำ�ามาจากลก้ค้้าในนคิ้มอตุ้ส่าห้กรรม 

และเขต้ป็ระกอบกาอุต้ส่าห้กรรมของบรษิัทุ้ ด้้บบลวิเอชเอ 
อินด้้ส่เต้รียล ด้่เวลลอป็เมนทุ์ จำาก้ด้ (มห้าชน)

ณ ปัจำจำุบัน บริิษััทม้ริายูไดั�จำากักัาริดัำาเนินงานในจำำานวนท้�ม้นัยู
ส์ำาคัญมาจำากักัาริปริะกัอบธัุริกัิจำนำ�าในเขตี้นิคมอุตี้ส์าหกัริริม 
แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมท้�พัฒนาแลิะบริิหาริจำัดักัาริ
โดัยูบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อินดััส์เตี้ริ้ยูลิ ดั้เวลิลิอปเมนท์ จำำากััดั 
(มหาชน) แลิะบริิษััทยู่อยู (ริวมเริ้ยูกัว่า “กัลิุ่ม WHAID”) ซึ่ึ�งเป็น
ผูู้�ถุ่อหุ�นใหญ่ของบริิษััท โดัยูคิดัเป็นส์ัดัส์่วนปริะมาณริ�อยูลิะ 44.7 
แลิะริ�อยูลิะ 61.4 ของริายูไดั�ทั�งหมดัของบริิษััท ในปี 2562 แลิะ 
2563 ตี้ามลิำาดัับ

แม�วา่บริษัิัทจำะไดั�ลิงนามในส์ญัญาพันธัมติี้ริทางธัรุิกัจิำ แลิะส์ญัญา
เช่าส์ิทธัิกัับกัลิุ่ม WHAID เพ่�อให�ม้ส์ิทธัิในกัาริปริะกัอบธัุริกัิจำนำ�า
ในนคิมอุตี้ส์าหกัริริม แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอตุี้ส์าหกัริริมของกัลิุม่ 
WHAID ทั�งส์ำาหรัิบโคริงกัาริปัจำจำุบันแลิะโคริงกัาริในอนาคตี้เป็น
ริะยูะเวลิา 50 ปี แตี้่หากักัลิุ่ม WHAID ไม่ขยูายูธัุริกัิจำเกั้�ยูวกัับ
กัาริพัฒนานิคมอุตี้ส์าหกัริริม แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม
ในอนาคตี้ไม่ว่าดั�วยูเหตีุ้ใดัๆ แลิะบริิษััทไม่ม้ลิูกัค�าภายูนอกันิคม
อตุี้ส์าหกัริริม แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุม่ WHAID 
เพิ�มเตี้ิม ริายูไดั�ของบริิษััทอาจำไม่เติี้บโตี้อยู่างม้ส์าริะส์ำาคัญใน
อนาคตี้ หริ่อหากัส์ัญญาเช่าส์ิทธัิส์ิ�นส์ุดัลิงเม่�อคริบกัำาหนดัริะยูะ
เวลิา 50 ปี โดัยูไม่ม้กัาริตี้่ออายูุ แลิะบริิษััทไม่ม้ลิูกัค�าภายูนอกั
นิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมของกัลิุ่ม 
WHAID มาชดัเชยูริายูไดั�ของบริิษััทอาจำลิดัลิงอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ 
ซึ่ึ�งเหตุี้ดัังกัลิ่าวอาจำกั่อให�เกัิดัผู้ลิกัริะทบต่ี้อผู้ลิกัาริดัำาเนินงาน 

แลิะฐานะทางกัาริเงนิของบริษัิัทอยู่างมนั้ยูส์ำาคญัไดั� เพ่�อลิดัความ
เส์้�ยูงดังักัลิา่ว บริษัิัทจำงึพจิำาริณาคดััเลิอ่กัโคริงกัาริลิงทนุท้�ให�อตัี้ริา
ผู้ลิตี้อบแทนภายูในส์่วนของผูู้�ถุ่อหุ�น (Equity Internal Rate of 
Return) ในริะดัับท้�เหมาะส์ม แลิะศึกัษัาแลิะวิเคริาะห์ความเป็น
ไปไดั�ของโคริงกัาริ (Feasibility Study) ริวมถุึงกัาริศึกัษัาผู้ลิกัริะ
ทบจำากัปัจำจำัยูตี้่างๆ (Sensitivity Analysis) อยู่างลิะเอ้ยูดั แลิะ
หากัเป็นโคริงกัาริริว่มทุน (Joint Venture) บริษัิัทก็ัม้นโยูบายูเลิอ่กั 
ผูู้�ริว่มลิงทนุอยูา่งริอบคอบ โดัยูพจิำาริณาจำากัความริู� ความส์ามาริถุ  
ปริะส์บกัาริณ์ ความเช้�ยูวชาญ ฐานะทางกัาริเงิน แลิะปริะวัตี้ิผู้ลิ
กัาริดัำาเนินงานท้�ผู้่านมาในอดั้ตี้ของผูู้�ริ่วมลิงทุนอ้กัดั�วยู 

(2) ค้วามเส่่�ยงจากการพ่�งพิงล้กค้้ารายให้ญ่่เพียงบางราย
เน่�องจำากักัลุ่ิมลูิกัค�าหลัิกัของธุัริกิัจำนำ�าของบริิษััทซึึ่�งเป็นผูู้�ปริะกัอบกัาริ 
ในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมแลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริม ปริะกัอบ
ดั�วยูลูิกัค�ากัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมปิโตี้ริเคม้ กัลิุ่มพลัิงงาน แลิะกัลิุ่ม
อุตี้ส์าหกัริริมยูานยูนตี้์ เป็นหลิักั ซึึ่�งม้กัาริใช�นำ�าคิดัเป็นสั์ดัส่์วน
ปริะมาณริ�อยูลิะ 40.1 ริ�อยูลิะ 23.1 แลิะริ�อยูลิะ 11.7 ของริายูไดั�
จำากัธัรุิกัจิำนำ�าทั�งหมดัของบริษัิัท ในป ี2563 ตี้ามลิำาดับั นอกัจำากัน้�  
ลิูกัค�าริายูใหญ่ของบริิษััท 10 ริายูแริกั ส์่วนใหญ่เป็นลิูกัค�ากัลิุ่ม
อุตี้ส์าหกัริริมปิโตี้ริเคม้ แลิะโริงไฟฟ้า โดัยูริายูไดั�ของบริิษััทจำากั
ลิูกัค�าริายูใหญ่ดัังกัลิ่าวคิดัเป็นริ�อยูลิะ 58.2 แลิะริ�อยูลิะ 43.4 
ของริายูไดั�จำากัธัรุิกัจิำนำ�าของบริษัิัท ในป ี2562 แลิะป ี2563 ดังันั�น 
หากัธัุริกัิจำหริ่อส์ภาวะกัาริลิงทุนของกัลิุ่มอุตี้ส์าหกัริริมหริ่อลูิกัค�า 
ริายูใหญ่ดัังกัล่ิาวลิดัลิงหริ่อชะลิอตัี้วลิง อาจำทำาให�ความตี้�องกัาริ
ใช�นำ�าแลิะริะบบส์าธัาริณูปโภคอ่�นๆ ของลิูกัค�ากัลิุ่มดัังกัลิ่าวลิดัลิง 
ซึ่ึ�งเหตี้ดุังักัล่ิาวอาจำกัอ่ให�เกัดิัผู้ลิกัริะทบในทางลิบอยูา่งม้นัยูส์ำาคญั
ตี้อ่ความส์ามาริถุในกัาริทำากัำาไริ แลิะผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัท

บริษิัทัไดั�ตี้ริะหนักัถุึงความเส์้�ยูงแลิะผู้ลิกัริะทบจำากัปจัำจำยัูดังักัลิ่าว 
เพ่�อลิดัความเส์้�ยูง 1) บริิษััทไดั�ม้กัาริเฝั่้าตี้ิดัตี้ามกัาริใช�นำ�าของ
ลิูกัค�าอยู่างใกัลิ�ชิดั 2) ส์อบถุามแลิะทบทวนแผู้นกัาริใช�นำ�ากัับ
ลิูกัค�ากัลิุ่มดัังกัล่ิาวเป็นริะยูะๆ แลิะ 3) เพ่�อเป็นกัาริลิดัผู้ลิกัริะ
ทบจำากัปัจำจำัยูดัังกัลิ่าวในริะยูะยูาว บริิษััทจำึงม้นโยูบายูแลิะแผู้น
งานในกัาริเพิ�มผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ท้�หลิากัหลิายูเพ่�อตี้อบส์นองความ
ตี้�องกัาริของลิูกัค�า อาทิ เช่น กัาริให�บริิกัารินำ�าอุตี้ส์าหกัริริม
ปริะเภทพิเศษั (Specific Industrial Water) หริ่อริะบบนำ�า 
อาริ์โอ (Reverse Osmosis) เพ่�อส์ามาริถุเจำาะกัลิุ่มลิูกัค�า 
หลิากัหลิายูมากัขึ�น ริวมถุึงกัาริวางแผู้นกัาริตี้ลิาดัในกัาริเจำาะ 
กัลิุม่ลูิกัค�านอกันิคม เชน่ องคก์ัาริบริหิาริส์ว่นตี้ำาบลิ เทศบาลิ ฯลิฯ 
ในพ่�นท้�ท้�เป็นศูนยู์กัลิางเศริษัฐกัิจำท้�ส์ำาคัญอ้กัดั�วยู



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563044

(3) ค้วามเส่่�ยงจากการพ่�งพิงผ้้จ้ด้จำาห้น่ายนำ�าด้ิบรายให้ญ่่ 
บริิษััทดัำาเนินธัุริกัิจำให�บริิกัาริส์าธัาริณูปโภค โดัยูผู้ลิิตี้แลิะจำัดั
จำำาหนา่ยูนำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริมให�แกัผูู่้�ปริะกัอบกัาริอตุี้ส์าหกัริริมใน
นิคมอุตี้ส์าหกัริริม ซึ่ึ�งตี้�องใช�นำ�าดัิบเป็นวัตี้ถุุดัิบหลิักัท้�ส์ำาคัญ โดัยู
คา่ใช�จำา่ยูนำ�าดับิเฉลิ้�ยูคดิัเป็นปริะมาณริ�อยูลิะ 69.3 ของตี้�นทนุริวม 
ในปัจำจุำบัน บริิษััทจำัดัหานำ�าดัิบจำากัผูู้�จำัดัจำำาหน่ายูนำ�าดัิบริายูใหญ่ 
 3 ริายู เป็นหลิักั ไดั�แกั่ 1) บริิษััทจำัดักัาริแลิะพัฒนาทริัพยูากัรินำ�า
ภาคตี้ะวันออกั จำำากััดั (มหาชน) (“อ้ส์ตี้์วอเตี้อริ์”) ซึ่ึ�งเป็นผูู้�ไดั�ริับ
ส์ัมปทานริายูใหญ่ในเขตี้พ่�นท้�จำังหวัดัชลิบุริ้ ริะยูอง ฉะเชิงเทริา 
จำากักัริมชลิปริะทาน 2) กัริมชลิปริะทาน แลิะ 3) กัลิุ่ม WHAID 
ไดั�แกั่ นำ�าจำากับ่อนำ�าธัริริมชาตี้ิพ่�นท้�ของกัลิุ่ม WHAID ในส์ัดัส์่วน
ริ�อยูลิะ 78.8 ริ�อยูลิะ 11.6 แลิะริ�อยูลิะ 9.6 ตี้ามลิำาดัับ โดัยูกัลิุ่ม 
WHAID เป็นตี้ัวกัลิางในกัาริจำัดัซ่ึ่�อนำ�าดัิบจำากัส์องแหลิ่งแริกั 
อยู่างไริกั็ดั้ บริิษััทส์ามาริถุจำัดัซึ่่�อนำ�าดัิบโดัยูตี้ริงจำากั อ้ส์ตี้์วอเตี้อริ์ 
แลิะกัริมชลิปริะทานไดั�

ดัังนั�น หากัอ้ส์ต์ี้วอเตี้อร์ิ กัริมชลิปริะทาน หริ่อกัลิุ่ม WHAID 
ไม่ส์ามาริถุจำัดัหานำ�าดัิบให�แกั่บริิษััทไดั�ตี้ามปริิมาณแลิะในเวลิาท้�
ตี้กัลิงกันั หริอ่เกัดิัภาวะขาดัแคลินนำ�าดับิ หริอ่หากัริาคานำ�าดับิส์งูขึ�น  
เหตุี้กัาริณ์ดัังกัลิ่าวอาจำกั่อให�เกัิดัผู้ลิกัริะทบในทางลิบอยู่างม้ 
นัยูส์ำาคัญตี้่อฐานะทางกัาริเงิน ผู้ลิกัาริดัำาเนินงาน แลิะโอกัาส์ 
ทางธัุริกัิจำของบริิษััท

ในชว่ง 10 ปท้ี�ผู่้านมา บริษัิัทมแ้ผู้นงานเพ่�อลิดัความเส์้�ยูงจำากักัาริ
ม้แหล่ิงนำ�าดัิบจำากัผูู้�บริิกัาริน�อยูริายูแลิะหริ่อจำัดัหาคุณภาพของ
นำ�าดัิบ 1) บริิษััทม้กัาริตี้ิดัตี้ามส์ถุานกัาริณ์เกั้�ยูวกัับแหลิ่งนำ�าดัิบ
ตี้ามธัริริมชาติี้ แลิะม้แผู้นในกัาริส์ริ�างอ่างกักััเก็ับนำ�า (Reservoirs) 
ในบางนิคมอุตี้ส์าหกัริริมตี้ามความเหมาะส์ม 2) มแ้ผู้นกัาริจำดััหา
แหลิ่งนำ�าดิับตี้ามธัริริมชาตี้ิเพิ�มเตี้ิมนอกัเหน่อจำากัแหลิ่งท้�ใช�เป็น
ปริะจำำา 3) ริวมถุึงม้แผู้นในกัารินำาเทคโนโลิยู้ในกัาริบำาบัดันำ�าเส์้ยู
ให�เป็นนำ�าดั้เพ่�อนำากัลิับมาใช�ใหม่ (Wastewater Reclamation)  
อ้กัดั�วยู ซึ่ึ�งในปี 2563 บริษัิัทฯ ไดั�ขยูายูกัำาลิงักัาริผู้ลิติี้ Reclaimed 
Water เพิ�มขึ�นเป็น 30,200 ลิบ.ม. ตี้่อวัน ในนิคมฯ ของกัลิุ่ม 
WHA  4) นอกัจำากันั�นบริษัิัทไดั�มก้ัาริตี้ดิัตี้ามแลิะปริะส์านงานกับั
ลิกูัค�าอยูา่งส์มำ�าเส์มอ เพ่�อวางแผู้นกัาริใช�นำ�าแลิะกัาริส์ง่นำ�าไดั�อยูา่ง
เพ้ยูงพอ แลิะปริะส์านงานกัับผูู้�จำำาหน่ายูนำ�าดัิบแลิะเพ่�อหาทาง
ป้องกัันแลิะแกั�ไขอยู่างส์มำ�าเส์มอ ดั�วยูมาตี้ริกัาริป้องกัันท้�ดัำาเนิน
กัาริมาแลิ�วข�างตี้�น บริษัิัทมั�นใจำไดั�วา่จำะมแ้หลิง่นำ�าดับิท้�ม้คณุภาพ
แลิะปริิมาณเพ้ยูงพอในกัาริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูไดั�อยู่างตี้่อเน่�อง

ธิุรกิจนำ�าและธิุรกิจพล้งงาน
(1) ค้วามเส่่�ยงจากการลงทุุนในกิจการซึั�งบริษ้ัทุไม่ม่อำานาจ

ค้วบคุ้มกิจการ
ในปัจำจำุบันบริิษััทไดั�ลิงทุนในธุัริกัิจำนำ�าแลิะธุัริกัิจำพลัิงงานผู่้าน
กัาริเข�าซ่ึ่�อหุ�น ริายูไดั�จำากัธุัริกิัจำนำ�าในต่ี้างปริะเทศแลิะธัุริกิัจำ
พลิังงานไดั�แกั่ โริงไฟฟ้าขนาดัใหญ่ (IPP) โริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กั 

(SPP) แลิะโริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กัมากั (VSPP) ของบริิษััทเกัิดัจำากั
กัาริลิงทุนในบริิษััทต่ี้างๆ แลิะม้ฐานะเป็นบริิษััทร่ิวมของบริิษััท  
ดัังนั�นบริิษััทจึำงม้อำานาจำควบคุมกัิจำกัาริแลิะกัาริบริิหาริงานของ
ธัุริกิัจำดัังกัล่ิาวผู่้านคณะกัริริมกัาริของบริิษััท แม�ว่าผูู้�ถุ่อหุ�นริายู
ใหญ่ในบริิษััทดัังกัลิ่าวเป็นบริิษััทท้�ม้ความเช้�ยูวชาญในธัุริกัิจำนำ�า
หริ่อธัุริกัิจำพลิังงาน บริิษััทกั็อาจำม้ความเส์้�ยูงจำากักัาริลิงทุนใน
ธัุริกัิจำดัังกัลิ่าว บริิษััทริับรูิ�ริายูไดั�จำากักัาริลิงทุนในธัุริกัิจำดัังกัลิ่าว
ในริูปแบบของส่์วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนในบริิษััทร่ิวมแลิะ
กัิจำกัาริริ่วมค�า แลิะเงินปันผู้ลิ ทั�งน้�บริิษััทบริิหาริจำัดักัาริความ
เส์้�ยูงดัังกัลิ่าวดั�วยูกัาริคัดัเลิ่อกัผูู้�ร่ิวมทุนท้�ม้ความเช้�ยูวชาญแลิะ
ปริะส์บกัาริณ์ส์ูงเม่�อลิงทุนในบริิษััทริ่วมตี้่างๆ 

(2) ค้วามเส่่�ยงจากการลงทุุนในต้่างป็ระเทุศิ
บริษัิัทไดั�ลิงทนุในธัรุิกิัจำพลิงังานแลิะส์าธัาริณปูโภคในตี้า่งปริะเทศ 
จำึงม้ความเส์้�ยูงตี้่อกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงส์ภาวะเศริษัฐกัิจำ กัาริเม่อง 
ส์ังคม โคริงส์ริ�างทางกัฎหมายูท้�เกิัดัจำากัปริะเทศท้�บริิษััทเข�าไป
ลิงทุน ริวมถึุงความผู้ันผู้วนของอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน ตี้ลิอดัจำนม้
ความเส์้�ยูงดั�านกัาริจำัดัหาทริัพยูากัริบุคคลิตี้่างปริะเทศ ซึ่ึ�งอาจำ
ส์่งผู้ลิเชิงลิบตี้่อริายูไดั�ของบริิษััทฯ 

เพ่�อลิดัความเส์้�ยูงข�างตี้�น บริิษััทไดั�พิจำาริณาแลิะตี้ริวจำส์อบความ
น่าเช่�อถุ่อของผูู้�ริ่วมทุนริวมถุึงปริะเทศท้�ม้แผู้นจำะเข�าลิงทุน 
ทบทวนปจัำจำยัูความเส์้�ยูงจำากักัาริโคริงกัาริลิงทนุตี้า่งปริะเทศอยูา่ง
ส์มำ�าเส์มอแลิะริอบคอบ ม้กัาริตี้ิดัตี้ามผู้ลิกัาริดัำาเนินงานอยู่างตี้่อ
เน่�องเพ่�อลิดัความเส์้�ยูงท้�อาจำเกัิดัขึ�น ทางดั�านทริัพยูากัริบุคคลิ 
บริิษััทไดั�เตี้ร้ิยูมบุคลิากัริให�พริ�อมกัับกัาริพัฒนาธัุริกิัจำในต่ี้าง
ปริะเทศ แลิะมองหาทรัิพยูากัาริบุคคลิเพิ�มเติี้มเพ่�อควบคุมกัาริ
ดัำาเนินงานของบริิษััทท้�เข�าไปลิงทุน

ปัจำจำัยูเส์้่ยูงดั้�นกั�รดัำ�เนินง�น

ธิุรกิจนำ�า
(1) ค้วามเส่่�ยงจากค้วามส่ามารถืในการป็ร้บขึ�นของราค้าค้่า

บริการส่าธิารณู้ป็โภค้ในเขต้นิค้มอุต้ส่าห้กรรม 
มาตี้ริา 14 แห่งพริะริาชบัญญัตี้ิกัารินิคมอุตี้ส์าหกัริริมแห่ง
ปริะเทศไทยู พ.ศ. 2522 (ตี้ามท้�ไดั�ม้กัาริแกั�ไขเพิ�มเตี้มิ) กัำาหนดัวา่  
“กัารินิคมอุตี้ส์าหกัริริมแห่งปริะเทศไทยู (“กันอ.”) ม้อำานาจำ
กัำาหนดัริาคาขายู ค่าเช่า แลิะค่าเช่าซ่ึ่�ออสั์งหาริิมทรัิพย์ู หริ่อ
ส์ังหาริิมทริัพยู์ แลิะค่าบำาริุงริักัษัาส์ิ�งอำานวยูความส์ะดัวกั ตี้ลิอดั
จำนค่าบริิกัาริในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมนั�น ทั�งน้� ตี้ามความเหมาะ
ส์มในดั�านธุัริกัิจำ” ดัังนั�น อำานาจำในกัาริปริะกัาศแลิะปริับเพิ�มค่า
บริกิัาริส์าธัาริณปูโภค เชน่ คา่นำ�าเพ่�ออตุี้ส์าหกัริริม แลิะคา่บริหิาริ
บ่อบำาบัดันำ�าเส์้ยูริวมของนิคมอุตี้ส์าหกัริริม เป็นตี้�น ในเขตี้นิคม
อุตี้ส์าหกัริริมตี้่างๆ จำึงอยูู่ท้� กันอ. โดัยูบริิษััทไม่ส์ามาริถุเริ้ยูกัเกั็บ
ค่าบริิกัาริส์าธัาริณูปโภคเกิันกัว่าอัตี้ริาท้� กันอ. กัำาหนดั ดัังนั�น 
บริษัิัทจำงึมค้วามเส์้�ยูงในกัริณท้้� กันอ. ไม่อนมุตัี้ิให�บริษัิัทปริบัเพิ�ม
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คา่บริกิัาริส์าธัาริณูปโภคตี้ามตี้�นทุนท้�เปลิ้�ยูนแปลิงไป หริอ่เพ่�อให�
ส์อดัคลิ�องกัับส์ภาวะตี้ลิาดั อนึ�ง ไม่ม้ข�อกัำาหนดัให�บริิษััทตี้�องขอ
อนุมัตี้ิอัตี้ริาค่าบริิกัาริส์าธัาริณูปโภคท้�เริ้ยูกัเกั็บในเขตี้ปริะกัอบ
กัาริอุตี้ส์าหกัริริม

(2) ค้วามเส่่�ยงจากการเส่ื�อมส่ภาพและค้วามเส่่ยห้ายของ
ระบบผลิต้และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรมและระบบ
บำาบ้ด้นำ�าเส่่ย

ริะบบผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมแลิะริะบบบำาบัดันำ�า
เส์ยู้ของบริษัิัท อาจำมก้ัาริเส่์�อมส์ภาพไปตี้ามริะยูะเวลิากัาริใช�งาน  
หริ่อไดั�รัิบความเส์้ยูหายูในริะหว่างกัาริปฏิิบัตี้ิงาน ซึึ่�งอาจำส่์ง
ผู้ลิกัริะทบโดัยูตี้ริงทำาให�กัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้แลิะจัำดัส์่งนำ�าเพ่�อ
อุตี้ส์าหกัริริม หริ่อริะบบบริิหาริจัำดักัารินำ�าเส์้ยูตี้�องหยูุดัชะงักั
ลิง หากับริิษััทไม่ส์ามาริถุซ่ึ่อมแซึ่มให�เส์ร็ิจำส์มบูริณ์ไดั�ภายูใน 
ริะยูะเวลิาอันส์มควริ นอกัจำากัจำะส์่งผู้ลิกัริะทบตี้่อความส์ามาริถุ
ในกัาริส์ริ�างริายูไดั� แลิะกัริะแส์เงินส์ดัของบริิษััทแลิ�ว ยูังอาจำ 
ส์่งผู้ลิให�บริิษััทไม่ส์ามาริถุปฏิิบัตี้ิตี้ามเง่�อนไขภายูใตี้�ส์ัญญา
เช่าส์ิทธัิท้�ทำากัับกัลิุ่ม WHAID แลิะกัับลิูกัค�าของบริิษััทอ้กัดั�วยู  
แลิะอาจำก่ัอให�เกิัดัผู้ลิกัริะทบต่ี้อผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท 
อยู่างม้นัยูส์ำาคัญไดั�

เพ่�อลิดัความเส์้�ยูงดังักัลิา่ว บริษัิัทไดั�ม้กัาริตี้ริวจำส์อบริะบบนำ�าอยูา่ง
ส์มำ�าเส์มอ ริวมถุึงม้กัาริจำัดัแผู้นกัาริซึ่่อมบำาริุงริะบบกัาริผู้ลิิตี้แลิะ
จำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมอยู่างเหมาะส์ม โดัยูวัตี้ถุุปริะส์งค์
ของแผู้นกัาริซึ่่อมบำาริุงจำะมุ่งเน�นกัาริซึ่่อมแซึ่มริะบบนำ�าส์่วนท้�
ชำาริุดัหริ่อเส์้ยูหายู ริวมทั�งกัาริเพิ�มปริะสิ์ทธิัภาพในกัาริใช�งาน
ของริะบบผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมเพ่�อให�ส์ามาริถุ
ใช�งานไดั�อยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ ในกัริณ้ท้�ม้กัาริซึ่่อมแซึ่มริะบบนำ�า 
หากัม้ความจำำาเป็นตี้�องหยุูดักัริะบวนกัาริผู้ลิติี้แลิะจัำดัส่์งนำ�าเป็นกัาริ
ชั�วคริาว ทางบริิษััทจำะแจำ�งให�ลิูกัค�าในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมทริาบ
เปน็กัาริลิว่งหน�า แลิะม้กัาริจำดััเตี้ร้ิยูมแหล่ิงนำ�าส์ำาริองเพ่�อทดัแทน
ริะบบนำ�าหลิกััเปน็กัาริชั�วคริาว จำนกัวา่ริะบบกัาริผู้ลิติี้แลิะจำำาหนา่ยู
นำ�าหลัิกัจำะซ่ึ่อมแซึ่มเส์ร็ิจำส์มบูริณ์ นอกัจำากัน้�บริิษััทยัูงไดั�จัำดัทำา
ปริะกัันทริัพยู์ส์ินกัับบริิษััทปริะกัันภัยู เพ่�อริับผู้ิดัชอบความเส์้ยู
หายูท้�อาจำเกัดิัจำากัเหตี้กุัาริณต์ี้า่งๆ ให�คริอบคลิมุทุกัเส์�นทอ่อ้กัดั�วยู

(3) ค้วามเส่่�ยงจากอุบ้ต้ิเห้ตุ้ร้ายแรง ภ้ยแล้ง ภ้ยพิบ้ต้ิทุาง
ธิรรมชาต้ิ และโรค้ระบาด้ 

เน่�องจำากัภัยูพิบัตี้ิทางธัริริมชาตี้ิ เช่น ภัยูแลิ�ง อุทกัภัยู วาตี้ภัยู 
อัคค้ภัยู แผู้่นดัินไหว ภัยูจำากัโริคริะบาดั แลิะอุบัตี้ิเหตีุ้ริ�ายูแริง 
เป็นส์ิ�งท้�อยูู่นอกัเหน่อกัาริควบคุมของบริิษััท โดัยูในกัริณ้ท้�เกิัดั 

ภัยูแลิ�ง ภัยูพิบัตี้ิทางธัริริมชาตี้ิ หร่ิออุบัตี้ิเหตีุ้ริ�ายูแริงดัังกัลิ่าว 
อาจำส์่งกัริะทบต่ี้อผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท แลิะอาจำก่ัอให�
เกัิดัความเส์้ยูหายูอยู่างริ�ายูแริงต่ี้อทริัพย์ูส์ินท้�ใช�ปริะกัอบกัิจำกัาริ 
นอกัจำากัน้� บริริดัาผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมแลิะพาณิชยูกัริริม
ในเขตี้นิคมอุตี้ส์าหกัริริม หริ่อเขตี้ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมท้�
บริิษััทปริะกัอบธุัริกัิจำอยูู่ กั็อาจำไดั�รัิบผู้ลิกัริะทบจำากัเหตีุ้ดัังกัล่ิาว
ดั�วยู ซึึ่�งก็ัจำะส์่งผู้ลิกัริะทบต่ี้อริายูไดั�แลิะผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของ
บริิษััทดั�วยูเช่นกััน

ท้�ผู้่านมาบริิษััทไดั�ตี้ริะหนักัถุึงความเป็นไปไดั�ของความเส์้�ยูง 
เหลิ่าน้� บริิษััทจำึงให�ความส์ำาคัญอยู่างยูิ�งในกัาริเลิ่อกัทำาเลิท้�ตี้ั�ง
ของโคริงกัาริฯ กัาริจำดััให�มร้ิะบบริกััษัาความปลิอดัภยัูท้�เหมาะส์ม 
ตี้ลิอดัจำนไดั�ม้กัาริออกัแบบให�ถุนนในโคริงกัาริส์ูงกัว่าริะดัับถุนน
ส์าธัาริณะหลัิกัหน�าโคริงกัาริหร่ิอริะดัับนำ�าท่วมส์ูงส์ุดัในริอบริะยูะ
เวลิา 30 ปี ในท�องท้�นั�นๆ นอกัจำากัน้�บริิษััทเองกั็ไดั�ทำาปริะกัันภัยู
ท้�คริอบคลิุมความเส์้ยูหายูท้�เกัิดัจำากัภัยูธัริริมชาตี้ิแลิะอุบัตี้ิภัยูไว�
ส์ำาหริบัทุกัโคริงกัาริของบริษัิัท โดัยูดัำาเนนิกัาริทำาปริะกันัภัยูความ
เส์้�ยูงทุกัชนิดั (All Risk Insurance) ซึ่ึ�งคริอบคลิุมความเส์้�ยูงทุกั
ปริะเภท บริิษััทยูังเช่�อมั�นว่าบริิษััทไดั�ม้กัาริวางแผู้นแลิะกัำาหนดั
มาตี้ริกัาริป้องกัันความเส์้ยูหายูจำากัอุทกัภัยูเป็นอยู่างดั้ ดัังนั�น
โอกัาส์ท้�จำะเกัิดัเหตีุ้อุทกัภัยูริ�ายูแริงกัับโคริงกัาริฯ ของบริิษััท จำน
เกัินวงเงินชดัเชยูความเส์้ยูหายูจำึงม้ค่อนข�างจำำากััดั

ในช่วงท้�ม้ภาวะเส์้�ยูงตี้่อกัาริเกัิดัภัยูแลิ�ง นอกัเหน่อจำากัมาตี้ริกัาริ
ของภาครัิฐฯ แลิะภาคเอกัชนผู่้านหน่วยูงานท้�ไดั�รัิบกัาริแต่ี้งตี้ั�ง
ให�ดัูแลิเริ่�องนำ�าอยู่าง Water War Room ท้�บริิษััทเป็นส์่วนหนึ�ง
ในท้มงานนั�น มาตี้ริกัาริภายูในของบริิษััทในกัาริตี้อบโตี้�ภาวะภัยู
แลิ�ง ม้ดั�วยูกัันหลิายูมาตี้ริกัาริปริะกัอบดั�วยู

1. Wastewater Reclamation เพ่�อกัารินำานำ�าทิ�งกัลัิบมาใช�
ปริะโยูชน์เป็นนำ�าอุตี้ส์าหกัริริม

2. Alternative Raw water resources โดัยูบริิษััทไดั�ม้กัาริ
พิจำาริณาแหลิ่งนำ�าจำากัหน่วยูงานท�องถุิ�นหริ่อเอกัชนท้�ม้
ศักัยูภาพ เพ่�อเส์ริิมปริิมาณนำ�าตี้�นทุนในกัาริให�บริิกัาริลิูกัค�า
อุตี้ส์าหกัริริม

3. Wastewater Reuse โดัยูกัาริใช�นำ�าเส์้ยูท้�บำาบัดัแลิ�วใน
กัิจำกัริริมตี้่างๆ เช่น กัาริริดันำ�าตี้�นไม� กัาริกั่อส์ริ�าง เป็นตี้�น

ซึ่ึ�งจำากัมาตี้ริกัาริแลิะความริ่วมม่อดัังกัลิ่าว ทำาให�บริิษััทส์ามาริถุ
ลิดัความเส์้�ยูงท้�จำะเกัิดัผู้ลิกัริะทบตี้่อลิูกัค�าจำากัภาวะภัยูแลิ�งไดั�
อยู่างม้นัยูส์ำาคัญ 
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นอกัจำากันั�น ในปี 2563 ม้กัาริริะบาดัของเช่�อไวรัิส์โคโรินา 
(COVID-19) บริิษััทฯ ไดั�ตี้ริะหนักัแลิะตี้ิดัตี้ามส์ถุานกัาริณ์
อยู่างใกัลิ�ชิดั ริวมถุึงปริะเมินส์ถุานกัาริณ์ตี้่างๆ ท้�ส์ามาริถุส่์ง 
ผู้ลิกัริะทบตี้อ่กัาริดัำาเนนิงานตี้ั�งแตี้ก่ัาริริะบาดัในชว่งตี้�นในปริะเทศ
จำ้น ซึ่ึ�งบริิษััทไดั�นำาแผู้น Business Continuity Plan (BCP) ท้�
ไดั�วางแผู้นตี้ั�งแต่ี้ปี 2562 มาพัฒนาแลิะปริับปริุงเพ่�อริับม่อ
กัาริริะบาดัของเช่�อไวรัิส์ COVID-19 ไดั�อยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ 
เริิ�มตี้ั�งแตี้่เริิ�มเฝั่้าริะวังตี้ั�งแตี้่กัาริติี้ดัตี้่อปริะส์านงานกัับลิูกัค�า 
ตี้่างปริะเทศ โดัยูพยูายูามใช�กัาริตี้ิดัตี้่อส์่�อส์าริผู้่านทางโทริศัพท์
แลิะกัาริปริะชุมผู้่านริะบบออนไลิน์ หลิังจำากัส์ถุานกัาริณ์เริิ�มม้
ความเส์้�ยูงส์ูงขึ�นภายูหลิังจำากัม้ผูู้�ตี้ิดัเช่�อไวรัิส์ COVID-19 ริายู
แริกัในปริะเทศไทยู บริิษััทฯ ไดั�เริิ�มกัาริดัำาเนินกัาริตี้ามแผู้นท้�ไดั�
วางไว�ตี้ามขั�นตี้อนเพ่�อให�ลิดัความเส์้�ยูงทางดั�านความปลิอดัภัยู
ของบคุลิากัริของบริษัิัทฯ พริ�อมกับัจำำากัดััผู้ลิกัริะทบต่ี้อกัาริดัำาเนนิ
ธัุริกัิจำของบริิษััทฯ ให�น�อยูท้�ส์ุดั เช่น กัาริกัำาหนดัความหนาแน่น
ของจำำานวนพนกัังานในแต่ี้ลิะส์ำานกัังาน โดัยูให�พนกัังานท้�ส์ามาริถุ 
Work from Home ส์ามาริถุทำางานไดั�จำากับ�าน โดัยูบริิษััทฯ  
ไดั�จำดััเตี้ริยู้มอปุกัริณ์เคร่ิ�องมอ่เชน่คอมพิวเตี้อร์ิโน๊ตี้บุ๊คให�เพยู้งพอ
ตี้่อกัาริใช�งาน แลิะไดั�กัำาหนดัคู่ม่อกัาริทำางาน Work from Home 
ของแต่ี้ลิะหน่วยูงานไว�อยู่างชัดัเจำน เพ่�อให�พนักังานส์ามาริถุ
ทำางานไดั�ม้ปริะสิ์ทธัิภาพสู์งส์ุดัควบคู่ไปกัับความปลิอดัภัยูของ
พนักังาน ทั�งน้� ในกัริณท้้�พนักังานท้�ตี้�องปฏิบิตัี้หิน�าท้�ท้�ส์ำานกัังาน
หริ่อส์ถุานปริะกัอบกัาริของบริิษััทฯ ในแตี้่ลิะพ่�นท้� บริิษััทฯ กั็ไดั�
กัำาหนดัให�ม้ส์ถุานท้�ปฏิิบัตี้ิงานส์ำาริองกัริะจำายูไปยูังส์ถุานท้�ตี้่างๆ 
ของกัลิุ่มบริิษััทฯ อ้กัทั�งกัำาหนดัให�แบ่งพนักังานในแตี้่ลิะแผู้นกั
ออกัเป็นอยู่างน�อยู 2 กัลิุ่ม เพ่�อปฏิิบัตี้ิงานในส์ถุานท้�ท้�แตี้กัตี้่าง
กัันตี้ามท้�กัำาหนดั แลิะจำำากััดักัาริเดัินทางให�น�อยูท้�ส์ุดัเพ่�อจำำากััดั
ความเส์้�ยูงของกัาริตี้ิดัหริ่อกัาริแพริ่กัริะจำายูเช่�อริะหว่างพนักังาน 
อ้กัทั�งบริิษััทฯ ไดั�กัำาหนดัคู่ม่อกัาริทำางานแลิะวิธั้ปฏิิบัตี้ิเพ่�อริักัษัา
ความปลิอดัภัยูจำากัเช่�อไวรัิส์ COVID-19 ตี้ามหลัิกัปฏิิบัตี้ิของ
องค์กัาริอนามัยูโลิกั (WHO) ศูนยู์ควบคุมแลิะป้องกัันโริคแห่ง
ส์หริัฐอเมริิกัา (CDC) กัริมควบคุมโริคแห่งปริะเทศไทยูแลิะองค์
กัริอ่�นๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง เช่น กัาริตี้ริวจำวัดัอุณหภูมิของพนักังานแลิะ
ผูู้�มาตี้ิดัตี้่อท้�ส์ำานักังาน กัาริฉ้ดัพ่นนำ�ายูาฆ่่าเช่�อภายูในส์ำานักังาน
อยู่างส์มำ�าเส์มอ เป็นตี้�น นอกัจำากัน้�บริิษััทฯ ไดั�ปริะเมินส์ถุานะ
ทางกัาริเงินอยู่างริัดักัุมแลิะริอบคอบ โดัยูไดั�ปริะเมินผู้ลิกัริะ
ทบทางกัาริเงินตี้ามความรุินแริงของเหตุี้กัาริณ์ท้�อาจำเกิัดัขึ�น 
(Financial Sensitivity Analysis) เพ่�อให�มั�นใจำว่าฐานะทางเงิน
แลิะส์ภาพคล่ิองของบริิษััทฯ จำะไม่ไดั�รัิบผู้ลิกัริะทบอยู่างม้นัยู
ส์ำาคญัจำากัเหตี้กุัาริณท้์�ม้โอกัาส์เกัดิัขึ�นในอนาคตี้ อยูา่งไริกัต็ี้าม ท้�
ผู้า่นมาจำนถุงึในปจัำจำบุนั ส์ถุานกัาริณก์ัาริแพริร่ิะบาดัของเช่�อไวริสั์ 
COVID-19 มไิดั�ส์ง่ผู้ลิกัริะทบอยูา่งมน้ยัูส์ำาคญัตี้อ่กัาริดัำาเนนิธัรุิกัจิำ
โดัยูริวมของบริิษััทฯ 

ธิุรกิจพล้งงาน 
บริิษััทไดั�ลิงทุนในธัุริกัิจำพลิังงานโดัยูกัาริเข�าซ่ึ่�อหุ�นในธัุริกัิจำ
พลิังงาน โดัยูส์่วนแบ่งกัำาไริแลิะเงินปันผู้ลิจำากัธัุริกัิจำพลิังงานของ
บริษัิัท ในป ี2563 คดิัเปน็ส์ดััส์ว่นปริะมาณริ�อยูลิะ 42.3 ของริายูไดั�
ริวมส์ว่นแบง่กัำาไริแลิะเงนิปนัผู้ลิทั�งหมดัของบริษัิัท ส์ำาหริบัป ีส์ิ�น
ส์ุดัวันท้� 31 ธัันวาคม 2563 โดัยูม้ส์่วนแบ่งกัำาไริจำากักัาริลิงทุนใน
บริษัิัท เก็ัคโค-่วนั จำำากัดัั (ซึ่ึ�งเปน็บริษัิัทริว่มของบริษัิัท แลิะบริษัิัท
ไม่ม้อำานาจำควบคุม) มากัท้�ส์ุดั ทั�งน้�กัาริลิงทุนในธัุริกัิจำพลิังงาน 
บริิษััทริับริู�ริายูไดั�ในริูปแบบของส์่วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนใน
บริิษััทริ่วมแลิะกัิจำกัาริริ่วมค�าแลิะเงินปันผู้ลิ

กัาริลิงทุนในธัุริกัิจำพลิังงานนั�นม้ความเส์้�ยูงตี้่าง ๆ ซึ่ึ�งส์ามาริถุ
ส์ริุปไดั�โดัยูยู่อดัังน้� 

ค้วามเส่่�ยงจากการขาด้แค้ลนเชื�อเพลิง 
ในกัาริปริะกัอบกิัจำกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงานกั๊าซึ่ธัริริมชาติี้แลิะ
ถุ่านหินนั�น เช่�อเพลิิงโดัยูเฉพาะก๊ัาซึ่ธัริริมชาติี้แลิะถุ่านหิน ถุ่อ
เป็นตี้�นทุนหลิักัของกัาริปริะกัอบกิัจำกัาริโริงไฟฟ้า หากัเกัิดักัาริ
ขาดัแคลินกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิหริ่อถุ่านหิน หริ่อผูู้�จำัดัจำำาหน่ายูกั๊าซึ่
ธัริริมชาตี้หิริอ่ถุ่านหินไม่ส์ามาริถุจัำดัหากัา๊ซึ่ธัริริมชาติี้หริอ่ถุ่านหิน
ให�แกั่โริงไฟฟ้าซึ่ึ�งเป็นบริิษััทริ่วมของบริิษััท ซึ่ึ�งใช�กั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ิ
หริ่อถุ่านหินไดั�ในปริิมาณท้�ตี้�องกัาริ ซึ่ึ�งเป็นเริ่�องท้�อยูู่นอกัเหน่อ
กัาริควบคุมของโริงไฟฟ้า โริงไฟฟ้าดัังกัลิ่าวกั็อาจำปฏิิบัตี้ิผู้ิดัข�อ
กัำาหนดัของสั์ญญาซ่ึ่�อขายูไฟฟ้าท้�ทำาไว�กัับกัาริไฟฟ้าฝั่่ายูผู้ลิิตี้
แห่งปริะเทศไทยู หริ่อส์ัญญาจำำาหน่ายูไฟฟ้า หริ่อไอนำ�า ท้�ทำาไว�
กัับลูิกัค�าปริะเภทโริงงานอุตี้ส์าหกัริริมไดั� ดัังนั�น หากัเช่�อเพลิิง
ขาดัแคลินก็ัอาจำส่์งผู้ลิกัริะทบต่ี้อกัาริริับริู�ส์่วนแบ่งกัำาไริ ฐานะ 
กัาริเงิน แลิะผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท 

อยู่างไริกั็ตี้าม ในส์่วนของบริิษััท เกั็คโค่-วัน จำำากััดั ซึ่ึ�งเป็นธัุริกัิจำ
พลิงังานท้�มส้์ดััส์ว่นกัาริลิงทนุมากัท้�ส์ดุันั�น ไดั�ม้กัาริทำาส์ญัญาซ่ึ่�อ
ขายูถุ่านหินลิว่งหน�าเพ่�อป้องกันัความเส์้�ยูงจำากักัาริขาดัแคลินเช่�อ
เพลิิงบางส์่วนแลิ�ว

ธิุรกิจนำ�าและธิุรกิจพล้งงาน
(1) ค้วามเส่่�ยงจากส่ภาวะทุางเศิรษัฐกิจ การเมือง ส่้งค้ม และ

กฎีห้มายทุ่�อาจม่การเป็ล่�ยนแป็ลงซึั�งอาจม่ผลกระทุบต้่อ
แผนการขยายธิุรกิจและผลการด้ำาเนินงานของบริษั้ทุ

บริิษััทดัำาเนินธัุริกัิจำนำ�าแลิะธุัริกัิจำพลิังงาน ซึึ่�งโอกัาส์ในกัาริขยูายู
ธัุริกัิจำแลิะผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััทขึ�นอยูู่กัับส์ภาวะทาง
เศริษัฐกัิจำ กัาริเม่อง ส์ังคม แลิะโคริงส์ริ�างทางกัฎหมายู โดัยู
เฉพาะอยู่างยูิ�ง หากัส์ภาวะทางเศริษัฐกิัจำม้กัาริเปลิ้�ยูนแปลิง
ไปในทางลิบอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ อันปริะกัอบดั�วยูความเส์้�ยูงดั�าน
ส์ภาพคลิ่อง เงินเฟ้อ แลิะกัาริผู้ันผู้วนของอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน 
ตี้ลิอดัจำนความเส์้�ยูงท้�เกิัดัขึ�นจำากักัาริผู้ิดันัดัชำาริะหน้�ของบริิษััท



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 047

อ่�นๆ ในอนาคตี้ ซึ่ึ�งอาจำส์่งผู้ลิตี้่ออัตี้ริาดัอกัเบ้�ยูโดัยูริวม หริ่อกัาริ
เปลิ้�ยูนแปลิงทางส์งัคมแลิะกัฎหมายู อาจำส์ง่ผู้ลิกัริะทบในทางลิบ
ตี้่อกัาริปริะกัอบธัุริกัิจำ ส์ถุานะทางกัาริเงิน ผู้ลิปริะกัอบกัาริ แลิะ
แผู้นกัาริขยูายูธัุริกัิจำของบริิษััทไดั�

(2) ป็ัจจ้ยการชะลอต้้วของเศิรษัฐกิจโลก การเป็ล่�ยนแป็ลง 
นโยบายของภาค้ร้ฐ และป็ัจจ้ยมห้ภาค้อื�นๆ 

กัาริชะลิอตี้ัวทางเศริษัฐกัิจำโลิกั กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงนโยูบายูของ 
ภาคริัฐ ความไม่แน่นอนทางกัาริเม่องแลิะปัจำจำัยูมหภาคอ่�นๆ 
อาจำส์่งผู้ลิตี้่อกัาริลิงทุนแลิะกัาริลิดักัาริขยูายูกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้ของ
ผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมต่ี้างๆ ซึึ่�งเป็นกัลิุ่มลูิกัค�าปัจำจำุบัน
ของบริิษััท นอกัจำากัน้� ปัญหาความไม่ส์งบทางกัาริเม่องท้�
เกัิดัขึ�นบ่อยูคริั�งอาจำทำาให�ปริะเทศไทยูขาดัความส์ามาริถุใน
กัาริแข่งขันแลิะความน่าส์นใจำในกัาริดัึงดัูดักัาริลิงทุนจำากัตี้่าง
ปริะเทศในอนาคตี้ บางธุัริกิัจำอาจำพิจำาริณายู�ายู ขยูายู หริ่อ
ตัี้�งฐานกัาริผู้ลิิตี้ในปริะเทศเพ่�อนบ�านเพ่�อลิดัความเส์้�ยูงน้�  
ผู้ลิของความตี้ึงเคริ้ยูดัทางกัาริเม่องปริะกัอบกัับหน้�ส์ินภาค
คริัวเริ่อนท้�ม้ ในริะดัับสู์งจำำากััดักัาริบริิโภคของภาคเอกัชน 
ปริะกัอบกัับกัาริบริิโภคในปริะเทศ กัาริผู้ลิิตี้ ริวมถุึงกัาริส์่งออกั
ท้�ลิดัลิงส์่งผู้ลิเส์้ยูต่ี้อกัิจำกัริริมกัาริลิงทุน ซึ่ึ�งทำาให�ม้กัาริลิดักัาริ
ขยูายูกัาริผู้ลิิตี้ของผูู้�ปริะกัอบกัาริอุตี้ส์าหกัริริมตี้่างๆ ซึ่ึ�งเป็น 
กัลิุ่มลิูกัค�าปัจำจำุบันของบริิษััท หริ่อกัาริเลิ่�อนกัาริตี้ัดัส์ินใจำลิงทุน
ในปริะเทศไทยู ซึ่ึ�งอาจำส์่งผู้ลิกัริะทบเชิงลิบตี้่อธัุริกัิจำของบริิษััท

แตี้่อยู่างไริก็ัตี้าม ปริะเทศไทยูยัูงเป็นแหล่ิงลิงทุนท้�น่าส์นใจำของ
ตี้่างปริะเทศท้�จำะเข�ามาทำาธัุริกัิจำในภูมิภาคเอเช้ยูตี้ะวันออกัเฉ้ยูง
ใตี้� เน่�องจำากัปริะเทศไทยูมแ้ริงงานท้�ม้คณุภาพมากักัวา่แลิะอตัี้ริา
ค่าจำ�างไม่ส์ูงมากันักัเม่�อเปริ้ยูบเท้ยูบกัับยุูโริปแลิะส์หริัฐอเมริิกัา
ริวมถุึงปริะเทศอ่�นๆ ในภูมิภาคเอเช้ยู ริวมถุึงยูังม้โคริงส์ริ�าง 
พ่�นฐาน นั�นค่อริะบบส์าธัาริณูปโภคท้�พริ�อม แลิะม้นโยูบายู 
ส์่งเส์ริิมกัาริลิงทุนท้�น่าส์นใจำ 

ปัจำจำัยูเส์้่ยูงดั้�นกั�รเงิน

ความส์ามาริถุในกัาริบริิหาริกัาริเงินของบริิษััทขึ�นอยูู่กัับปัจำจำัยู
หลิายูปริะกัาริ ทั�งจำากัผู้ลิปริะกัอบกัาริ ฐานะทางกัาริเงินของ
บริิษััท ภาวะเศริษัฐกัิจำของปริะเทศไทยูแลิะปริะเทศอ่�นๆ ริวมถุึง
กัาริริะดัมเงินทั�งจำากัตี้ลิาดัเงิน/ตี้ลิาดัทุน ทั�งในแลิะตี้่างปริะเทศ
แลิะอัตี้ริาดัอกัเบ้�ยู เพ่�อให�บริิษััทม้ศักัยูภาพในกัาริดัำาเนินงาน
ทางธัุริกัิจำท้�ดั้ขึ�น บริิษััทจำึงม้ความจำำาเป็นตี้�องจำัดัหาแหลิ่งเงินทุน
ท้�เหมาะส์มแลิะพอเพ้ยูงโดัยูม้ตี้�นทุนทางกัาริเงินอยูู่ในริะดัับท้�
เหมาะส์ม ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทม้อัตี้ริาส์่วนหน้�
ส์ินตี้่อส์่วนของผูู้�ถุ่อหุ�นเท่ากัับ 1.15 เท่า ในขณะท้�อัตี้ริาส์่วนหน้�
ส์ินท้�ม้ภาริะดัอกัเบ้�ยูตี้่อส์่วนของผูู้�ถุ่อหุ�นเท่ากัับ 1.06 เท่า ทั�งน้�
เพ่�อให�บริิษััทส์ามาริถุริักัษัาส์ภาพคลิ่องในกัาริดัำาเนินกัาริขยูายู
ธัุริกัิจำแลิะลิดัความเส์้�ยูงดั�านกัาริเงิน บริิษััทจำึงดัำาเนินกัาริโดัยูให�

ม้งบดัุลิท้�ม้ส์ภาพแข็งแกัริ่ง ม้หน้�ส์ินในริะดัับตี้ำ�า ริักัษัาเงินส์ดัใน
ม่อให�ม้ส์ภาพคล่ิอง ไม่ม้เงินกัู�ยู่มจำากัเงินตี้ริาต่ี้างปริะเทศ แลิะ
พยูายูามจำัดัแหลิ่งเงินกัู�ท้�หลิากัหลิายู ปัจำจำัยูตี้่างๆ ท้�กัลิ่าวมา
น้�จำะช่วยูเพิ�มความยู่ดัหยุู่นให�บริิษััทในกัาริขยูายูธุัริกัิจำแลิะลิดั 
ความเส์้�ยูงทางดั�านกัาริเงิน  

ทั�งน้� ในธุัริกิัจำพลิงังาน ริายูไดั�หลิกััของบริษัิัทมาจำากัส์ว่นแบ่งกัำาไริ 
จำากับริิษััทริ่วม โดัยูบริิษััทริ่วมม้กัาริลิงทุนในโริงไฟฟ้าซึ่ึ�งม้ 
แหลิ่งเงินทุนหริ่อเงินกัู�ยู่มท้�นำามาใช�ในกัาริพัฒนาโริงไฟฟ้า  
ตี้ลิอดัจำนตี้�นทุนในกัาริดัำาเนินงานบางส์่วน อยูู่ในส์กัุลิเงินตี้ริา 
ตี้่างปริะเทศ ดัังนั�น หากัค่าเงินของส์กุัลิเงินตี้ริาต่ี้างปริะเทศ 
แลิะอัตี้ริาดัอกัเบ้�ยูม้ความผู้ันผู้วนอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ อาจำ 
ส์ง่ผู้ลิกัริะทบในทางลิบอยูา่งมน้ยัูส์ำาคญัตี้อ่กัาริริบัริู�ส์ว่นแบง่กัำาไริ  
ฐานะกัาริเงิน แลิะผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััทไดั�

อยู่างไริกั็ดั้ บริิษััท เกั็คโค่-วัน จำำากััดั ไดั�ม้กัาริทำาส์ัญญาป้องกััน
ความเส์้�ยูงจำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน (F/X Swap) แลิะจำากัอัตี้ริา
ดัอกัเบ้�ยู (Interest Rate Swap) เพ่�อลิดัความเส์้�ยูงดั�านกัาริเงิน
บางส์่วนแลิ�ว

ปัจำจำัยูเส์้่ยูงดั้�นกั�รปฏิบัตี้ิตี้�มกัฎิระเบ้ยูบ

(1) ค้วามเส่่�ยงจากการใช้และต้่ค้วามกฎีห้มาย  
และป็ระกาศิต้่างๆ ทุ่�เก่�ยวข้องก้บการป็ระกอบ
ธิุรกิจของบริษั้ทุ

ปริะกัาศคณะปฏิิวัตี้ิ ฉบับท้� 58 กัำาหนดัให�กัิจำกัาริกัาริปริะปาถุ่อ
เปน็กิัจำกัาริค�าขายูอันเป็นส์าธัาริณปูโภค ซึึ่�งตี้�องไดั�รัิบอนญุาตี้หริอ่
ไดั�ริบัส์มัปทานจำากัริฐัมนตี้ริก้ัอ่นกัาริปริะกัอบกัจิำกัาริดังักัลิา่ว แลิะ
ปริะกัาศกัริะทริวงทริพัยูากัริธัริริมชาตี้แิลิะส์ิ�งแวดัลิ�อม เริ่�อง หลิกัั
เกัณฑ์ก์ัาริดัำาเนนิกัาริเกั้�ยูวกันัส์มัปทานปริะกัอบกัจิำกัาริปริะปาเพ่�อ
ความปลิอดัภยัูหริอ่ผู้าส์กุัของปริะชาชน พ.ศ. 2554 (“ปริะกัาศกัริะ
ทริวงทริพัยูากัริฯ”) ซึึ่�งออกัตี้ามความในปริะกัาศคณะปฏิวิตัี้ ิฉบบั
ท้� 58 กัำาหนดัให� “กัาริปริะกัอบกัจิำกัาริปริะปา” ตี้�องไดั�ริบัส์มัปทาน
จำากัรัิฐมนตี้ริว่้ากัาริทริวงทริพัยูากัริธัริริมชาติี้แลิะส์ิ�งแวดัลิ�อม โดัยู
ไดั�หาริ่อกัับกัริมทริัพยูากัรินำ�า ซึึ่�งเป็นหน่วยูงานกัำากัับดูัแลิตี้าม
ปริะกัาศกัริะทริวงทริพัยูากัริฯ ไดั�ให�ความเห็นวา่กัาริปริะกัอบกัจิำกัา 
ริผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมของบริิษััท แลิะบริิษััท
ยู่อยูนั�น เข�าข่ายูกัิจำกัาริปริะปาท้�ตี้�องไดั�ริับส์ัมปทานตี้ามปริะกัาศ 
คณะปฏิิวัตี้ิ ฉบับท้� 58 แลิะปริะกัาศกัริะทริวงทริัพยูากัริฯ หริ่อไม่ 
ซึ่ึ�งส์รุิปใจำความไดั�ว่ากัจิำกัาริผู้ลิติี้แลิะจำำาหนา่ยูนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม
ของบริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยู โดัยูเป็นกัาริจำำาหน่ายูให�แกั่ผูู้�ปริะกัอบ
ธัุริกัิจำในโคริงกัารินิคมอุตี้ส์าหกัริริม แลิะเขตี้ปริะกัอบกัาริ
อุตี้ส์าหกัริริมเท่านั�น ไม่ไดั�ผู้ลิิตี้แลิะจำำาหน่ายูให�แกั่ปริะชาชนเป็น
กัาริทั�วๆ ไปแต่ี้อยูา่งใดั ไมถุ่อ่เปน็กัาริปริะกัอบกัจิำกัาริปริะปาจำงึไม่
อยูู่ในบงัคบัท้�ตี้�องไดั�ริับส์ัมปทานตี้ามนัยูของปริะกัาศคณะปฏิิวตัี้ิ 
ฉบับท้� 58 แลิะปริะกัาศกัริะทริวงทริัพยูากัริฯ
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อยู่างไริกั็ดั้ หากัม้กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงกัฎหมายูในอนาคตี้ หริ่อกัาริ
ตี้้ความปริะกัาศคณะปฏิิวัตี้ิ ฉบับท้� 58 แลิะปริะกัาศกัริะทริวง
ทริัพยูากัริฯ เปลิ้�ยูนแปลิงไปในอนาคตี้บริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยูท้�
เกั้�ยูวข�องอาจำตี้�องดัำาเนินกัาริขอริับใบอนุญาตี้หริ่อส์ัมปทาน แลิะ
หากับริษัิัท แลิะบริษัิัทยูอ่ยูไม่ไดั�รัิบใบอนุญาตี้หร่ิอสั์มปทาน ไม่วา่
ดั�วยูเหตี้ใุดัๆ เหตี้กุัาริณด์ังักัลิา่วอาจำส์ง่ผู้ลิกัริะทบในทางลิบตี้อ่กัาริ
ปริะกัอบธุัริกัิจำ ริายูไดั�แลิะฐานะกัาริเงิน ผู้ลิกัาริดัำาเนินงานแลิะ
โอกัาส์ทางธัุริกัิจำของบริิษััท

(2) การเป็ล่�ยนแป็ลงข้อกำาห้นด้ กฎีระเบ่ยบ 
กฎีห้มายของ กนอ. และกฎีห้มายทุ่�เก่�ยวข้องก้บ
การป็ระกอบธิุรกิจของบริษั้ทุ

กัาริปริะกัอบธุัริกิัจำของบริิษััทซึึ่�งเกั้�ยูวข�องกัับกัาริให�บริิกัารินำ�า
เพ่�ออุตี้ส์าหกัริริม แลิะธัุริกัิจำไฟฟ้านั�นตี้กัอยูู่ภายูใตี้�ข�อกัำาหนดั  
กัฎริะเบ้ยูบ กัฎหมายูของ กันอ. แลิะกัฎหมายูอ่�นท้�เกั้�ยูวข�อง 
ริวมถุึงแนวทางกัาริตี้้ความตี้่างๆ ซึ่ึ�งอาจำม้กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงไป 

ธัรุิกัจิำของบริษัิัท มค้วามเส์้�ยูงจำากักัาริเปลิ้�ยูนแปลิงกัฎหมายู ริวม
ถุึงกัฎริะเบ้ยูบท้�เกั้�ยูวข�อง นอกัจำากัน้� นโยูบายูทางดั�านบริิกัาริ
ส์าธัาริณูปโภคแลิะพลัิงงานของปริะเทศ ม้กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงไป
ตี้ามนโยูบายูแลิะกัาริบริิหาริงานของรัิฐบาลิในแต่ี้ลิะยุูค โดัยู
กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงนโยูบายูดั�านบริิกัาริส์าธัาริณูปโภคแลิะพลิังงาน  
ริวมถุึงกัาริออกักัฎริะเบ้ยูบ ข�อบังคับ อาทิเช่น นโยูบายูดั�าน
พลิังงานทดัแทน อาจำส์่งผู้ลิกัริะทบในทางลิบตี้่อกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ
กัาริลิงทุน แลิะกัาริขยูายูกัิจำกัาริของบริิษััท กัาริปริะกัอบธัุริกัิจำ 
ริายูไดั�แลิะฐานะกัาริเงิน ผู้ลิกัาริดัำาเนินงานแลิะโอกัาส์ทางธัุริกัิจำ
ของบริิษััท

ปัจำจำัยูคว�มเส์้่ยูงดั้�นอื่นๆ 

ค้วามเส่่�ยงจากค้วามส่ามารถืในการจ่ายเงินป็ันผล
ของบริษั้ทุไม่เป็็นไป็ต้ามนโยบาย
เน่�องจำากับริิษััทม้นโยูบายูจำ่ายูเงินปันผู้ลิให�แกั่ผูู้�ถุ่อหุ�นไม่น�อยู
กัว่าริ�อยูลิะ 40.0 ของกัำาไริส์ุทธัิตี้ามงบกัาริเงินริวมของบริิษััท 
หลิังหักัภาษ้ัเงินไดั�นิตี้ิบุคคลิ แลิะหลิังหักัส์ำาริองตี้ามกัฎหมายู

ในแตี้่ลิะปี โดัยูคำานึงถึุงส์ถุานะทางกัาริเงิน กัริะแส์เงินส์ดั  
ส์ภาพคลิ่อง แผู้นกัาริลิงทุน แลิะปัจำจำัยูอ่�นๆ ตี้ามความเห็น
ส์มควริของคณะกัริริมกัาริบริษัิัทแลิะกัาริจำา่ยูปันผู้ลินั�นจำะตี้�องไม่ม้ 
ผู้ลิกัริะทบต่ี้อกัาริดัำาเนินงานปกัติี้ของบริิษััทอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ 
แลิะอยูู่ภายูใตี้�บังคับของกัฎหมายู กัฎริะเบ้ยูบ หริ่อคำาวินิจำฉัยูท้�
เกั้�ยูวข�อง โดัยูมตี้คิณะกัริริมกัาริบริษัิัทท้�อนมุตัี้ิให�จ่ำายูเงนิปันผู้ลิจำะ
ตี้�องนำาเส์นอเพ่�อขออนุมัตี้ิจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น เว�นแตี้่เป็นกัาริ
จำา่ยูเงนิปนัผู้ลิริะหว่างกัาลิ ซึ่ึ�งคณะกัริริมกัาริบริษัิัทม้อำานาจำอนมุตัี้ิ
ให�จำ่ายูเงินปันผู้ลิริะหว่างกัาลิไดั� แลิะจำะดัำาเนินกัาริริายูงานให�ท้�
ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นริับทริาบในกัาริปริะชุมตี้่อไป ความส์ามาริถุของ
บริิษััท ในกัาริปริะกัาศจำ่ายูเงินปันผู้ลิของหุ�นของบริิษััทจำึงขึ�นอยูู่
กัับงบกัาริเงิน ณ วันส์ิ�นริอบปีบัญช้ในแตี้่ลิะปี อ้กัทั�งอัตี้ริากัาริ
จำ่ายูเงินปันผู้ลิดัังกัล่ิาวจำะกัริะทำาไดั�ในจำำานวนท้�ไม่เกัินกัำาไริส์ะส์ม
ตี้ามท้�ปริากัฏิในงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริของบริษัิัท แลิะตี้�องเปน็
ไปตี้ามกัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�องดั�วยู 

นอกัจำากัน้� ความส์ามาริถุในกัาริจำ่ายูเงินปันผู้ลิของบริิษััทขึ�นอยูู่
กัับเงินปันผู้ลิจ่ำายูจำากับริิษััทริ่วมทุนท้�บริิษััทเข�าลิงทุน ซึึ่�งบริิษััท
ไม่ไดั�เป็นผูู้�ถุ่อหุ�นใหญ่ในบริิษััทริ่วมเหลิ่านั�น จำึงมิไดั�ม้บทบาท
ในกัาริบริิหาริจัำดักัาริ แลิะความส์ามาริถุในกัาริกัำาหนดักัาริจ่ำายู
เงินปันผู้ลิอยู่างเตี้็มท้� ดัังนั�น บริิษััทไม่อาจำริับริองไดั�ว่าบริิษััทจำะ
ส์ามาริถุจำ่ายูเงินปันผู้ลิให�แกั่ผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�ตี้ามนโยูบายู 

นอกัจำากัน้� พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชนไดั�กัำาหนดัว่าบริิษััทไม่อาจำจำ่ายู 
เงินปันผู้ลิไดั�หากับริิษััทม้ผู้ลิขาดัทุนส์ะส์ม แม�ว่าบริิษััทจำะม้กัำาไริ 
ส์ุทธัิในปีนั�นๆ กั็ตี้าม อ้กัทั�งในกัริณ้ท้�บริิษััท ม้กัำาไริส์ุทธัิในปีใดัๆ  
พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชนแลิะข�อบังคับของบริิษััทกัำาหนดัว่า 
ในกัริณ้ท้�บริิษััทม้กัำาไริส์ุทธัิในปีใดัๆ บริิษััทตี้�องจัำดัส์ริริกัำาไริ 
เป็นทุนส์ำาริองไม่น�อยูกัว่าริ�อยูลิะ 5.0 ของกัำาไริส์ุทธัิปริะจำำาปี
หักัดั�วยูยูอดัริวมขาดัทุนส์ะส์มท้�ยูกัมา (ถุ�าม้) จำนกัว่าทุนส์ำาริอง
ทั�งหมดัจำะม้จำำานวนไม่น�อยูกัว่าริ�อยูลิะ 10.0  ของทุนจำดัทะเบ้ยูน
ของบริิษััท หากับริิษััทไม่ส์ามาริถุทำากัำาไริไดั�เพ้ยูงพอ หริ่อหากั
บริิษััทเห็นส์มควริเป็นปริะกัาริอ่�น บริิษััทอาจำไม่จำ่ายูเงินปันผู้ลิ
ในอนาคตี้ไดั�
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ข้อมูลิทั่วไป
แลิะข้อมูลิส์ำ�คัญอื่น

ชื�อบริษั้ทุ : บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ย้ทุิลิต้่�ส่์ แอนด้์ พาวเวอร์ จำาก้ด้ (มห้าชน)

ชื�อย่อห้ล้กทุร้พย์ : WHAUP

ทุ่�ต้้�งส่ำาน้กงานให้ญ่่ : เลขทุ่� 777 อาค้ารด้้บบลิวเอชเอ ทุาวเวอร์  ช้�น 22  
  ห้้องเลขทุ่� 2203-2205 ห้ม้่ทุ่ � 13 ถืนนเทุพร้ต้น (บางนา-ต้ราด้)  
  กม.7 ต้ำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพล่ จ้งห้ว้ด้ส่มุทุรป็ราการ 10540

โทุรศิ้พทุ์  :  0-2719-9559

โทุรส่าร  :  0-2719-9558

เว็บไซัต้์  :  www.wha-up.com 

ป็ระเภทุธิุรกิจ : (1) ธิุรกิจส่าธิารณู้ป็โภค้ โด้ยจำาห้น่ายนำ�าด้ิบ ผลิต้และจำาห้น่ายนำ�า 
   เพ่�ออุต้ส่าห้กรรม และบริห้ารจ้ด้การนำ�าเส่่ย ให้้แก่ 
   ผ้้ป็ระกอบการอุต้ส่าห้กรรมในนิค้มอุต้ส่าห้กรรม 
   และเขต้ป็ระกอบการอุต้ส่าห้กรรมต้่างๆ

  (2)  พล้งงาน โด้ยลงทุุนในธิุรกิจผลิต้และจำาห้น่ายไฟู้ฟู้้าทุ้�ง 
   ในป็ระเทุศิและต้่างป็ระเทุศิ   

เลขทุะเบ่ยนบริษั้ทุ  :  0107559000401

ทุุนจด้ทุะเบ่ยนชำาระแล้ว : 3,825,000,000 บาทุ

จำานวนหุ้้นส่าม้ญ่ทุ่�จำาห้น่ายแล้ว : 3,825,000,000 หุ้้น ม้ลค้่าทุ่�ต้ราไว้หุ้้นละ 1 บาทุ 

ข้อมูลิทั่วไป

บริษั้ทุ
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ช่่อบริษััท ช่่อยู่อ ลิักัษัณะแลิะประเภทธุรกัิจำ จำัดัตี้ั�งข้�น 
ในประเทศ ถือหุ้นโดัยู ทุนจำดัทะเบ้ยูน 

(ลิ้�น)
ทุนชำ�ระแลิ้ว 

(ลิ้�น)

มูลิค่� 
ท้่ตี้ร�ไว้ 
(ตี้่อหุ้น)

% 
กั�รถือ

หุ้น

บริษััทยู่อยู

1. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ วอเต้อร์ จำาก้ด้ WHAWT พ้ฒินาบริห้ารและจ้ด้การ
ทุร้พยากรนำ�า

ไทุย WHAUP THB 300.00 THB 300.00 THB 10.00 99.99

2. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่� จำาก้ด้ WHAEG ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ไทุย WHAUP THB 9,178.00 THB 9,178.00 THB 10.00 99.99

3. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอย้พี  
อินเต้อร์เนช้�นแนล จำาก้ด้ 

WUPIN ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ไทุย WHAUP THB 45.00 THB 45.00 THB  5.00 99.99

บริษััทยู่อยูของ WHAEG

4. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่� 2 จำาก้ด้ WHAET ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ไทุย WHAEG THB 4,250.00 THB 4,250.00 THB 10.00 99.99

5. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ โซัล่าร์ จำาก้ด้ WHASL ลงทุุนและพ้ฒินาธิุรกิจพล้งงาน
ทุด้แทุน

ไทุย WHAEG THB 350.00 THB 350.00 THB 10.00 99.99

บริษััทยู่อยูของ WUPIN

6. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited WUPS1 ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ส่ิงค้โป็ร์ WUPIN USD 1.34 USD 1.34 USD 1.00 100.00

บริษััทยู่อยูของ WUPS1

7. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited WUPS2 ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ส่ิงค้โป็ร์ WUPS1 USD 1.33 USD 1.33 USD 1.00 100.00

8. WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited WUPSD ลงทุุนในบริษั้ทุอื�น ส่ิงค้โป็ร์ WUPS1 USD 0.10 USD 0.10 USD 1.00 100.00

บริษััทยู่อยูของ WUPS2

9. WHAUP Nghe An Joint Stock  
Company

WUPNA ผลิต้และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�อการ
อุต้ส่าห้กรรม และให้้บริการ

บริห้ารจ้ด้การนำ�าเส่่ย

เวียด้นาม WUPS2 VND 29,950.78 VND 
29,950.78

VND 
10,000.00

99.99
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บริษั้ทุร่วมทุุน (ข้อม้ล ณู ว้นทุ่� 31 ธิ้นวาค้ม 2563) 

ช่่อบริษััท ช่่อยู่อ ลิักัษัณะแลิะประเภทธุรกัิจำ จำัดัตี้ั�งข้�นใน
ประเทศ ถือหุ้นโดัยู ทุนจำดัทะเบ้ยูน 

(ลิ้�น)
ทุนชำ�ระแลิ้ว

(ลิ้�น)

มูลิค่� 
ท้่ตี้ร�ไว้
(ตี้่อหุ้น)

% 
กั�รถือ

หุ้น

บริษััทร่วมทุนของ WHAUP

1. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ ด้้บบลิวเอชเอ เอ็มทุ่ จำาห้น่าย
ก�าซัธิรรมชาต้ิ จำาก้ด้

Gulf WHA 
MT

ขนส่่ง จำาห้น่ายและ 
การใช้เชื�อเพลิงก�าซั 

ทุุกชนิด้ทุางทุ่อ

ไทุย WHAUP THB 454.00 THB 454.00 THB 10.00 35.00

2. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์น  
ซัีบอร์ด้ เอ็นจีด้่ 2 จำาก้ด้

WHA NGD2 ขนส่่ง จำาห้น่ายและ 
การใช้เชื�อเพลิงก�าซั 

ทุุกชนิด้ทุางทุ่อ

ไทุย Gulf WHA MT THB 216.00 THB 216.00 THB 10.00 99.99

3. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์น  
ซัีบอร์ด้ เอ็นจีด้่ 4 จำาก้ด้

WHA NGD4 ขนส่่ง จำาห้น่ายและ 
การใช้เชื�อเพลิงก�าซั 

ทุุกชนิด้ทุางทุ่อ

ไทุย Gulf WHA MT THB 234.00 THB 234.00 THB 10.00 99.99

บริษััทร่วมทุนของ WHAEG

4. บริษั้ทุ อ่ส่เทุิร์น ซัีบอร์ด้ ค้ล่น  
เอ็นเนอร์ย่� จำาก้ด้

ESCE ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,039.00 THB 1,017.81 THB 10.00 33.33

5. บริษั้ทุ ชลบุรี ค้ล่น เอ็นเนอร์ย่� จำาก้ด้ CCE ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย ESCE THB 989.00 THB 989.00 THB 10.00 99.99

6. บริษั้ทุ บ่.กริม เพาเวอร์  
(ด้้บบลิวเอชเอ) 1 จำาก้ด้

BPWHA-1 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,533.56 THB 1,533.56 THB 100.00 25.01

7. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ เจพี เอ็นแอลแอล จำาก้ด้ Gulf JP NLL ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,384.00 THB 1,384.00 THB 10.00 25.01

8. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ วีทุ่พี จำาก้ด้ Gulf VTP ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,610.00 THB 1,610.00 THB 10.00 25.01

9. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 1 จำาก้ด้ Gulf TS1 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,685.00 THB 1,685.00 THB 10.00 25.01

10. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 2 จำาก้ด้ Gulf TS2 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,690.00 THB 1,690.00 THB 10.00 25.01

11. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 3 จำาก้ด้ Gulf TS3 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,520.00 THB 1,520.00 THB 10.00 25.01

12. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ ทุ่เอส่ 4 จำาก้ด้ Gulf TS4 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,470.00 THB 1,470.00 THB 10.00 25.01

13. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ เอ็นแอลแอล 2 จำาก้ด้ Gulf NLL 2 ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAEG THB 1,440.00 THB 1,440.00 THB 10.00 25.01
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ช่่อบริษััท ช่่อยู่อ ลิักัษัณะแลิะประเภทธุรกัิจำ จำัดัตี้ั�งข้�นใน
ประเทศ ถือหุ้นโดัยู ทุนจำดัทะเบ้ยูน 

(ลิ้�น)
ทุนชำ�ระแลิ้ว

(ลิ้�น)

มูลิค่� 
ท้่ตี้ร�ไว้
(ตี้่อหุ้น)

% 
กั�รถือ

หุ้น

บริษััทร่วมทุนของ WHAET

14. บริษั้ทุ เก็ค้โค้่-ว้น จำาก้ด้ Gheco-I ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAET THB 11,624.00 THB11,624.00 THB 10.00 35.00

15. บริษั้ทุ ห้้วยเห้าะไทุย จำาก้ด้ HHTC ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAET THB 422.15 THB 422.15 THB 10.00 51.00

16. บริษั้ทุ ไฟู้ฟู้้า ห้้วยเห้าะ จำาก้ด้/1 HHPC ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ส่ป็ป็.ลาว HHTC USD 40.00 USD 40.00 USD 80.00 25.00

17. บริษั้ทุ โกลว์ ไอพีพี จำาก้ด้ GIPP ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า ไทุย WHAET THB 2,850.00 THB 2,850.00 THB 10.00 5.00

บริษััทร่วมทุนของ WHASL

18. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 1 จำาก้ด้

WHA 
Gunkul 1

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย WHASL THB 11.50 THB 11.50 THB 10.00 74.99

19. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 3 จำาก้ด้

WHA 
Gunkul 3

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย WHASL THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99

20. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 6 จำาก้ด้

WHA 
Gunkul 6

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย WHASL THB 14.50 THB 14.50 THB 10.00 74.99

21. บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ก้นกุล  
กรีนโซัล่าร์ร้ฟู้ 17 จำาก้ด้

WHA 
Gunkul 17

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย WHASL THB 16.00 THB 16.00 THB 10.00 74.99

22. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ จำาก้ด้ Gulf Solar ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย WHASL THB 35.44 THB 35.44 THB 10.00 25.01

23. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ ทุ่เอส่ 1 จำาก้ด้ Gulf Solar 
TS 1

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย Gulf Solar THB 7.38 THB 7.38 THB 10.00 99.99

24. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ ทุ่เอส่ 2 จำาก้ด้ Gulf Solar 
TS 2

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย ์

แบบต้ิด้ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย Gulf Solar THB 5.55 THB 5.55 THB 10.00 99.99
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ช่่อบริษััท ช่่อยู่อ ลิักัษัณะแลิะประเภทธุรกัิจำ จำัดัตี้ั�งข้�นใน
ประเทศ ถือหุ้นโดัยู ทุนจำดัทะเบ้ยูน 

(ลิ้�น)
ทุนชำ�ระแลิ้ว

(ลิ้�น)

มูลิค่� 
ท้่ตี้ร�ไว้
(ตี้่อหุ้น)

% 
กั�รถือ

หุ้น

25. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ บ่วี จำาก้ด้ Gulf Solar 
BV

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย์แบบต้ิด้

ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย Gulf Solar THB 7.66 THB 7.66 THB 10.00 99.99

26. บริษั้ทุ ก้ลฟู้์ โซัล่าร์ เค้เค้เอส่ จำาก้ด้ Gulf Solar 
KKS

ผลิต้และจำาห้น่ายกระแส่ไฟู้ฟู้้า
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย์แบบต้ิด้

ต้้�งบนห้ล้งค้า

ไทุย Gulf Solar THB 14.67 THB 14.67 THB 10.00 99.99

บริษััทร่วมทุนของ WUPSD

27. Duong River Surface Water Plant 
Joint Stock Company

SDWTP ผลิต้และจ้ด้จำาห้น่ายนำ�าป็ระป็า เวียด้นาม WUPSD VND 999,611.00 VND 
999,611.00

VND 10,000 34.00

บริษััทร่วมทุนของ WUPNA

28. Cua Lo Water Supply  
Joint Stock Company

CUA LO ผลิต้และจ้ด้จำาห้น่ายนำ�าป็ระป็า เวียด้นาม WUPNA VND 48,269.59 VND 48,269.59 VND 10,000 47.31

  
หมายเหตุุ :  
-		 /1บริษััท	 ห้วยเหาะไทย	 จำากำัด้	 ลงทุนในบริษััท	 ไฟ์ฟ์้า	 ห้วยเหาะ	 จำากำัด้	 ซึ่ึ�งจด้ทะเบ่ยนจัด้ตั�งบริษััทในป็ระเทศสุาธิารณรัฐป็ระชีาธิิป็ไตยป็ระชีาชีนลาว	 ร้อัยละ	25	 โด้ยบริษััท	 ไฟ์ฟ์้า	 ห้วยเหาะ	 จำากำัด้	 ใชี้สุกำุลเงินด้อัลล่าร์สุหรัฐ 
	 	เป็็นสุกำุลเงินหลักำในกำารด้ำาเนินธิุรกำิจ	และไม่ได้้ม่กำารจัด้ทำางบกำารเงินรวม	เน่�อังจากำบริษััทเป็็นหุ้นสุ่วนยุทธิศาสุตร์	และผ้้ลงทุนอั่�นม่คำวามเชี่�ยวชีาญ่ในกำารด้ำาเนินธิุรกำิจทั�งหมด้

-		 	บริษััท	ระยอัง	คำล่น	เอั็นเนอัร์ย่�	จำากำัด้	ได้้จด้ทะเบ่ยนเลิกำบริษััทแล้ว	เม่�อัวันท่�	19	พีฤศจิกำายน	2562	และจด้ทะเบ่ยนเสุร็จกำารชีำาระบัญ่ชี่แล้ว	เม่�อัวันท่�	14	กำรกำฎาคำม	2563
-		 	บริษััท	โกำลว์	เหมราชี	วินด้์	จำากำัด้	ได้้จด้ทะเบ่ยนเลิกำบริษััทแล้ว	เม่�อัวันท่�	19	พีฤศจิกำายน	2562	และจด้ทะเบ่ยนเสุร็จกำารชีำาระบัญ่ชี่แล้ว	เม่�อัวันท่�	1	มิถืุนายน	2563
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ทุ่�อย้่ :  93 อาค้ารต้ลาด้ห้ล้กทุร้พย์แห้่งป็ระเทุศิไทุย  
  ถืนนร้ชด้าภิเษัก เขต้ด้ินแด้ง กรุงเทุพมห้านค้ร 10400

โทุรศิ้พทุ์ :  02-009-9999

โทุรส่าร : 02-009-9991

บุค้ค้ลอ้างอิงอื�นๆ

ข้อมูลิส์ำ�คัญอื่น

นายทุะเบ่ยนห้ล้กทุร้พย์

นายทุะเบ่ยนหุ้้นก้้

ผ้้ต้รวจส่อบบ้ญ่ช่

ทุ่�ป็รึกษัากฎีห้มาย

ไม่ม่ข้อม้ลอื�นทุ่�อาจม่ผลกระทุบต้่อการต้้ด้ส่ินใจของผ้้ลงทุุนอย่างม่น้ยส่ำาค้้ญ่

บริษััท ศูนยู์รับฝ่�กัหลิักัทรัพยู์ 
(ประเทศไทยู) จำำ�กััดั

ธน�ค�รกัรุงศรีอยูุธยู� จำำ�กััดั (มห�ชน)  
ส์ำ�นักัพระร�มท้่ 3 (ส์ำ�นักัง�นใหญ่) ชั�น AA

บริษััท ไพร้ซีวอเตี้อร์เฮ�ส์์คูเปอร์ส์ 
เอบ้เอเอส์ จำำ�กััดั

บริษััท บริษััท อ�ร์แอลิ เค�น์เซีิลิ จำำ�กััดั

ทุ่�อย้่ :  ส่ำาน้กงานให้ญ่่ต้้�งอย้่เลขทุ่� 1222 ถืนนพระรามทุ่� 3  
  แขวงบางโพงพาง เขต้ยานนาวา กรุงเทุพมห้านค้ร 10120

โทุรศิ้พทุ์ :  02-296 5695

โทุรส่าร : 02-683-1389

ทุ่�อย้่  :  179/74-80 ช้�น 15 ต้ึกบางกอก ซัิต้่� ถืนน ส่าทุรใต้้  
  กรุงเทุพมห้านค้ร 10120

โทุรศิ้พทุ ์ :  02-344-1000

โทุรส่าร :  02-286-5050

ทุ่�อย้่  : 62/15 ธินิยะ แขวงสุ่ริยวงศิ์ เขต้บางร้ก กรุงเทุพมห้านค้ร 10500

โทุรศิ้พทุ์ :  0-2235-3339

โทุรส่าร :   0-2235-3076



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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ข้อมูลิหลิักัทรัพยู์
แลิะผู้ถือหุ้น

จำำ�นวนทุนจำดัทะเบ้ยูนแลิะทุนชำ�ระแลิ้ว
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทม้ทุนจำดัทะเบ้ยูน 3,825,000,000 บาท โดัยูเป็นทุนท้�ออกัแลิะชำาริะแลิ�ว 3,825,000,000 บาท  
ปริะกัอบดั�วยูหุ�นส์ามัญจำำานวน 3,825,000,000 หุ�น มูลิค่าท้�ตี้ริาไว�หุ�นลิะ 1 บาท โดัยูท้�ปริะชุมวิส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น คริั�งท้� 1/2560  
เม่�อวันท้� 30 มิถุุนายูน 2560 ม้มตี้ิอนุมัตี้ิให�เปลิ้�ยูนแปลิงมูลิค่าหุ�นส์ามัญของบริิษััทท้�ตี้ริาไว�จำากัเดัิมมูลิค่าหุ�นลิะ 5 บาท เป็นมูลิค่า
หุ�นลิะ 1 บาท 

ผู้ถือหุ้น

รายชื�อผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่
โคริงส์ริ�างกัาริถุ่อหุ�นของบริิษััท ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 ส์ามาริถุส์ริุปไดั�ดัังน้�

ลิำ�ดัับ ผู้ถือหุ้น จำำ�นวนหุ้น ส์ัดัส์่วนกั�รถือหุ้น

1 กัลิุ่มดัับบลิิวเอชเอ   

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินด้้ส่เต้รียล ด้่เวลลอป็เมนทุ์ จำาก้ด้ (มห้าชน)1/ 2,694,852,570 70.45 

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินด้้ส่เต้รียล ด้่เวลลอป็เมนทุ์  
อินเต้อร์เนช้�นแนล (เอส่จี) จำาก้ด้2/

43,500,010 1.14 

รวม 2,738,352,580 71.59 

2 บริษั้ทุ กรุงเทุพป็ระก้นชีวิต้ จำาก้ด้ (มห้าชน) 91,020,800 2.38 

3 นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล 73,836,600 1.93 

4 บริษั้ทุ ไทุยเอ็นวีด้่อาร์ จำาก้ด้ 68,433,393 1.79 

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 39,647,078 1.04 

6 นางส่าวช้ชชมนต้์ อน้นต้ป็ระย้ร 33,363,478 0.87 

7 นายช้ยว้ฒิน์ พ้่พิสุ่ทุธิิ� 26,684,956 0.70 

8 นางส่าวสุ่พิชญ่า พ้่พิสุ่ทุธิิ� 26,536,506 0.69 

9 บริษั้ทุ เมืองไทุยป็ระก้นชีวิต้ จำาก้ด้ (มห้าชน) 15,961,200 0.42 

10 กองทุุนเป็ิด้อเบอร์ด้่น ส่แต้นด้าร์ด้ หุ้้นระยะยาว 14,393,400 0.38 

รวมผู้ถือหุ้นส์ูงส์ุดั 10 ร�ยูแรกั 3,128,229,991 81.78 

 ผู้ถือหุ้นร�ยูยู่อยูอื่น 696,770,009 18.22 

 รวมทั�งหมดั 3,825,000,000 100.00 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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หมายเหตุุ:  
1/	 บริษััท	ด้ับบลิวเอัชีเอั	อัินด้ัสุเตร่ยล	ด้่เวลลอัป็เมนท์	จำากำัด้	(มหาชีน)	ป็ระกำอับธิุรกำิจพีัฒนาบริหารจัด้กำารนิคำมอัุตสุาหกำรรมซึ่ึ�งได้้ขอัเพีิกำถือันหลักำทรัพีย์

จากำกำารเป็็นหลักำทรัพีย์จด้ทะเบ่ยนในตลาด้หลักำทรัพีย์แห่งป็ระเทศไทย	 ตั�งแต่วันท่�	2	 ม่นาคำม	2559	 เป็็นต้นมา	 โด้ยป็ัจจุบัน	 บริษััท	 ด้ับบลิวเอัชีเอั	 
เวนเจอัร์	โฮลด้ิ�ง	จำากำัด้ถื่อัหุ้นในสุัด้สุ่วนร้อัยละ	98.54

 
	 ทั�งนี�	บรษิัทั	ด้บับลวิเอัชีเอั	เวนเจอัร	์โฮลด้ิ�ง	จำากำดั้	เป็น็บรษิัทัเพี่�อักำารลงทนุ	(Holding	Company)		ซึ่ึ�งป็จัจบุนัถือ่ัหุน้โด้ย	บรษิัทั	ด้บับลวิเอัชีเอั	คำอัรป์็อัเรชีั�น	 

จำากำัด้	(มหาชีน)	ร้อัยละ	99.99
 
2/	 บริษััท	ด้ับบลิวเอัชีเอั	อัินด้ัสุเตร่ยล	ด้่เวลลอัป็เมนท์	อัินเตอัร์เนชีั�นแนล	(เอัสุจ่)	จำากำัด้	เป็็นบริษััทเพี่�อักำารลงทุนโด้ยจัด้ตั�งตามกำฎหมายขอังป็ระเทศสุิงคำโป็ร์	

ถื่อัหุ้นทางอั้อัมโด้ยบริษััท	ด้ับบลิวเอัชีเอั	อัินด้ัสุเตร่ยล	ด้่เวลลอัป็เมนท์	จำากำัด้	(มหาชีน)	ร้อัยละ	99.99

ส่้ญ่ญ่าระห้ว่างผ้้ถืือหุ้้น
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่ม้ข�อตี้กัลิงของผูู้�ถุ่อหุ�นใหญ่ของบริิษััท อยู่างไริกั็ดั้ บริิษััทหริ่อบริิษััทยู่อยู (แลิ�วแตี้่กัริณ้)  
ม้กัาริเข�าทำาข�อตี้กัลิงริะหว่างผูู้�ถุ่อหุ�นในบริิษััทริ่วมของบริิษััท

กั�รออกัหลิักัทรัพยู์อื่น
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทม้หุ�นกัู� โดัยูริายูลิะเอ้ยูดัส์ำาคัญส์ริุปไดั�ดัังตี้่อไปน้�

หุ้นกัู้ จำำ�นวน
(ลิ้�นบ�ท) อัตี้ร�ดัอกัเบ้�ยูตี้่อปี อ�ยูุ/ครบกัำ�หนดัไถ่ถอน อันดัับคว�มน่�เช่่อถือโดัยู 

TRIS Rating

WHAUP216A 2,390 ร้อยละ 2.65%
จ่ายด้อกเบ่�ยทุุก 6 เด้ือน

อายุ 3 ป็ี
กำาห้นด้ไถื่ถือน 26 มิถืุนายน 2564

A-

WHAUP236A 1,290 ร้อยละ 3.17%
จ่ายด้อกเบ่�ยทุุก 6 เด้ือน

อายุ 5 ป็ี
กำาห้นด้ไถื่ถือน 26 มิถืุนายน 2566

A-

WHAUP256A 1,320 ร้อยละ 3.66%
จ่ายด้อกเบ่�ยทุุก 6 เด้ือน

อายุ 7 ป็ี
กำาห้นด้ไถื่ถือน 26 มิถืุนายน 2568

A-

WHAUP22DA 1,500 ร้อยละ 2.28%
จ่ายด้อกเบ่�ยทุุก 6 เด้ือน

อายุ 2 ป็ี 4 เด้ือน
กำาห้นด้ไถื่ถือน 26 มิถืุนายน 2565

A-

WHAUP302A 1,500 ร้อยละ 3.25%
จ่ายด้อกเบ่�ยทุุก 6 เด้ือน

อายุ 10 ป็ี  4 เด้ือน 
กำาห้นด้ไถื่ถือน 26 มิถืุนายน 2573

A-
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นโยูบ�ยูกั�รจำ่�ยูเงินปันผลิ

นโยบายการจ่ายเงินป็ันผลของบริษั้ทุ
บริิษััท จำะพิจำาริณาความส์ามาริถุในกัาริจำ่ายูเงินปันผู้ลิตี้าม 
ข�อกัำาหนดัทางกัฎหมายู ซึ่ึ�งริวมถุึง พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชนจำำากััดั 
ท้�กัำาหนดัว่าบริิษััทมหาชนจำำากััดัจำะส์ามาริถุจำ่ายูเงินปันผู้ลิจำากั 
งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ ในกัริณ้ท้�ไม่ม้กัาริขาดัทุนส์ะส์ม

โดัยูบริิษััทม้นโยูบายูจ่ำายูเงินปันผู้ลิให�แกั่ผูู้�ถุ่อหุ�นไม่น�อยูกัว่า 
ริ�อยูลิะ 40.0 ของกัำาไริส์ุทธัิตี้ามงบกัาริเงินริวมของบริิษััท  
หลิังหักัภาษ้ัเงินไดั�นิตี้ิบุคคลิ แลิะหลิังหักัส์ำาริองตี้ามกัฎหมายู 
ในแตี้่ลิะปี โดัยูคำานึงถุึงส์ถุานะทางกัาริเงิน กัริะแส์เงินส์ดั  
ส์ภาพคลิอ่ง แผู้นกัาริลิงทนุ แลิะปจัำจำยัูอ่�นๆ ตี้ามความเหน็ส์มควริ
ของคณะกัริริมกัาริบริิษััท แลิะกัาริจำ่ายูปันผู้ลินั�นจำะตี้�องไม่ม ้
ผู้ลิกัริะทบต่ี้อกัาริดัำาเนินงานปกัติี้ของบริิษััทอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ 
แลิะอยูู่ภายูใตี้�บังคับของกัฎหมายู กัฎริะเบ้ยูบ หริ่อคำาวินิจำฉัยูท้�
เกั้�ยูวข�อง โดัยูมตี้ิคณะกัริริมกัาริบริิษััทท้�อนุมัตี้ิให�จ่ำายูเงินปันผู้ลิ 
จำะตี้�องนำาเส์นอเพ่�อขออนุมัตี้ิจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น เว�นแตี้่เป็น 
กัาริจำ่ายูเงินปันผู้ลิริะหว่างกัาลิ ซึ่ึ�งคณะกัริริมกัาริบริิษััท ม้อำานาจำ
อนมุตัี้ิให�จ่ำายูเงินปันผู้ลิริะหว่างกัาลิไดั� แลิะจำะดัำาเนินกัาริริายูงาน
ให�ท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นริับทริาบในกัาริปริะชุมตี้่อไป

ทั�งน้� กัาริจำ่ายูเงินปันผู้ลิดัังกัล่ิาวตี้�องไม่เกัินกัว่ากัำาไริส์ะส์มของ
งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริของบริิษััท แลิะตี้�องเปน็ไปตี้ามกัฎหมายู
ท้�เกั้�ยูวข�อง

นโยบายการจ่ายเงินป็ันผลของบริษั้ทุย่อย
บริิษััทยู่อยูม้นโยูบายูจำ่ายูเงินปันผู้ลิให�แก่ัผูู้�ถุ่อหุ�นไม่น�อยูกัว่า
ริ�อยูลิะ 50.0 ของกัำาไริส์ุทธัิตี้ามงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริของ
บริิษััทยู่อยู หลิังหักัภาษั้เงินไดั�นิตี้ิบุคคลิ แลิะหลิังหักัส์ำาริองตี้าม
กัฎหมายูในแต่ี้ลิะปี ทั�งน้� บริษัิัทยู่อยูจำะพิจำาริณากัาริจำา่ยูเงินปนัผู้ลิ
โดัยูคำานงึถุงึปจัำจำยัูตี้า่งๆ เพ่�อก่ัอให�เกัดิัปริะโยูชนส์์งูส์ดุัแกัผูู่้�ถุอ่หุ�น 
เช่น ส์ถุานะทางกัาริเงิน กัริะแส์เงินส์ดั ส์ภาพคล่ิอง แผู้นกัาริ
ลิงทุน แลิะปัจำจำัยูอ่�นๆ ตี้ามความเห็นส์มควริของคณะกัริริมกัาริ
บริิษััทยู่อยู แลิะกัาริจำ่ายูปันผู้ลินั�นจำะตี้�องไม่ม้ผู้ลิกัริะทบตี้่อกัาริ
ดัำาเนินงานปกัตี้ิของบริิษััทยู่อยู อยู่างม้นัยูส์ำาคัญ โดัยูมตี้ิคณะ
กัริริมกัาริบริษัิัทยูอ่ยูท้�อนมุตัี้ิให�จำา่ยูเงนิปันผู้ลิจำะตี้�องนำาเส์นอเพ่�อ
ขออนุมัตี้ิจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นของบริิษััทยู่อยู เว�นแต่ี้เป็นกัาริ
จำา่ยูเงนิปันผู้ลิริะหวา่งกัาลิ ซึึ่�งคณะกัริริมกัาริบริษัิัทยูอ่ยู มอ้ำานาจำ
อนุมตัี้ิให�จ่ำายูเงินปนัผู้ลิริะหว่างกัาลิไดั� แลิะจำะดัำาเนินกัาริริายูงาน
ให�ท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นของบริิษััทยู่อยูริับทริาบในกัาริปริะชุมตี้่อไป

นโยบายการจ่ายเงินป็ันผลของบริษั้ทุร่วม
และกิจการร่วมค้้า
บริษัิัทมบ้ริษัิัทริว่มแลิะกัจิำกัาริร่ิวมค�าอ่�น ซึึ่�งกัาริจำา่ยูเงนิปันผู้ลิจำากั
บริิษััทริ่วมจำะเป็นไปตี้ามส์ัญญาริะหว่างผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะแตี้กัตี้่างไป
ตี้ามข�อกัำาหนดัของแตี้่ลิะส์ัญญา ซึ่ึ�งเป็นกัาริจำ่ายูเงินปันผู้ลิให�แกั่
ผูู้�ถุ่อหุ�นตี้ามส์ัดัส์่วนท้�แตี้่ลิะฝั่่ายูถุ่อหุ�นอยูู่ ทั�งน้� ริายูลิะเอ้ยูดัเป็น
ไปตี้ามส์ัญญาริะหว่างผูู้�ถุ่อหุ�น 
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058 โครงส์ร้�ง

กั�รจำัดักั�ร

ผู้้�ถืือัหุ้้�น

คณะกรรมการบริษััทคณะกรรมการสรรหุ้าและ
พิิจารณาค่าตอับแทน

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริหุ้าร คณะกรรมการตรวจสอับ เลขาน้การบริษััท
คณะกรรมการ 

บริหุ้ารความเส่�ยง

ประธานเจ�าหุ้น�าท่�
ฝ่่ายบริหุ้ารการเงิน

ประธานเจ�าหุ้น�าท่�บริหุ้าร ผู้้�ตรวจสอับภิายใน สำานักเลขาน้การบริษััท

ฝ่่ายการเงินและ
นักลงท้นสัมพิันธ์ ฝ่่ายบัญชี่

กฎหุ้มาย

ฝ่่ายพิัฒนาธ้รกิจ
สาธารณ้ปโภิค

ฝ่่ายพิัฒนาธ้รกิจ
พิลังงาน

ฝ่่ายกลย้ทธ์

จัดหุ้า

บริการอังค์กร
(Corporate Service)

ระบบข�อัม้ล
สารสนเทศ

ฝ่่ายขาย ฝ่่ายกำากับด้แล

ฝ่่ายปฏิิบัติการ

ทรัพิยากรบ้คคล

ฝ่่ายโครงการ
และวิศวกรรม

ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 โคริงส์ริ�างกัาริจำัดักัาริของบริิษัทปริะกัอบดั�วยูคณะกัริริมกัาริบริิษัท แลิะคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูริวม 5 ชุดั ไดั�แกั่ คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ คณะกัริริมกัาริบริิหาริ  
คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ แลิะคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน ตี้ามโคริงส์ริ�างกัาริบริิหาริงานดัังน้� 

หมายเหตุ ุ
งานภายใต้ฝ่่ายบริกำารอังคำ์กำร	ได้้แกำ่	กำฎหมาย	จัด้หา	ระบบข้อัม้ลสุารสุนเทศ	และทรัพียากำรบุคำคำล	บริษััทใชี้บริกำารหน่วยงานภายนอักำ	(Outsource)
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คณะกัรรมกั�รบริษััท
คณะกัริริมกัาริบริิษััท ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 ม้กัริริมกัาริจำำานวน 8 ท่าน ปริะกัอบดั�วยู

ร�ยูช่่อ ตี้ำ�แหน่ง

1.  นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล • ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ 
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริห้าร 
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง 
• กรรมการส่รรห้าและพิจารณูาค้่าต้อบแทุน

2.  นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น • กรรมการ 
• กรรมการบริห้าร 
• กรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง

3.  นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล • กรรมการ 
• กรรมการบริห้าร 
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล

4.  ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์ • กรรมการ 
• กรรมการบริห้าร 
• ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้าร

5.  นายเวทุย์ นุชเจริญ่ • กรรมการอิส่ระ 
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ 
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการส่รรห้าและพิจารณูาค้่าต้อบแทุน

6.  นายเอกช้ย ต้ิวุต้านนทุ์ • กรรมการอิส่ระ 
• กรรมการต้รวจส่อบ 
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล 
• กรรมการส่รรห้าและพิจารณูาค้่าต้อบแทุน

7.  นางพรรณู่ วรวุฒิิจงส่ถืิต้ • กรรมการอิส่ระ 
• กรรมการต้รวจส่อบ 
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการบรรษั้ทุภิบาล

8.  นายสุ่รเธิ่ยร จ้กรธิรานนทุ์ • กรรมการอิส่ระ
• กรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง

โดัยูม้นางส์าวณชัชา ริตัี้นจำติี้บริริจำง เปน็เลิขานกุัาริคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท 

กรรมการผ้้ม่อำานาจลงนามผ้กพ้นบริษั้ทุ
นางส์าวจำริพ้ริ จำาริกุัริส์กัลุิ ลิงลิายูมอ่ช่�อริว่มกับั นายูเดัวดิั ริชิาริด์ั  
นาริ์ โดัน หริ่อนายูวิวัฒน์ จำิรัิฐตี้ิกัาลิส์กัุลิ หร่ิอนายูนิพนธั์  
บุญเดัชานันท์ คนใดัคนหนึ�ง ริวมเป็นส์องคน แลิะปริะทับตี้ริา
ส์ำาคัญของบริิษััท

องค้์ป็ระกอบของค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
1. ให�บริิษััทม้คณะกัริริมกัาริของบริิษััทเพ่�อดัำาเนินกัิจำกัาริของ

บริษัิัท ปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริอยูา่งน�อยู 5 คน โดัยูกัริริมกัาริ
ไมน่�อยูกัว่ากัึ�งหนึ�งของจำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมดัจำะตี้�องมถุ้ิ�น
ท้�อยูู่ในปริะเทศไทยู

2. คณะกัริริมกัาริบริิษััทปริะกัอบดั�วยูคณะกัริริมกัาริท้�ม้
ส์่วนริ่วมในกัาริบริิหาริ แลิะกัริริมกัาริท้�ไม่ม้ส์่วนริ่วม 
ในกัาริบริิหาริ ซึ่ึ�งในกัริริมกัาริท้�ไม่ม้ส์่วนริ่วมในกัาริบริิหาริ
น้�จำะม้คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบริวมอยูู่ดั�วยู

3. ให�คณะกัริริมกัาริบริษัิัทเลิอ่กักัริริมกัาริคนหนึ�งเป็น “ปริะธัาน
คณะกัริริมกัาริบริิษััท” แลิะในกัริณ้ท้�คณะกัริริมกัาริบริิษััท
เห็นส์มควริ อาจำพิจำาริณาเลิ่อกักัริริมกัาริอ้กัคนหนึ�งหริ่อ
หลิายูคนเป็น “ริองปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริิษััท” กั็ไดั�

4. คณะกัริริมกัาริบริษัิัทปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริอิส์ริะไมน่�อยูกัวา่  
1 ใน 3 ของจำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมดั โดัยูตี้�องม้จำำานวน
กัริริมกัาริอิส์ริะอยู่างน�อยู 3 คน
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วาระการด้ำารงต้ำาแห้น่งกรรมการบริษั้ทุ
1. ในกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นส์ามัญปริะจำำาปีทุกัคริั�ง ให�กัริริมกัาริ

ออกัจำากัตี้ำาแหน่งเป็นจำำานวน 1 ใน 3 ของจำำานวนกัริริมกัาริ
ในขณะนั�น ถุ�าจำำานวนกัริริมกัาริจำะแบ่งออกัให�ตี้ริงเป็น 
ส์ามส์่วนไม่ไดั� กั็ ให�ออกัโดัยูจำำานวนใกัลิ�ท้�ส์ุดักัับส์่วน  
1 ใน 3 โดัยูพิจำาริณาจำากักัริริมกัาริท้�อยูู่ในตี้ำาแหนง่นานท้�ส์ดุั
เป็นผูู้�ออกัจำากัตี้ำาแหน่ง ทั�งน้� กัริริมกัาริท้�ออกัจำากัตี้ำาแหน่ง
ไปนั�นอาจำไดั�ริับเลิ่อกัตี้ั�งจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นเข�ามาเป็น
กัริริมกัาริใหม่ไดั� 

2. ในกัริณ้ท้�ตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริว่างลิงเพริาะเหตีุ้อ่�นนอกัจำากั 
ถุงึคริาวออกัตี้ามวาริะ ให�คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพจิำาริณา 
ค่าตี้อบแทนเลิ่อกับุคคลิซึึ่�งม้คุณส์มบัตี้ิ แลิะไม่ม้ลิักัษัณะ 
ตี้�องห�ามตี้ามกัฎหมายูว่าดั�วยูบริิษััทมหาชนจำำากััดัแลิะ
กัฎหมายูว่าดั�วยูหลัิกัทรัิพย์ูแลิะตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ู เพ่�อเส์นอช่�อ 
ในกัาริคัดัเลิ่อกัเข�าเป็นกัริริมกัาริแทนในกัาริปริะชุม
คณะกัริริมกัาริคริาวถุัดัไป เว�นแตี้่วาริะของกัริริมกัาริ 
ผูู้�นั�นจำะเหลิ่อน�อยูกัว่า 2 เดั่อน โดัยูบุคคลิซึึ่�งเข�าเป็น
กัริริมกัาริแทนดัังกัล่ิาวจำะอยูู่ในตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริไดั�เพ้ยูง
เท่าวาริะท้�ยูังเหลิ่ออยูู่ของกัริริมกัาริท้�ตี้นเข�ามาแทน ทั�งน้� 
มตี้ิของคณะกัริริมกัาริตี้ามความข�างตี้�นจำะตี้�องปริะกัอบ
ดั�วยูคะแนนเส์้ยูงไม่น�อยูกัว่า 3 ใน 4 ของจำำานวนกัริริมกัาริ
ท้�ยูังเหลิ่ออยูู่

3. ในกัริณ้ท้�กัริริมกัาริบริิษััทพ�นจำากัตี้ำาแหน่งทั�งคณะ ให� 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัทท้�พ�นจำากัตี้ำาแหน่งยัูงคงตี้�องอยููรั่ิกัษัากัาริ 
ในตี้ำาแหน่งเพ่�อดัำาเนินกัิจำกัาริของบริิษััทต่ี้อไปเพ้ยูง 
เท่าท้�จำำาเป็นจำนกัว่าคณะกัริริมกัาริชดุัใหม่จำะเข�าริบัหน�าท้�

ห้น้าทุ่�และค้วามร้บผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
1. ปฏิิบัตี้ิหน�าท้� แลิะกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริของบริิษััทให�เป็นไป

ตี้ามกัฏิหมายู หลิักัเกัณฑ์์ ริะเบ้ยูบ หริ่อปริะกัาศของคณะ
กัริริมกัาริกัำากัับหลัิกัทรัิพย์ู คณะกัริริมกัาริกัำากัับตี้ลิาดัทุน 
ส์ำานกัังานคณะกัริริมกัาริกัำากับัหลิกััทริพัยู ์ตี้ลิาดัหลิกััทริพัยู์
แหง่ปริะเทศไทยู ท้�เกั้�ยูวข�องกับัวัตี้ถุปุริะส์งค์ ข�อบังคบัของ
บริิษััท มตี้ิคณะกัริริมกัาริบริิษััทแลิะมตี้ิท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น 
ดั�วยูความริับผู้ิดัชอบ ความริะมัดัริะวัง แลิะความซึ่่�อส์ัตี้ย์ู
ส์ุจำริิตี้

2. กัำาหนดัวิส์ัยูทัศน์ กัลิยุูทธั์ ทิศทางของธุัริกิัจำ นโยูบายู  
เป้าหมายู แผู้นธุัริกิัจำ งบปริะมาณ โคริงส์ริ�างกัาริบริิหาริ
จำัดักัาริ แลิะอำานาจำอนุมัตี้ิของบริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยูตี้ามท้� 
ฝั่่ายูจำัดักัารินำาเส์นอ แลิะกัำากัับดัูแลิกัาริบริิหาริงานแลิะ 

ผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของฝั่่ายูจำัดักัาริ คณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยู
ของบริิษััท หริ่อบุคคลิใดัๆ ซึ่ึ�งไดั�ริับมอบหมายูให�ทำาหน�าท้�
ดัังกัลิ่าว เพ่�อให�เป็นไปตี้ามนโยูบายูท้�กัำาหนดัไว�อยู่างม้
ปริะส์ิทธัิภาพแลิะปริะส์ิทธัิผู้ลิเพ่�อเพิ�มมูลิค่าส์ูงส์ุดัให�แกั่
บริิษััท แลิะผูู้�ถุ่อหุ�น

3. กัำากัับดัูแลิกัาริบริิหาริงานแลิะผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของ 
คณะกัริริมกัาริบริหิาริ ปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริหิาริ ฝั่า่ยูจัำดักัาริ 
หริอ่บุคคลิใดัๆ ซึึ่�งไดั�รัิบมอบหมายูให�ทำาหน�าท้�ดังักัล่ิาว เพ่�อ
ให�เป็นไปตี้ามนโยูบายูท้�คณะกัริริมกัาริบริิษััทกัำาหนดั

4. ตี้ิดัตี้ามผู้ลิกัาริดัำาเนินงานของบริิษััทอยู่างตี้่อเน่�อง เพ่�อให�
เป็นไปตี้ามแผู้นกัาริดัำาเนินงานแลิะงบปริะมาณของบริิษััท

5. ดัำาเนนิกัาริให�บริษัิัทแลิะบริษัิัทยูอ่ยูม้ริะบบงานบัญช้ท้�เหมาะ
ส์มแลิะม้ปริะส์ิทธัิภาพ แลิะจำัดัให�ม้กัาริริายูงานทางกัาริเงิน
แลิะกัาริส์อบบัญช้ท้�เช่�อถุ่อไดั� ริวมทั�งจำัดัให�ม้ริะบบควบคุม
ภายูใน แลิะริะบบตี้ริวจำส์อบภายูในท้�เพยู้งพอแลิะเหมาะส์ม

6. จัำดัให�ม้นโยูบายูเกั้�ยูวกัับกัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริตี้ามหลิักั
ธัริริมาภิบาลิท้�เป็นลิายูลิักัษัณ์อักัษัริ แลิะปริับใช�นโยูบายู 
ดัังกัลิ่าวอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ เพ่�อให�ม้ความเช่�อมั�นไดั�ว่า
บริิษััทม้ความริับผู้ิดัชอบตี้่อผูู้�ม้ส์่วนเกั้�ยูวข�องกัับทุกักัลิุ่ม
ดั�วยูความเป็นธัริริม

7. พิจำาริณาอนุมัตี้ิแตี้่งตี้ั� งบุคคลิท้�ม้คุณส์มบัตี้ิแลิะไม่ ม้
คุณส์มบัตี้ิตี้�องห�ามตี้ามท้�กัำาหนดัในพริะริาชบัญญัตี้ิ บริิษััท
มหาชนจำำากััดั พ.ศ. 2535 (ริวมทั�งท้�ม้กัาริแกั�ไขเพิ�มเตี้ิม) 
พริะริาชบัญญตัี้หิลิกััทริพัยูแ์ลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัยู ์พ.ศ. 2535 
(ริวมทั�งท้�ม้กัาริแกั�ไขเพิ�มเตี้ิม) ริวมถุึง ปริะกัาศ ข�อบังคับ 
แลิะ/หริ่อริะเบ้ยูบท้�เกั้�ยูวข�อง เข�าดัำาริงตี้ำาแหน่งในกัริณ ้
ท้�ตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริว่างลิงเพริาะเหตีุ้อ่�นนอกัจำากัออกั 
ตี้ามวาริะ

8. แตี้ง่ตี้ั�งคณะกัริริมกัาริชดุัยูอ่ยู เชน่ คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ  
คณะกัริริมกัาริบริิหาริ คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ  
คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน แลิะ 
คณะกัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง หริอ่คณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยู
อ่�นใดัแลิะกัำาหนดัอำานาจำหน�าท้�ของคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยู 
ดัังกัลิ่าวเพ่�อช่วยูเหลิ่อแลิะส์นับส์นุนกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้� 
ของคณะกัริริมกัาริ
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9. พิจำาริณาแตี้่งตี้ั�งผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูง ริวมทั�งพิจำาริณากัำาหนดั
ค่าตี้อบแทนของผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูงดัังกัลิ่าว

10. พิจำาริณาอนุมัตี้ิกัาริให�กัู�ยู่มเงินแก่ับริิษััทท้�ม้ความส์ัมพันธ์ั
ทางธุัริกิัจำกัับบริิษััทในฐานะผูู้�ถุ่อหุ�น หริ่อบริิษััทท้�ม้กัาริ
ปริะกัอบธุัริกัิจำทางกัาริค�าต่ี้อกััน หริ่อบริิษััทอ่�น ในวงเงิน
ส์่วนท้�เกัินอำานาจำคณะกัริริมกัาริบริิหาริ

11. อนุมัตี้ิกัาริลิงทุน ขายูเงินลิงทุนในหุ�นส์ามัญ แลิะ/หริ่อ 
หลิักัทริัพยู์อ่�นใดัในวงเงินส์่วนท้�เกัินอำานาจำคณะกัริริมกัาริ
บริิหาริ

12. พิจำาริณาอนุมตัี้กิัาริจ่ำายูเงนิปันผู้ลิริะหวา่งกัาลิให�แก่ัผูู้�ถุอ่หุ�น
ของบริิษััท

13. กัำาหนดันโยูบายูแลิะกัำากัับดัูแลิให�บริิษััทม้ริะบบท้�ส์นับส์นุน
กัาริตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�นท้�ม้ปริะส์ิทธัิภาพ เพ่�อให�
มั�นใจำว่าฝั่่ายูบริิหาริไดั�ตี้ริะหนักัแลิะให�ความส์ำาคัญกัับกัาริ
ตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�น แลิะปลิูกัฝั่ังจำนเป็นวัฒนธัริริม
องค์กัริ ริวมถุึงคณะกัริริมกัาริบริิษััทจำะตี้�องปฏิิบัตี้ิตี้าม
มาตี้ริกัาริตี้อ่ตี้�านกัาริทจุำริติี้คอริร์ิปัชั�น แลิะมบ้ทลิงโทษัเม่�อ
ไม่ปฏิิบัตี้ิตี้าม

14. แตี้ง่ตี้ั�งเลิขานกุัาริบริษัิัท เพ่�อชว่ยูเหลิอ่คณะกัริริมกัาริบริษัิัท
ในกัาริปฏิิบัติี้งานตี้่างๆ เพ่�อให�กัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท
เป็นไปตี้ามกัฎหมายูแลิะริะเบ้ยูบท้�เกั้�ยูวข�อง

ห้น้าทุ่� และค้วามร้บผิด้ชอบ
ของป็ระธิานค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
1. ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นผูู้�ริับผู้ิดัชอบในฐานะผูู้�นำา

ของคณะกัริริมกัาริบริิษััท แลิะม้หน�าท้�ในฐานะเป็นปริะธัาน
กัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทแลิะกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

2. ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริษัิัทเปน็ผูู้�ลิงคะแนนเส์ยู้งช้�ขาดัใน
กัริณ้ท้�ท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทม้กัาริลิงคะแนนเส์้ยูง 
แลิะคะแนนเส์้ยูง 2 ฝั่่ายูเท่ากััน

การป็ระชุมค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ 
ริายูลิะเอ้ยูดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท คณะกัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบ คณะกัริริมกัาริบริิหาริ คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ 
คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง แลิะคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะ
พิจำาริณาค่าตี้อบแทน ในช่วง วันท้� 1 มกัริาคม 2563 ถุึงวันท้� 
31 ธัันวาคม 2563 ส์ริุปไดั�ดัังน้�
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ร�ยูช่่อ ตี้ำ�แหน่ง

คณะกัรรมกั�ร
บริษััท

คณะกัรรมกั�ร
ตี้รวจำส์อบ

คณะกัรรมกั�ร
บริห�ร

คณะกัรรมกั�ร 
บรรษััทภิบ�ลิ

คณะกัรรมกั�ร
บริห�ร 

คว�มเส์้่ยูง

คณะกัรรมกั�ร
ส์รรห�แลิะ
พิจำ�รณ� 

ค่�ตี้อบแทน

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562

จำำ�นวน 8 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 6 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 8 ท่�น

ประชุม 8 ครั�ง ประชุม 5 ครั�ง ประชุม 9 ครั�ง ประชุม 3 ครั�ง ประชุม 6 ครั�ง ประชุม 3 ครั�ง ประชุม 2 ครั�ง

1. นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล • ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ
บริษั้ทุ

• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ
บริห้าร

• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ
บริห้ารค้วามเส่่�ยง

• กรรมการส่รรห้าและ
พิจารณูาค้่าต้อบแทุน

8/8
(100%) 9/9 6/6 3/3 2/2

2. นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น • กรรมการบริษั้ทุ
• กรรมการบริห้าร
• กรรมการบริห้าร 

ค้วามเส่่�ยง

8/8
(100%) 9/9 6/6 2/2

3. นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล • กรรมการบริษั้ทุ
• กรรมการบริห้าร
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล

8/8
(100%) 9/9 3/3 2/2

4. นายวิเศิษั จ้งว้ฒินา (1) • กรรมการบริษั้ทุ
• กรรมการบริห้าร

1/1
(100%) 2/2

5. ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์ (2) • กรรมการบริษั้ทุ
• กรรมการบริห้าร

7/7
(100%) 7/7 2/2

6. นายเวทุย์ นุชเจริญ่ • กรรมการบริษั้ทุ 
• ป็ระธิานค้ณูะ 

กรรมการต้รวจส่อบ/ 
กรรมการอิส่ระ

• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ
ส่รรห้าและพิจารณูา 
ค้่าต้อบแทุน

8/8
(100%) 5/5 3/3 2/2
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ร�ยูช่่อ ตี้ำ�แหน่ง

คณะกัรรมกั�ร
บริษััท

คณะกัรรมกั�ร
ตี้รวจำส์อบ

คณะกัรรมกั�ร
บริห�ร

คณะกัรรมกั�ร 
บรรษััทภิบ�ลิ

คณะกัรรมกั�ร
บริห�ร 

คว�มเส์้่ยูง

คณะกัรรมกั�ร
ส์รรห�แลิะ
พิจำ�รณ� 

ค่�ตี้อบแทน

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562

จำำ�นวน 8 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 6 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 3 ท่�น จำำ�นวน 8 ท่�น

ประชุม 8 ครั�ง ประชุม 5 ครั�ง ประชุม 9 ครั�ง ประชุม 3 ครั�ง ประชุม 6 ครั�ง ประชุม 3 ครั�ง ประชุม 2 ครั�ง

7. นายเอกช้ย ต้ิวุต้านนทุ์ • กรรมการบริษั้ทุ 
• กรรมการต้รวจส่อบ/ 

กรรมการอิส่ระ
• กรรมการบรรษั้ทุภิบาล
• กรรมการส่รรห้าและ

พิจารณูาค้่าต้อบแทุน

8/8
(100%) 5/5 3/3 3/3 2/2

8. นางพรรณู่ วรวุฒิิจงส่ถืิต้ • กรรมการบริษั้ทุ 
• กรรมการต้รวจส่อบ/ 

กรรมการอิส่ระ
• ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ 

บรรษั้ทุภิบาล

8/8
(100%) 5/5 3/3 2/2

9. นายส่รเธิ่ยร จ้กรธิรานนทุ์ • กรรมการบริษั้ทุ
• กรรมการอิส่ระ
• กรรมการบริห้าร 

ค้วามเส่่�ยง

8/8
(100%) 6/6 2/2

10. นายณู้ฐพรรษั ต้นบุญ่เอก • กรรมการบริห้าร 9/9

11. นายป็ระพนธิ์ ชินอุด้มทุร้พย์ (3) • กรรมการบริห้าร 3/3

หมายเหตุุ :  
(1)		ลาอัอักำจากำตำาแหน่งกำรรมกำารบริษััท	และกำรรมกำารบริหาร	โด้ยม่ผลเม่�อัวันท่�	1	ม่นาคำม	2563	
(2)		ได้้รับกำารแต่งตั�งเป็็นกำรรมกำารบริษััท	และกำรรมกำารบริหาร	ในกำารป็ระชีุมคำณะกำรรมกำารบริษััท	คำรั�งท่�	1/2563	เม่�อัวันท่�	28	กำุมภาพีันธิ์	2563
(3)		ได้้รับกำารแต่งตั�งเป็็นกำรรมกำารบริหาร	ในกำารป็ระชีุมคำณะกำรรมกำารบริษััท	คำรั�งท่�	6/2563	เม่�อัวันท่�	11	สุิงหาคำม	2563



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563064

รายงานการเป็ล่�ยนแป็ลงการถืือค้รองห้ล้กทุร้พย์ของกรรมการและผ้้บริห้ารของบริษั้ทุในป็ี 2563
(ริวมคู่ส์มริส์หริ่อผูู้�ท้�อยูู่กัินดั�วยูกัันฉันส์าม้ภริิยูา แลิะบุตี้ริท้�ยูังไม่บริริลิุนิตี้ิภาวะ)
ข�อมูลิ ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563

จำำ�นวนหุ้นท้่ถือ/เปลิ้่ยูนแปลิง จำำ�นวนหุ้น

ร�ยูช่่อคณะกัรรมกั�ร
ณ วันท้่

31 ธันว�คม 2562
ณ วันท้่

31 ธันว�คม 2563
เพิ�ม (ลิดั)
ระหว่�งปี

1. นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ
นิต้ิบุค้ค้ลทุ่�ถืือหุ้้นรวมก้นเกินร้อยละ 30

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

73,836,600
33,363,478

 -

39,336,800
16,281,665

(72,581,665)

2. นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

3. นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

4. ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

5. นายเวทุย์ นุชเจริญ่
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

6. นายเอกช้ย ต้ิวุต้านนทุ์
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

7. นางพรรณู่ วรวุฒิิจงส่ถืิต้
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

8. นายสุ่รเธิ่ยร จ้กรธิรานนทุ์
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-
-

-
-

-
-

ร�ยูช่่อผู้บริห�ร

1. ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้าร
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

2. นายป็ระพนธิ์ ชินอุด้มทุร้พย์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�ฝ่่ายบริห้ารการเงิน
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

3. นายค้ำาฮอง ร้ศิมาน่
ผ้้ช่วยกรรมการผ้้จ้ด้การฝ่่ายป็ฏิิบ้ต้ิการ
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

4. นายวรานล เห้ล่าสุ่วรรณู
ผ้้อำานวยการฝ่่ายพ้ฒินาธุิรกิจส่าธิารณู้ป็โภค้
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 065

จำำ�นวนหุ้นท้่ถือ/เปลิ้่ยูนแปลิง จำำ�นวนหุ้น

ร�ยูช่่อผู้บริห�ร
ณ วันท้่

31 ธันว�คม 2562
ณ วันท้่

31 ธันว�คม 2563
เพิ�ม (ลิดั)
ระหว่�งปี

5. นายพ้นธิุ์รพี นพร้มภา
ผ้้อำานวยการฝ่่ายพ้ฒินาธุิรกิจพล้งงาน
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

6. นายมาฆะ กรกุม
ผ้้อำานวยการฝ่่ายโค้รงการและวิศิวกรรม
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

7. นางร้ต้นา ชินว้ต้ร
ผ้้อำานวยการฝ่่ายบ้ญ่ชี
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

8. นางส่าวณู้ชชา ร้ต้นจิต้บรรจง
เลขานุการบริษั้ทุ
ค้้่ส่มรส่และบุต้รทุ่�ย้งไม่บรรลุนิต้ิภาวะ

-

-

-

-

-

-

ผู้บริห�ร
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 ริายูช่�อผูู้�บริิหาริของบริิษััท จำำานวน 7 ท่าน ม้ดัังน้�

ร�ยูช่่อ ตี้ำ�แหน่ง

1. ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์ ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้าร

2. นายป็ระพนธิ์ ชินอุด้มทุร้พย์ ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�ฝ่่ายบริห้ารการเงิน

3. นายค้ำาฮอง ร้ศิมาน่ ผ้้ช่วยกรรมการผ้้จ้ด้การฝ่่ายป็ฎีิบ้ต้ิการ

4. นายวรานล เห้ล่าสุ่วรรณู ผ้้อำานวยการฝ่่ายพ้ฒินาธิุรกิจส่าธิารณู้ป็โภค้

5. นายพ้นธิุ์รพี นพร้มภา ผ้้อำานวยการฝ่่ายพ้ฒินาธิุรกิจพล้งงาน

6. นายมาฆะ กรกุม ผ้้อำานวยการฝ่่ายโค้รงการและวิศิวกรรม

7. นางร้ต้นา ชินว้ต้ร ผ้้อำานวยการฝ่่ายบ้ญ่ชี

1. กัำาหนดันโยูบายู กัลิยูุทธั์ โคริงส์ริ�าง แลิะอำานาจำบริิหาริงาน  
ริวมทั�งริับผิู้ดัชอบในกัาริจัำดัทำาแผู้นกัลิยุูทธ์ั แลิะแผู้น 
งบปริะมาณปริะจำำาปีตี้ามท้�ฝั่่ายูบริิหารินำาเส์นอ เพ่�อเส์นอ
ตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท

2. ติี้ดัตี้าม ควบคุม กัำากัับดัูแลิ แลิะดัำาเนินกัาริ แลิะ/หริ่อ  
บริิหาริงานทั�วไปให�เป็นไปตี้ามนโยูบายู แผู้นงาน แลิะ 
งบปริะมาณท้�ไดั�อนุมัตี้ิจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท

3. เป็นผูู้�ริับมอบอำานาจำของบริิษััท ในกัาริบริิหาริกัิจำกัาริของ
บริิษััทให�เป็นไปตี้ามวัตี้ถุุปริะส์งค์ ข�อบังคับ นโยูบายู 
ริะเบ้ยูบ ข�อกัำาหนดั คำาส์ั�ง มตี้ิท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะ/หริ่อ
มตี้ิท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท

4. ม้อำานาจำกัริะทำากัาริแลิะแส์ดังตี้นเป็นตี้ัวแทนของบริิษััท  
ตี้่อบุคคลิภายูนอกัในกัิจำกัาริท้�เกั้�ยูวข�อง แลิะเป็นปริะโยูชน์
ตี้่อบริิษััท

ห้น้าทุ่� และค้วามร้บผิด้ชอบของป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่�บริห้าร



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563066

5. พิจำาริณาอนุมัตี้ิแผู้นกัาริปฏิิบัตี้ิกัาริของแต่ี้ลิะฝั่่ายูงาน 
ของบริิษััท แลิะพิจำาริณาอนุมัตี้ิคำาขอจำากัฝั่่ายูงานตี้่างๆ 
ของบริษัิัท ตี้ามท้�กัำาหนดัในตี้าริางมอบหมายูอำานาจำอนุมตัี้ิ
ในกัาริดัำาเนินงานแลิะกัาริเข�าทำาธัุริกัริริมตี้่างๆ ของบริิษััท

6. อำานาจำออกัคำาส์ั�ง ริะเบ้ยูบ ปริะกัาศ บันทึกั เพ่�อให� 
กัาริปฏิิบัติี้งานเป็นไปตี้ามนโยูบายู แลิะผู้ลิปริะโยูชน์ของ
บริิษัทั แลิะเพ่�อริักัษัาริะเบ้ยูบวินัยูกัาริทำางานภายูในองค์กัริ

7. มอบอำานาจำช่วง แลิะ/หริ่อ มอบหมายูให�บุคคลิอ่�นปฏิิบัตี้ิ
งานเฉพาะอยู่างแทนไดั� โดัยูกัาริมอบอำานาจำช่วง แลิะ/หริ่อ 
กัาริมอบหมายูดัังกัลิ่าวให�อ ยูู่ภายูใตี้�ขอบเขตี้แห่ง 
กัาริมอบอำานาจำตี้ามหนังส์่อมอบอำานาจำ แลิะ/หริ่อ ให�เป็น
ไปตี้ามริะเบ้ยูบ ข�อกัำาหนดั หริ่อคำาส์ั�งท้�คณะกัริริมกัาริ 
ของบริิษััท แลิะ/หริ่อ บริิษััทไดั�กัำาหนดัไว� 

8. อนมุตัี้กิัาริทำาริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกันัท้�เปน็เง่�อนไขปกัตี้ทิางกัาริค�า เชน่ ซ่ึ่�อขายูส์นิค�าดั�วยูริาคาตี้ลิาดั กัาริคดิั 
ค่าธัริริมเน้ยูมบริิกัาริในอัตี้ริาค่าธัริริมเน้ยูมปกัตี้ิ แลิะกัาริ 
ให�เคริดิัตี้เทอมเหม่อนลูิกัค�าทั�วไป เป็นตี้�น ทั�งน้�ภายูใตี้�
นโยูบายูท้�ไดั�ริับอนุมัตี้ิจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท 

9. ม้อำานาจำ หน�าท้� แลิะความรัิบผู้ดิัชอบในกัาริจำดัักัาริบริิษััทยู่อยู  
แลิะฝั่่ายูงานตี้่างๆ ในบริิษััท

10. กัำาหนดัให�มก้ัาริปริะเมนิความเส์้�ยูงดั�านกัาริทุจำริติี้คอริร์ิปัชั�น
ในกัริะบวนกัาริปฏิิบัตี้ิงานท้�อาจำกั่อให�เกัิดักัาริทุจำริิตี้
คอริ์ริัปชั�น

11. กัำาหนดัให�ม้กัริะบวนกัาริส์่งเส์ริิมแลิะส์นับส์นุนนโยูบายู 
ตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�น แลิะส์่�อส์าริไปยูังพนักังานแลิะ
ผูู้�เกั้�ยูวข�องทุกัฝั่่ายู

12. นำานโยูบายูแลิะกัริอบกัาริป้องกัันกัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�น 
เพ่�อนำาไปถุ่อปฏิิบัตี้ิอยู่างตี้่อเน่�องทั�วทั�งองค์กัริ

13. ทบทวนความเหมาะส์มของกัริะบวนกัาริแลิะมาตี้ริากัาริ
ตี้่างๆ เพ่�อให�ส์อดัคลิ�องกัับกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงของธัุริกัิจำ 
ริะเบ้ยูบ ข�อบังคับแลิะข�อกัำาหนดัของกัฎหมายู

14. ดัำาเนินกัาริอ่�นๆ ตี้ามท้�คณะกัริริมกัาริบริิษััทมอบหมายูเป็น
คริาวๆ ไป



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 067

เลิข�นุกั�รบริษััท
ท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท ครัิ�งท้� 5/2560 เม่�อวันท้� 30  
พฤษัภาคม 2560 ไดั�ม้มตี้ิแตี้่งตี้ั�งนางส์าวณัชชา ริัตี้นจำิตี้บริริจำง  
เป็นเลิขานุกัาริบริิษััท เพ่�อทำาหน�าท้�ในนามบริิษััท แลิะ/หริ่อ  
คณะกัริริมกัาริบริิ ษััท โดัยูม้ขอบเขตี้อำานาจำ หน�าท้�แลิะ 
ความริับผู้ิดัชอบท้�ส์ำาคัญดัังน้�

1. ให�คำาแนะนำาเบ่�องตี้�นแกั่กัริริมกัาริในข�อกัฎหมายู ริะเบ้ยูบ 
แลิะข�อบังคับตี้่างๆ

2. ให�คำาปริึกัษัาในกัาริจำัดัปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นให�เป็นไปตี้ามดั�าน
กัฎหมายู ข�อบังคับ แลิะข�อพึงปฏิิบัตี้ิตี้่างๆ ริวมทั�งเป็น 
ผูู้�จำัดัทำาหนังส์่อเชิญปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

3. บันทึกัริายูงานกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะกัาริปริะชุม 
คณะกัริริมกัาริ ริวมทั�งตี้ิดัตี้ามให�ปฏิิบัตี้ิตี้ามมตี้ิกัาริปริะชุม
ผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริ

4. ดูัแลิให�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิแลิะริายูงานส์าริส์นเทศแกั่
ส์าธัาริณะให�เป็นไปตี้ามกัฎริะเบ้ยูบ แลิะข�อกัำาหนดัท้�
เกั้�ยูวข�อง

5. จำัดัทำาแลิะเกั็บริักัษัาเอกัส์าริดัังตี้่อไปน้�
(กั) ทะเบ้ยูนกัริริมกัาริ
(ข) หนังส์่อนัดัปริะชุมคณะกัริริมกัาริ ริายูงานกัาริปริะชุม

คณะกัริริมกัาริ แลิะริายูงานปริะจำำาปีของบริิษััท 
(ค) หนังส์่อนัดัปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะริายูงานกัาริปริะชุม 

ผูู้�ถุ่อหุ�น

6. เกั็บรัิกัษัาริายูงานกัาริม้ส่์วนไดั�เส์้ยูท้�ริายูงานโดัยูกัริริมกัาริ
หริ่อผูู้�บริิหาริ

7. ดัำาเนินกัาริอ่�นๆ ตี้ามท้�คณะกัริริมกัาริกัำากัับตี้ลิาดัทุน
ปริะกัาศกัำาหนดั

ค่�ตี้อบแทนกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร

ค้่าต้อบแทุนกรรมการ 
(1) ค้่าต้อบแทุนทุ่�เป็็นต้้วเงิน

ท้�ปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น ปริะจำำาปี 2563 เม่�อวันท้� 10 กัริกัฎาคม 2563 ไดั�ม้มตี้ิอนุมัตี้ิกัาริกัำาหนดัค่าตี้อบแทนของ 
กัริริมกัาริบริษัิัท แลิะคณะกัริริมกัาริชดุัยูอ่ยู ปริะจำำาปี 2563 โดัยูกัำาหนดัจำา่ยูเป็น 3 ลิกััษัณะ ไดั�แก่ั คา่เบ้�ยูปริะชุม คา่ตี้อบแทนกัริริมกัาริ 
แลิะโบนัส์ ม้ริายูลิะเอ้ยูดัค่าตี้อบแทนแตี้่ลิะปริะเภท ดัังน้�

ค่�ตี้อบแทนร�ยูปี (บ�ท) ค่�เบ้�ยูประชุม (บ�ท)

  ค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ ป็ระธิาน 200,000 / ป็ี
กรรมการ 150,000 / ป็ี

ป็ระธิาน 30,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 25,000/ค้ร้�ง

  ค้ณูะกรรมการบริห้าร - ป็ระธิาน 25,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 15,000/ค้ร้�ง

  ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ - ป็ระธิาน 25,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 15,000/ค้ร้�ง

  ค้ณูะกรรมการบรรษั้ทุภิบาล - ป็ระธิาน 25,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 15,000/ค้ร้�ง

  ค้ณูะกรรมการส่รรห้าและพิจารณูาค้่าต้อบแทุน - ป็ระธิาน 25,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 15,000/ค้ร้�ง

  ค้ณูะกรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง - ป็ระธิาน 25,000/ค้ร้�ง
กรรมการ 15,000/ค้ร้�ง

 
ในส์่วนของโบนัส์ กัำาหนดัค่าตี้อบแทนท้�เป็นเงินโบนัส์คณะกัริริมกัาริ ในอัตี้ริาริ�อยูลิะ 0.2 ของริายูไดั�ริวมของงบกัาริเงินริวมแลิะส์่วน
แบ่งกัำาไริจำากับริิษััทริ่วมแลิะกัิจำกัาริริ่วมค�า ในปีดัังกัลิ่าว



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
068 ริายูลิะเอ้ยูดัค่าตี้อบแทนของคณะกัริริมกัาริบริิษััทแลิะคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูส์ำาหริับปี 2563 ม้ดัังน้�

(หน่วยู:บาท)

ลิำ�ดัับ ช่่อ
ค่�ตี้อบแทน

ร�ยูปี 

ค่�เบ้�ยูประชุม 

โบนัส์ รวม
คณะ

กัรรมกั�ร
บริษััท

คณะ
กัรรมกั�ร
ตี้รวจำส์อบ

คณะ
กัรรมกั�ร

บริห�ร

คณะ 
กัรรมกั�ร 

บรรษััทภิบ�ลิ

คณะ
กัรรมกั�ร

บริห�ร 
คว�มเส์้่ยูง

คณะกัรรมกั�ร
ส์รรห�แลิะ
พิจำ�รณ� 

ค่�ตี้อบแทน

1. นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล 200,000.00 240,000.00  225,000.00  150,000.00   45,000.00 1,038,979.88 1,898,979.88

2. นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 150,000.00 200,000.00  135,000.00  90,000.00  961,299.14 1,536,299.14

3. นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐกาลส่กุล 150,000.00 200,000.00  135,000.00 45,000.00   961,299.14 1,491,299.14

4. นายวิเศิษั จ้งว้ฒินา 25,000.00 25,000.00  30,000.00    961,299.14 1,041,299.14

5. ด้ร. นิพนธิ์ บุญ่เด้ชาน้นทุน์ 150,000.00 175,000.00 105,000.00 405,000.00

6. นายเวทุย์ นุชเจริญ่ 150,000.00 200,000.00 125,000.00    75,000.00 961,299.14 1,511,299.14

7. นายเอกช้ย ต้ิวุต้านนทุ์ 150,000.00 200,000.00 75,000.00  45,000.00    45,000.00 961,299.14 1,461,299.14

8. นางพรรณู่ วรวุฒิิจงส่ถืิต้ 150,000.00 200,000.00 75,000.00  75,000.00   961,299.14 1,476,299.14

9. นายสุ่รเธิ่ยร จ้กรธิรานนทุ์ 150,000.00 200,000.00    90,000.00  961,299.14 1,401,299.14

10. นายณู้ฐพรรษั ต้นบุญ่เอก 135,000.00 135,000.00

11. นายป็ระพนธิ์ ชินอุด้มทุร้พย์ 45,000.00 45,000.00

(2) ค้่าต้อบแทุนอื�นๆ
 -ไม่ม้-



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 069

ค้่าต้อบแทุนผ้้บริห้าร
(1) ค้่าต้อบแทุนทุ่�เป็็นต้้วเงิน

ค่าตี้อบแทนแกั่ผูู้�บริิหาริของบริิษััท (ไม่ริวมค่าตี้อบแทนในฐานะกัริริมกัาริ) ส์ำาหริับงวดัปีบัญช้ ส์ิ�นส์ุดัวันท้�  31 ธัันวาคม 2562 แลิะ
งวดัปีบัญช้ส์ิ�นส์ุดัวันท้� 31 ธัันวาคม 2563 ม้ริายูลิะเอ้ยูดัดัังน้�

ปี 2562 ปี 2563

จำานวน (ค้น) 8 7

ค้่าต้อบแทุนรวม (ล้านบาทุ) 34.72 28.61

(2) ค้่าต้อบแทุนอื�น
ในปี 2563 บริิษััทไดั�จำ่ายูเงินส์มทบกัองทุนส์ำาริองริองเลิ้�ยูงช้พท้�ส์มทบให�ผูู้�บริิหาริในฐานะพนักังานของบริิษััทจำำานวน 1.50 ลิ�านบาท

บุคลิ�กัร

จำานวนบุค้ลากร
จำำานวนบุคลิากัริของบริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยู (ไม่ริวมผูู้�บริิหาริ) แบ่งตี้ามส์ายูงาน ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2562 แลิะ 31 ธัันวาคม 2563 
ม้ริายูลิะเอ้ยูดัดัังตี้่อไปน้�

ส์�ยูง�น
จำำ�นวนบุคลิ�กัร (คน)

ณ 31 ธันว�คม 2562 ณ 31 ธันว�คม 2563

ฝ่่ายป็ฏิิบ้ต้ิการ 73 83

ฝ่่ายพ้ฒินาธิุรกิจส่าธิารณู้ป็โภค้ 3 4

ฝ่่ายพ้ฒินาธิุรกิจพล้งงาน 5 7

ฝ่่ายโค้รงการและวิศิวกรรม 0 11

ฝ่่ายบ้ญ่ชี 3 3

ฝ่่ายการเงินและน้กลงทุุนส่้มพ้นธิ์ 5 5

ส่ำาน้กเลขานุการบริษ้ัทุ 3 3

ฝ่่ายกำาก้บด้้แล 2 3

ฝ่่ายบริห้าร 6 3

รวม 100 122



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563070

ค้่าต้อบแทุนบุค้ลากร (ไม่รวมผ้้บริห้าร)
ในปี 2562 แลิะในปี 2563 บริิษััทจำ่ายูค่าตี้อบแทนให�แกั่พนักังาน (ไม่ริวมผูู้�บริิหาริ) จำำานวน 60.33 ลิ�านบาท แลิะ 61.15 ลิ�านบาท
ตี้ามลิำาดัับ โดัยูม้ริายูลิะเอ้ยูดัดัังตี้่อไปน้�

งวดัปีส์ิ�นส์ุดัวันท้่
31 ธันว�คม 2562 (ลิ้�นบ�ท)

งวดัปีส์ิ�นส์ุดัวันท้่
31 ธันว�คม 2563 (ลิ้�นบ�ท)

เงินเด้ือนพน้กงาน /1 58.04 58.37

ค้่าต้อบแทุนอื�นๆ /2 2.29 2.78

รวม 60.33 61.15

ข้อพิพาทุด้้านแรงงานทุ่�ส่ำาค้้ญ่ในระยะ 3 ป็ีทุ่�ผ่านมา
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยูมิไดั�ม้ข�อพิพาท
ดั�านแริงงานท้�ส์ำาคัญในริะยูะ 3 ปีท้�ผู้่านมาท้�ยูังไม่ส์ิ�นส์ุดั ซึ่ึ�งอาจำ
ม้ผู้ลิกัริะทบตี้่อส์ินทริัพยู์ ส์่วนของผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะ/หริ่อ กัาริดัำาเนิน
ธัุริกัิจำของบริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยู อยู่างม้นัยูส์ำาคัญ

นโยบายการพ้ฒินาบุค้ลากร
1) การพ้ฒินากรรมการและผ้้บริห้าร

1. ส์ง่เส์ริมิแลิะอำานวยูความส์ะดัวกัให�มก้ัาริฝั่กึัอบริม
แลิะกัาริให�ความรูิ�แกัผูู่้�เกั้�ยูวข�องในริะบบกัาริกัำากับั
ดัูแลิกัิจำกัาริของบริิษััท เช่น กัริริมกัาริ กัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบ ผูู้�บริหิาริ เลิขานุกัาริบริษัิัท เป็นตี้�น เพ่�อ
ให�ม้กัาริปริบัปริงุกัาริปฏิบัิตี้งิานอยูา่งต่ี้อเน่�อง กัาริ
ฝั่ึกัอบริมแลิะให�ความริู�อาจำกัริะทำาเป็นกัาริภายูใน
บริิษััท หริ่อใช�บริิกัาริของส์ถุาบันภายูนอกั

หมายเหตุุ  
/1		รวมโบนัสุพีนักำงาน
/2		รวมกำอังทุนสุำารอังเล่�ยงชี่พี

2. ทุกัครัิ�งท้�ม้กัาริแตี้่งตี้ั�งกัริริมกัาริใหม่ ฝั่่ายูจำัดักัาริ
จำะจำัดัให�ม้เอกัส์าริแลิะข�อมูลิท้�เป็นปริะโยูชน์ตี้่อ
กัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ของกัริริมกัาริใหม่ ริวมถุึงกัาริ
จำัดัแนะนำาลิักัษัณะธัุริกัิจำ แลิะแนวทางกัาริดัำาเนิน
ธัุริกัิจำของบริิษััท ให�แกั่กัริริมกัาริใหม่

2) การพฒ้ินาพน้กงาน
บริิษััทตี้ริะหนักัถึุงความส์ำาคัญในกัาริดัูแลิแลิะพัฒนาทริัพยูากัริ
บคุคลิอยู่างต่ี้อเน่�อง จึำงไดั�มุง่เน�นให�บริิษััทเป็นองค์กัริแห่งกัาริเริยู้นริู�  
โดัยูม้นโยูบายูส่์งเส์ริิมแลิะอำานวยูความส์ะดัวกัให�ม้กัาริฝึั่กัอบริม
แลิะกัาริให�ความรูิ�เป็นปริะจำำา ในเร่ิ�องท้�เกั้�ยูวข�อง แลิะเหมาะส์ม 
กับัความตี้�องกัาริของบคุลิากัริในแต่ี้ลิะฝ่ั่ายู 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 071

กั�รกัำ�กัับ
ดัูแลิกัิจำกั�ร

นโยูบ�ยูกั�รกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�ร
บริิษััทไดั�ตี้ริะหนักัถึุงความส์ำาคัญของกัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ 
ว่าเป็นส์ิ�งส์ำาคัญท้�จำะช่วยูส่์งเส์ริิมกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท  
ให�มป้ริะส์ทิธัภิาพแลิะมก้ัาริเจำริิญเตี้บิโตี้อยู่างยัู�งยู่น ซึึ่�งจำะนำาไปส์ู่ 
ปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดัต่ี้อผูู้�ม้ส่์วนเกั้�ยูวข�องทุกัฝ่ั่ายู ตี้ั�งแต่ี้พนักังาน  
ผูู้�ลิงทนุ ผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้อ่�นๆ ดังันั�นคณะกัริริมกัาริบริษัิัท
จึำงไดั�เห็นควริให�ม้กัาริจัำดัทำานโยูบายูกัาริกัำากัับดูัแลิกิัจำกัาริท้�ดั้ขึ�น  
โดัยูคริอบคลุิมเน่�อหาหลัิกักัาริส์ำาคัญตี้ั�งแต่ี้โคริงส์ริ�าง บทบาท 
หน�าท้� แลิะความริับผู้ิดัชอบของคณะกัริริมกัาริ จำนถึุงหลิักักัาริ 
ในกัาริบริหิาริงานของผูู้�บริิหาริอยู่างโปร่ิงใส์ ชดััเจำน แลิะส์ามาริถุ
ตี้ริวจำส์อบไดั� เพ่�อเป็นแนวทางในกัาริบริหิาริองค์กัริทำาให�เกัดิัความ
เช่�อมั�นว่ากัาริดัำาเนนิงานใดัๆ ของบริษัิัท เป็นไปดั�วยูความเป็นธัริริม 
แลิะคำานึงถึุงปริะโยูชน์ส์งูส์ดุัของผูู้�ถุ่อหุ�นแลิะผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ทุกัฝ่ั่ายู

คณะกัริริมกัาริบริษัิัทไดั�ให�ความส์ำาคัญต่ี้อกัาริปฏิบิตัี้ติี้ามหลิกัักัาริ
กัำากับัดูัแลิกิัจำกัาริท้�ดั ้ โดัยูคริอบคลุิมหลัิกักัาริส์ำาคญัตี้ามหลัิกักัาริ
กัำากับัดูัแลิกัจิำกัาริ (Corporate Governance) ใน 5 หมวดั ดังัน้�

ห้มวด้ทุ่� 1 ส่ิทุธิิของผ้้ถืือหุ้้น
บริษัิัทให�ความส์ำาคญัในสิ์ทธิัของผูู้�ถุ่อหุ�นซึึ่�งอาจำไม่จำำากัดััเฉพาะส์ทิธิั
ท้�กัฎหมายูกัำาหนดัไว� ไม่กัริะทำากัาริใดัๆ อันเป็นกัาริลิะเมิดัหร่ิอ
ลิดิัริอนสิ์ทธัขิองผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะส่์งเส์ริิมให�ผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�ใช�สิ์ทธิัของตี้น  
โดัยูส์ิทธัิขั�นพ่�นฐานของผูู้�ถุ่อหุ�น ไดั�แก่ั กัาริซ่ึ่�อขายูหร่ิอโอนหุ�น 
กัาริม้ส่์วนแบ่งกัำาไริของบริษัิัท กัาริไดั�ริบัข่าวส์าริข�อมลูิของบริษัิัท
อยู่างเพยู้งพอ กัาริเข�าร่ิวมปริะชุมเพ่�อใช�สิ์ทธิัออกัเส์ยู้งในท้�ปริะชุม 
ผูู้�ถุ่อหุ�นเพ่�อแต่ี้งตี้ั�งหร่ิอถุอดัถุอนกัริริมกัาริ แต่ี้งตี้ั�งผูู้�ส์อบบัญช้  
แลิะเร่ิ�องท้�มผู้้ลิกัริะทบบริษัิัท เช่น กัาริจำดััส์ริริเงนิปันผู้ลิ กัาริกัำาหนดั 
หร่ิอกัาริแกั�ไขข�อบังคับแลิะหนังส่์อบริิคณห์ส์นธัิของบริิษััท  
กัาริลิดัทนุหร่ิอเพิ�มทุน แลิะกัาริอนมุตัี้ริิายูกัาริพเิศษั เป็นตี้�น

นอกัจำากัส์ิทธิัขั�นพ่�นฐานดัังกัล่ิาวข�างตี้�น บริิษััทยูังไดั�กัำาหนดั
แนวทางปฏิบิตัี้ิในเร่ิ�องต่ี้างๆ ท้�เป็นกัาริส่์งเส์ริมิแลิะอำานวยูความ
ส์ะดัวกัในกัาริใช�ส์ทิธิัของผูู้�ถุ่อหุ�น ดังัน้�

1)  เปิดัเผู้ยูนโยูบายูในกัาริส์นับส์นุน หริ่อส่์งเส์ริิมผูู้�ถุ่อหุ�น 
ทุกักัลิุ่ม ให�เข�าริ่วมปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

2)  ก่ัอนวันปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น บริิษััทจำัดัส์่งหนังส์่อนัดัปริะชุม
พริ�อมทั�งข�อมูลิปริะกัอบกัาริปริะชุมตี้ามวาริะตี้่างๆ โดัยูม้
กัาริให�ข�อมูลิวัน เวลิา ส์ถุานท้� หลิักัเกัณฑ์์ในกัาริเข�าริ่วม
กัาริปริะชุมตี้ามกัฎหมายูแลิะข�อบังคับบริิษััทแลิะวาริะกัาริ
ปริะชุม แลิะม้คำาช้�แจำงแลิะเหตีุ้ผู้ลิปริะกัอบในแตี้่ลิะวาริะ
หริ่อปริะกัอบมติี้ท้�ขอตี้ามท้�ริะบุไว�ในหนังส์่อเชิญปริะชุม
ส์ามัญแลิะวิส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น เพ่�อเปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�น 
ไดั�ศึกัษัาข�อมูลิอยู่างคริบถุ�วนล่ิวงหน�ากั่อนวันปริะชุมไม่
น�อยูกัว่า 30 วนั โดัยูเผู้ยูแพร่ิบนเวบ็ไซึ่ต์ี้ของบริษัิัท แลิะริะบบ 
SET Portal ของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู แลิะ 
จำัดัส์่งเอกัส์าริลิ่วงหน�ากั่อนวันปริะชุมไม่น�อยูกัว่า 21 วัน 
ยูกัเว�นกัริณ้ม้ความจำำาเป็นเริ่งด่ัวน บริิษััทจำะแจำ�งลิ่วงหน�า 
ในริะยูะเวลิาไม่น�อยูกัว่าท้�กัฎหมายูกัำาหนดั แลิะจำะไม่กัริะทำา
กัาริใดัๆ ท้�เป็นกัาริจำำากััดัโอกัาส์ของผูู้�ถุ่อหุ�นในกัาริศึกัษัา
ส์าริส์นเทศของบริิษััท

3)  อำานวยูความส์ะดัวกัให�ผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�ใช�สิ์ทธัิในกัาริเข�าร่ิวม
ปริะชุมแลิะออกัเส์้ยูงอยู่างเตี้็มท้� แลิะลิะเว�นกัาริกัริะทำาใดัๆ 
ท้�เป็นกัาริจำำากััดัโอกัาส์ในกัาริเข�าปริะชุมของผูู้�ถุ่อหุ�น เช่น 
กัาริเข�าปริะชมุเพ่�อออกัเส์ยู้งลิงมตี้ไิมค่วริมว้ธิัท้้�ยุู่งยูากัหริอ่
ม้ค่าใช�จ่ำายูมากัเกิันไป ส์ถุานท้�จำัดัปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นม้ความ
ส์ะดัวกัตี้่อกัาริเดัินทาง เป็นตี้�น

4)  ปริะธัานท้�ปริะชมุจำะจำดััส์ริริเวลิาให�เหมาะส์มแลิะส์ง่เส์ริมิให� 
ผูู้�ถุอ่หุ�นไดั�ม้โอกัาส์ในกัาริแส์ดังความเหน็แลิะตี้ั�งคำาถุามตี้อ่
ท้�ปริะชุมในเริ่�องท้�เกั้�ยูวข�องกัับบริิษััทไดั� ริวมทั�งเปิดัโอกัาส์
ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นส์่งคำาถุามลิ่วงหน�าก่ัอนวันปริะชุมโดัยูกัำาหนดั
หลิักัเกัณฑ์์กัาริส์่งคำาถุามล่ิวงหน�าให�ชัดัเจำน แลิะแจำ�งให� 
ผูู้�ถุ่อหุ�นทริาบพริ�อมกัับกัารินำาส์่งหนังส์่อเชิญปริะชุม 
ผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะเผู้ยูแพร่ิหลิักัเกัณฑ์์กัาริส์่งคำาถุามลิ่วงหน�า 
ดัังกัลิ่าวไว�บนเว็บไซึ่ตี้์ของบริิษััทดั�วยู

5)  อำานวยูความส์ะดัวกัแกัผูู่้�ถุอ่หุ�นท้�ไมส่์ามาริถุเข�าร่ิวมปริะชุม
ไดั�ดั�วยูตี้นเอง โดัยูเปดิัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุอ่หุ�นส์ามาริถุมอบฉนัทะ
ในรูิปแบบท้�ผูู้�ถุ่อหุ�นส์ามาริถุกัำาหนดัทิศทางกัาริออกัเส์้ยูง 
ลิงคะแนนไดั� แลิะส์ามาริถุมอบฉนัทะให�บุคคลิใดับุคคลิหนึ�ง 
หริ่อให�ม้กัริริมกัาริอิส์ริะอยู่างน�อยู 1 คน เข�าริ่วมปริะชุม
แลิะลิงมตี้ิแทน ซึึ่�งบริิษััทไดั�แจำ�งริายูช่�อกัริริมกัาริอิส์ริะ 
ดัังกัลิ่าวไว�ในหนังส์่อนัดัปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นแลิ�ว



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563072

6)  ส่์งเส์ริิมให�บริิษััทนำาเทคโนโลิยู้มาใช�กัับกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น 
ทั�งกัาริลิงทะเบ้ยูนผูู้�ถุ่อหุ�น กัารินับคะแนนแลิะแส์ดังผู้ลิ 
เพ่�อให�กัาริดัำาเนนิกัาริปริะชุมส์ามาริถุทำาไดั�ริวดัเร็ิว ถุกูัตี้�อง 
แม่นยูำา

7)  ส์่งเส์ริิมให�กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูง แลิะผูู้�ส์อบบญัช้ของ
บริิษััททุกัคน เข�าริ่วมปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะตี้อบข�อซึ่ักัถุาม
ของผูู้�ถุ่อหุ�น

8)  จัำดัให�ม้กัาริลิงมตี้ิท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นส์ำาหริับแตี้่ลิะริายูกัาริ
ในกัริณ้ท้�วาริะนั�นม้หลิายูริายูกัาริ เช่น วาริะกัาริแตี้่งตี้ั�ง
กัริริมกัาริ

9)  ส่์งเส์ริมิให�มบ้คุคลิท้�เป็นอสิ์ริะเปน็ผูู้�ตี้ริวจำนบัหริอ่ตี้ริวจำส์อบ
คะแนนเส์้ยูงในกัาริปริะชุมส์ามัญแลิะวิส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะ
เปิดัเผู้ยูให�ท้�ปริะชุมทริาบพริ�อมบันทึกัไว�ในริายูงานกัาริ
ปริะชุม

10)  ส์นบัส์นนุให�ม้กัาริใช�บตัี้ริลิงคะแนนเส์ยู้งในวาริะท้�ส์ำาคญั เชน่ 
กัาริทำาริายูกัาริเกั้�ยูวโยูง กัาริทำาริายูกัาริไดั�มาหริ่อจำำาหน่ายู
ไปซึ่ึ�งส์ินทริัพยู์ เป็นตี้�น เพ่�อความโปริ่งใส์แลิะตี้ริวจำส์อบไดั� 
ในกัริณ้ม้ข�อโตี้�แยู�งในภายูหลิัง

11)  เปดิัเผู้ยูมตี้กิัาริปริะชมุส์ามญัผูู้�ถุอ่หุ�นให�ส์าธัาริณชนทริาบถุงึ
ผู้ลิกัาริลิงคะแนนในแตี้่ลิะวาริะผู้่านริะบบ SET Portal ของ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู แลิะเผู้ยูแพริ่บนเว็บไซึ่ตี้์
ของบริิษััท ภายูหลิังเส์ริ็จำส์ิ�นกัาริปริะชุม

12)  จัำดัให�ริายูงานกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นม้กัาริบันทึกักัาริช้�แจำง
ขั�นตี้อนกัาริลิงคะแนน วิธั้กัาริแส์ดังผู้ลิคะแนนให�ท้�ปริะชุม
ทริาบกั่อนดัำาเนินกัาริปริะชุม ริวมทั�งเปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�น
ตี้ั�งปริะเดั็นหริ่อซึ่ักัถุาม แลิะบันทึกัคำาถุามคำาตี้อบ ผู้ลิกัาริ 
ลิงคะแนนในแตี้่ลิะวาริะว่าม้ผูู้�ถุ่อหุ�นเห็นดั�วยู คัดัค�าน  
หริ่องดัออกัเส์้ยูงอยู่างไริ ริวมทั�งบันทึกัริายูช่�อกัริริมกัาริ 
ผูู้�เข�าริว่มปริะชมุแลิะกัริริมกัาริท้�ลิาปริะชมุดั�วยู แลิะเปดิัเผู้ยู
ริายูงานกัาริปริะชุมบนเว็บไซึ่ตี้์ของบริิษััท ภายูใน 14 วัน 
นับแตี้่วันท้�ม้กัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

ห้มวด้ทุ่� 2 การป็ฏิิบ้ต้ิต้่อผ้้ถืือหุ้้นอย่างเทุ่าเทุ่ยมก้น
บริษัิัทม้นโยูบายูจัำดักัาริให�ผูู้�ถุ่อหุ�นทกุัริายู ทั�งผูู้�ถุ่อหุ�นท้�เป็นผูู้�บริหิาริ 
แลิะผูู้�ถุ่อหุ�นท้�ไม่เป็นผูู้�บริิหาริ ทั�งผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ แลิะทั�งผูู้�ถุ่อหุ�น
ริายูยู่อยู ริวมทั�งผูู้�ถุ่อหุ�นต่ี้างชาตี้ไิดั�ริบักัาริปฏิบัิตี้ท้ิ�เท่าเท้ยูมกันัแลิะ
เป็นธัริริม โดัยูมแ้นวปฏิบัิตี้ดิังัต่ี้อไปน้�

1)  ส่์งหนังส์่อเชิญปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น โดัยูม้ริะเบ้ยูบวาริะแลิะ 
ความเห็นของคณะกัริริมกัาริตี้่อตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่ง
ปริะเทศไทยู แลิะเผู้ยูแพร่ิผู้่านทางเว็บไซึ่ต์ี้ของบริิษััทไม่
น�อยูกัว่า 30 วัน ทั�งฉบับภาษัาไทยูแลิะฉบับภาษัาอังกัฤษั 
ยูกัเว�นกัริณ้ม้ความจำำาเป็นเริ่งด่ัวน บริิษััทจำะแจำ�งลิ่วงหน�า
ในริะยูะเวลิาไม่น�อยูกัว่าท้�กัฎหมายูกัำาหนดั กั่อนวันนัดั
ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น 

2)  แจำ�งให�ผูู้�ถุ่อหุ�นทริาบกัฎเกัณฑ์์ต่ี้างๆ ท้�ใช�ในกัาริปริะชุม 
ขั�นตี้อนกัาริออกัเส์้ยูงลิงมติี้ ริวมทั�งส์ิทธัิกัาริออกัเส์้ยูง 
ลิงคะแนนตี้ามแตี้่ลิะปริะเภทของหุ�น

3)  กัำาหนดัให�สิ์ทธัอิอกัเส์ยู้งในท้�ปริะชุมเป็นไปตี้ามจำำานวนหุ�นท้�
ผูู้�ถุอ่หุ�นถุอ่อยูู่ โดัยูหนึ�งหุ�นม้ส์ทิธัเิทา่กับัหนึ�งเส์ยู้ง นอกัจำากัน้�  
บริิษััทยูังให�สิ์ทธัิแกั่ผูู้�ถุ่อหุ�นท้�เข�าริ่วมปริะชุมภายูหลิังจำากั
ไดั�เริิ�มปริะชุมแลิ�ว ม้ส์ิทธิัออกัเส์้ยูงลิงคะแนนส์ำาหรัิบวาริะ
ท้�อยูู่ในริะหว่างกัาริพิจำาริณาแลิะยัูงไม่ไดั�ม้กัาริลิงมตี้ิ แลิะ
นบัเป็นองค์ปริะชุมตี้ั�งแต่ี้วาริะท้�ไดั�เข�าปริะชุมแลิะออกัเส์ยู้ง
เป็นตี้�นไป

4)  บริษัิัทไมเ่พิ�มวาริะกัาริปริะชมุเพ่�อพจิำาริณาอ่�น นอกัเหนอ่จำากั 
ท้�ริะบุไว�ในหนังส่์อนัดัปริะชุม ท้�ไม่ไดั�แจำ�งเป็นกัาริล่ิวงหน�า 
โดัยูไม่จำำาเป็น โดัยูเฉพาะวาริะส์ำาคัญท้�ผูู้�ถุ่อหุ�นตี้�องใช�เวลิา 
ในกัาริศึกัษัาข�อมลูิก่ัอนกัาริตี้ดััส์นิใจำ แลิะดัำาเนินกัาริปริะชมุ
ให�เป็นไปตี้ามข�อบังคบับริษัิัท

5)  บริิษััทเปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นส์่วนน�อยูท้�ม้ส์ัดัส์่วนกัาริถุ่อ
หุ�นขั�นตี้ำ�าไม่น�อยูกัว่าริ�อยูลิะ 5 ของหุ�นท้�ชำาริะแลิ�วทั�งหมดั  
แลิะถุอ่หุ�นดังักัลิา่วตี้อ่เน่�องมาเป็นเวลิาไมน่�อยูกัวา่ 12 เดัอ่น  
ส์ามาริถุเส์นอริะเบ้ยูบวาริะกัาริปริะชุมหริ่อส่์งคำาถุาม 
ลิว่งหน�า ในกัาริปริะชมุผูู้�ถุอ่หุ�นปริะจำำาป ีริวมทั�งเส์นอช่�อผูู้�ม้
คณุส์มบตัี้เิหมาะส์มเข�าเปน็กัริริมกัาริเพ่�อพจิำาริณาแตี้ง่ตี้ั�งไดั�  
โดัยูเส์นอช่�อผู้่านคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณา 
ค่าตี้อบแทน ลิ่วงหน�ากั่อนวันปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น พริ�อมข�อมูลิ
ปริะกัอบกัาริพิจำาริณาดั�านคุณส์มบัตี้ิแลิะกัาริให�ความ
ยูินยูอมของผูู้�ไดั�รัิบกัาริเส์นอช่�อ แลิะจัำดัส์่งผู่้านจำดัหมายู
ทางไปริษัณ้ยู์ถุึงเลิขานุกัาริบริิษััท

6)  เปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�ใช�สิ์ทธัิในกัาริแต่ี้งตี้ั�งกัริริมกัาริ
เป็นริายูคน ทั�งน้� เพ่�อเปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นม้ส์ิทธัิเลิ่อกั
กัริริมกัาริท้�ตี้�องกัาริไดั�อยู่างแท�จำริิง โดัยูบริิษััทจำะแนบ 
ริายูลิะเอ้ยูดัเกั้�ยูวกัับกัริริมกัาริแต่ี้ลิะคนท้�ไดั�รัิบกัาริเส์นอ
เข�าริับกัาริเลิ่อกัตี้ั�งท้�ม้ข�อมูลิเพ้ยูงพอท้�ผูู้�ถุ่อหุ�นส์ามาริถุใช�
ปริะกัอบกัาริพิจำาริณา

7)  กัำาหนดัให�กัริริมกัาริทุกัคนแลิะผูู้�บริิหาริท้�ม้หน�าท้�ริายูงาน
กัาริถุอ่คริองหลิกััทริพัยูต์ี้ามกัฎหมายูจำดััส์ง่ริายูงานดังักัล่ิาว
ให�แกั่คณะกัริริมกัาริเป็นปริะจำำา ริวมทั�งให�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูใน
ริายูงานปริะจำำาปี

8)  กัำาหนดัแนวทางในกัาริเก็ับริักัษัาแลิะป้องกัันกัาริใช�ข�อมูลิ
ภายูในเป็นลิายูลิักัษัณ์อักัษัริ แลิะแจำ�งแนวทางดัังกัลิ่าวให�
ทุกัคนในบริิษััทถุ่อปฏิิบัตี้ิ แลิะห�ามบุคคลิท้�เกั้�ยูวข�องกัับ
ข�อมูลิภายูในทำากัาริซ่ึ่�อขายูหลิักัทริัพยู์ของบริิษััท ภายูใน 
1 เดั่อน กั่อนกัาริเปิดัเผู้ยูงบกัาริเงินริายูไตี้ริมาส์แลิะ 
งบกัาริเงินปริะจำำาปีแลิะเป็นเวลิา 24 ชั�วโมงภายูหลิังข�อมูลิ
ส์าริส์นเทศส์ำาคัญถุูกัเปิดัเผู้ยู 
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9)  กัำาหนดัให�กัริริมกัาริริายูงานกัาริม้ส่์วนไดั�เส์้ยูอยู่างน�อยู 
ก่ัอนกัาริพิจำาริณาวาริะนั�น แลิะบันทึกัไว�ในริายูงาน 
กัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริ แลิะดัแูลิให�กัริริมกัาริท้�มส่้์วนไดั�เส์ยู้ 
อยู่างมนั้ยูส์ำาคัญในลัิกัษัณะท้�อาจำทำาให�กัริริมกัาริริายูดังักัล่ิาว
ไม่ส์ามาริถุให�ความเห็นไดั�อยู่างอสิ์ริะ ควริงดัเว�นจำากักัาริม้
ส่์วนร่ิวมในกัาริปริะชมุพจิำาริณาในวาริะนั�นๆ

ห้มวด้ทุ่� 3 บทุบาทุของผ้้ม่ส่่วนได้้เส่่ย
บริษัิัทตี้ริะหนกััถึุงความส์ำาคญัในกัาริดัแูลิแลิะคำานึงถึุงผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้
ทกุักัลิุม่ โดัยูในกัาริดัำาเนนิธุัริกิัจำของบริิษััทยูงัไดั�คำานึงถึุงสิ์ทธัขิอง 
ผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ทกุัฝ่ั่ายูตี้ามแนวทางดังัต่ี้อไปน้�

(1)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อพน้กงาน
บริิษััทตี้ริะหนักัว่า พนักังานเป็นปัจำจำัยูแห่งความส์ำาเร็ิจำของกัาริ
บริริลิเุป้าหมายูของบริษัิัทท้�มคุ้ณค่ายิู�ง จึำงเป็นนโยูบายูของบริษัิัท
ท้�จำะให�กัาริปฏิิบัตี้ิต่ี้อพนักังานอยู่างเป็นธัริริมทั�งในดั�านโอกัาส์  
ผู้ลิตี้อบแทน กัาริแต่ี้งตี้ั�ง โยูกัยู�ายู ตี้ลิอดัจำนกัาริพฒันาศกััยูภาพ 
เพ่�อให�เป็นไปตี้ามนโยูบายูดังักัล่ิาว บริษัิัทจึำงมห้ลัิกัปฏิิบตัี้ดิังัน้�

1)  ปฏิิบัตี้ิตี้่อพนักังานดั�วยูความส์ุภาพ แลิะให�ความเคาริพ 
ตี้่อความเป็นปัจำเจำกัชน

2)  ให�ผู้ลิตี้อบแทนท้�เป็นธัริริมตี้่อพนักังานแลิะส์อดัคลิ�อง
กัับผู้ลิดัำาเนินงานของบริิษััททั�งในริะยูะส์ั�นแลิะริะยูะยูาว 
บริิษััทกัำาหนดัให�ม้กัาริพิจำาริณาปริับเพิ�มอัตี้ริาเงินเดั่อน
แกั่ผูู้�บริิหาริแลิะพนักังานปีลิะ 1 คริั�ง โดัยูใช�ริะบบดััชน้วัดั 
ผู้ลิกัาริดัำาเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ซึ่ึ�งริวมถุึงผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานในปัจำจำุบัน (ริะยูะส์ั�น) แลิะผู้ลิ
ปฏิิบัตี้ิงานตี้ามกัลิยุูทธั์ในริะยูะยูาว กัาริปริะเมินดัังกัล่ิาว
ส์่งผู้ลิให�ค่าตี้อบแทนของผูู้�บริิหาริแลิะพนักังานส์อดัคลิ�อง
กับัผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัททั�งในริะยูะส์ั�นแลิะริะยูะยูาว  
นอกัจำากันั�น บริษัิัทไดั�กัำาหนดัจำา่ยู Variable Bonus ท้�ม้ความ
เช่�อมโยูงกับัผู้ลิปริะกัอบกัาริในแตี้ล่ิะริอบปี แลิะเช่�อมโยูงกับั 
ผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของพนักังาน เพ่�อจำูงใจำให�พนักังาน 
ปฏิิบัตี้ิงานไดั�ตี้ามเป้าหมายูของบริิษััทในปีนั�นๆ ริวมทั�ง 
ม้กัาริจำัดัตี้ั�งกัองทุนส์ำาริองเลิ้�ยูงช้พพนักังาน แลิะให�
ความส์ำาคัญในดั�านกัาริดัูแลิส์วัส์ดัิกัาริอ่�นๆ ของพนักังาน  
เช่น ม้ปริะกัันส์ุขภาพแลิะอุบัตี้ิเหตีุ้ให�แกั่พนักังาน ริวมทั�ง
เงินช่วยูเหลิ่อปริะเภทตี้่างๆ เช่น เงินช่วยูเหลิ่อพนักังาน
ส์ำาหริับค่าพิธั้ฌาปนกิัจำบิดัามาริดัาท้�เส์้ยูช้วิตี้ของพนักังาน 
เป็นตี้�น

3)  ดูัแลิริกััษัาส์ภาพแวดัลิ�อมในกัาริทำางานให�มค้วามปลิอดัภยัู
ตี้่อช้วิตี้แลิะทริัพยู์ส์ินของพนักังาน

 จำำานวนกัาริเกัดิัอุบัตี้เิหตุี้เน่�องมาจำากักัาริทำางานของพนกัังาน ปี 2563 

หน่วยู
จำำ�นวน

ปี 2562 ปี 2563

จำานวนการเกิด้อุบ้ต้ิเห้ตุ้ถืึงข้�นห้ยุด้งาน ค้ร้�ง 0 0

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทุำางาน ค้น 0 0

จำานวนการขาด้งาน ว้น 0 0

จำานวนผ้้เส่่ยชีวิต้ ค้น 0 0

4)  ให�ความส์ำาคญัตี้อ่กัาริพฒันาความรูิ� ความส์ามาริถุของพนักังาน โดัยูให�โอกัาส์อยูา่งทั�วถึุงแลิะส์มำ�าเส์มอ เพ่�อพฒันาความส์ามาริถุ
ของพนักังานให�พริ�อมริองริับกัาริเตี้ิบโตี้ขององค์กัริ

ในปี 2563 พนกัังานแลิะผูู้�บริิหาริของบริิษััทไดั�รัิบกัาริฝึั่กัอบริม ดังัน้�

จำำ�นวนชั่วโมงกั�รอบรมทั�งหมดั
(ชั่วโมง/ปี)

จำำ�นวนชั่วโมงฝ่ึกัอบรมเฉลิ้่ยู  
(ชั่วโมง/คน/ปี)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563

ผ้้บริห้ารและพน้กงาน 1,495 2,463 13 19.09
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5)  กัาริแตี้่งตี้ั�ง โยูกัยู�ายู ริวมถุึงกัาริให�ริางวัลิแลิะกัาริลิงโทษั
พนักังาน กัริะทำาดั�วยูความส์ุจำริิตี้ใจำ แลิะตี้ั�งอยูู่บนพ่�นฐาน
ความริู� ความส์ามาริถุ แลิะความเหมาะส์มของพนกัังานนั�น

6)  รัิบฟงัข�อคิดัเห็นแลิะข�อเส์นอแนะซึึ่�งตี้ั�งอยููบ่นพ่�นฐานความริู� 
ทางวิชาช้พของพนักังาน

7)  ปฏิิบัติี้ตี้ามกัฎหมายูแลิะข�อบังคับตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�องกัับ
พนักังานอยู่างเคริ่งคริัดั

(2)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อผ้ถ้ือืหุ้้น
1)  ปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ดั�วยูความซ่ึ่�อส์ัตี้ย์ูส์ุจำริิตี้ ตี้ลิอดัจำนตัี้ดัสิ์นใจำ 

ดัำาเนินกัาริใดัๆ ตี้ามหลิักักัาริของวิชาช้พ ดั�วยูความ
ริะมัดัริะวัง ริอบคอบ แลิะเป็นธัริริมตี้่อผูู้�ถุ่อหุ�นทั�งริายูใหญ่
แลิะริายูยู่อยู เพ่�อปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดัของผูู้�ถุ่อหุ�นโดัยูริวม

2)  นำาเส์นอริายูงานส์ถุานภาพของบริิษััท ผู้ลิปริะกัอบกัาริ 
ฐานะข�อมูลิทางกัาริเงิน กัาริบัญช้ แลิะริายูงานอ่�นๆ  
โดัยูส์มำ�าเส์มอ แลิะคริบถุ�วนตี้ามความเป็นจำริิง

3)  แจำ�งให�ผูู้�ถุอ่หุ�นทกุัริายูทริาบอยู่างเทา่เท้ยูมกันัถึุงแนวโน�มใน
อนาคตี้ของบริิษััท ทั�งในดั�านบวกัแลิะดั�านลิบ ซึ่ึ�งตี้ั�งอยูู่บน
พ่�นฐานของความเป็นไปไดั� มข้�อมูลิส์นบัส์นุนแลิะม้เหตุี้ผู้ลิ
เพ้ยูงพอ

4)  ห�ามไม่ให�แส์วงหาผู้ลิปริะโยูชน์ให�ตี้นเอง แลิะผูู้�อ่�นโดัยูใช�
ข�อมูลิใดัๆ ของบริิษััท ซึ่ึ�งยูังมิไดั�เปิดัเผู้ยูตี้่อส์าธัาริณะ หริ่อ
ดัำาเนนิกัาริใดัๆ ในลิกััษัณะท้�อาจำกัอ่ให�เกัดิัความขดััแยู�งทาง
ผู้ลิปริะโยูชน์กัับบริิษััท

(3)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อลก้ค้้า
บริิษััทตี้ริะหนักัถึุงความส์ำาคัญของลิูกัค�า จึำงไดั�กัำาหนดันโยูบายู 
ในกัาริปฏิบัิตี้ต่ิี้อลิกูัค�าดังัน้�

1)  จัำดัให�ม้ริะบบกัาริควบคุมดูัแลิในเร่ิ�องกัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้  
ให�แกั่ลิูกัค�า ริวมถุึงให�ความส์ำาคัญในกัาริปริับปริุงแลิะ
พัฒนาเทคโนโลิยู้กัาริผู้ลิิตี้ แลิะกัาริตี้ริวจำส์อบคุณภาพ
ส์ินค�าอยูู่เส์มอ

2)  จัำดัให�ม้ริะบบกัาริควบคุมดัูแลิกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามข�อตี้กัลิงท้�ไดั�
ให�ไว�กัับลิูกัค�าอยู่างเคริ่งครัิดั แลิะดั�วยูความซึ่่�อส์ัตี้ย์ูส์ุจำริิตี้
เอาใจำใส์่ แลิะส์มำ�าเส์มอ

3)  จัำดัให�ม้ริะบบกัาริควบคุมดัูแลิรัิกัษัาข�อมูลิความลัิบของ
ลิูกัค�าเส์ม่อนเป็นความลิับของบริิษััท แลิะไม่นำาไปใช�เพ่�อ
ปริะโยูชน์ของตี้นเอง หริ่อผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องโดัยูมิชอบ

4)  เอาใจำใส่์ในเร่ิ�องความปลิอดัภัยูแลิะสุ์ขอนามัยูของลูิกัค�า 
ริวมทั�งกัาริแกั�ไขปัญหาในทุกัเริ่�องท้�ลิูกัค�าริ�องเริ้ยูนหริ่อให�
ข�อแนะนำา โดัยูบริิษััทจำะส์ำาริวจำความพึงพอใจำของลิูกัค�าใน
ส์ินค�าแลิะบริิกัาริของบริิษััท อยู่างน�อยูปีลิะ 1 คริั�ง แลิ�วนำา
ผู้ลิท้�ไดั�มาปริับปริุง แกั�ไข ข�อบกัพริ่องตี้่างๆ ตี้่อไป

ผลสำารวีจำควีามพึีงพีอใจำของลูกค้า 
บริษัิัทไดั�ส่์งแบบส์ำาริวจำความพึงพอใจำให�ลูิกัค�า โดัยูแบบส์อบถุาม
ดังักัล่ิาวจำะช้�วดััความพึงพอใจำท้�ลิกูัค�ามต่้ี้อบริษัิัท

ในกัาริปริะเมินความพึงพอใจำของลิูกัค�า บริิษััทจำะมอบหมายูให�
ท้มบริิกัาริส่์งแบบส์ำาริวจำความพึงพอใจำของลูิกัค�าให�แก่ัลิูกัค�า
โดัยูตี้ริง แบบส์อบถุามน้�เป็นกัาริปริะเมนิความพึงพอใจำของลิกูัค�า
ท้�ม้ต่ี้อ บริษัิัทในทกุัแง่มมุท้�เกั้�ยูวข�องกับัผู้ลิติี้ภณัฑ์์แลิะบริกิัารินำ�า 
เช่น คณุภาพนำ�าท้�จ่ำายูให� แริงดันันำ�า กัาริบริกิัาริท้�ดั ้แลิะอ่�นๆ โดัยู
คะแนนกัาริปริะเมนิแลิะความเห็นจำะไดั�ริบักัาริริวบริวมแลิะวเิคริาะห์
โดัยูท้มบริกิัาริ ทั�งน้� ในปี 2563 บริษัิัทไดั�ริบัคะแนนความพึงพอใจำ
ของลิกูัค�าโดัยูเฉลิ้�ยูอยููท้่� 96 คะแนนจำากัคะแนนเต็ี้ม 100 คะแนน 

ปี 2562 2563

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 94 96

จำานวนลูกค้าที่ทำาแบบสอบถาม 264 425

(4)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อค่้้ค้้า และ/ห้รือ เจ้าห้น่�
บริษัิัทมน้โยูบายูให�พนกัังานปฏิบิติัี้ต่ี้อคู่ค�า แลิะ/หร่ิอเจำ�าหน้�ทุกัฝ่ั่ายู
อยู่างเป็นธัริริม ซ่ึ่�อส์ตัี้ย์ู แลิะไม่เอาริดััเอาเปร้ิยูบคูค่�า โดัยูคำานึงถึุง
ผู้ลิปริะโยูชน์ส์งูส์ดุัของบริิษััท พ่�นฐานของกัาริไดั�รัิบผู้ลิตี้อบแทนท้�
เป็นธัริริมทั�งส์องฝ่ั่ายู หลิก้ัเลิ้�ยูงส์ถุานกัาริณ์ท้�ก่ัอให�เกัดิัความขดััแยู�ง
ทางผู้ลิปริะโยูชน์ กัาริเจำริจำาแกั�ปัญหาตี้ั�งอยูู่บนพ่�นฐานของความ
ส์มัพนัธ์ัทางธัรุิกัจิำ โดัยูม้แนวปฏิบัิตี้ดิังัน้�

1)  ไม่เริ้ยูกั หริ่อริับ หริ่อจำ่ายูผู้ลิปริะโยูชน์ใดัๆ ท้�ไม่ส์ุจำริิตี้ใน 
กัาริค�ากัับคู่ค�า แลิะ/หริ่อ เจำ�าหน้�

2)  กัริณ้ท้�ม้ข�อมูลิว่าม้กัาริเริ้ยูกั หริ่อริับ หริ่อกัาริจำ่ายู 
ผู้ลิปริะโยูชน์ใดัๆ ท้�ไมส่์จุำริติี้เกัดิัขึ�น ตี้�องเปดิัเผู้ยูริายูลิะเอยู้ดั
ตี้่อคู่ค�า แลิะ/หริ่อ เจำ�าหน้� แลิะริ่วมกัันแกั�ไขปัญหาโดัยู
ยูุตี้ิธัริริมแลิะริวดัเริ็ว

3)  ปฏิบิตัี้ติี้ามเง่�อนไขตี้า่งๆ ท้�ตี้กัลิงกันัไว�อยูา่งเคริง่คริดัั กัริณ้
ท้�ไม่ส์ามาริถุปฏิิบัตี้ิตี้ามเง่�อนไขข�อใดัไดั� ตี้�องริ้บแจำ�งให� 
เจำ�าหน้�ทริาบล่ิวงหน�า เพ่�อริ่วมกัันพิจำาริณาหาแนวทาง
แกั�ไขปัญหา



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 075

4)  บริษัิัทให�ความส์ำาคญัต่ี้อเจำ�าหน้�เส์ม่อนคูค่�าท้�ม้ความส์ำาคญัยิู�ง  
ดัังนั�น จึำงมุ่งมั�นท้�จำะปฏิิบัตี้ิให�ส์อดัคลิ�องกัับข�อผูู้กัพัน 
ทั�งหลิายูตี้ามสั์ญญาท้�ม้อยูู่กัับเจำ�าหน้�ตี้ลิอดัจำนไม่ปกัปิดั
ข�อมูลิหร่ิอข�อเท็จำจำริงิ อนัจำะทำาให�เจำ�าหน้�เกัดิัความเส์ยู้หายู
แลิะหากัม้เหตุี้อันจำะทำาให�ไม่ส์ามาริถุปฏิิบัตี้ิตี้ามข�อผูู้กัพัน
ในส์ญัญา บริษัิัทจำะแจำ�งเจำ�าหน้�ล่ิวงหน�าเพ่�อหาแนวทางแกั�ไข
ปัญหาดัังกัล่ิาว ซึึ่�งริวมถึุงเง่�อนไขคำ�าปริะกััน กัาริบริิหาริ 
เงนิทนุ แลิะกัาริผู้ดิันัดัชำาริะหน้�ร่ิวมกันั

5)  บริิษััทม้นโยูบายูแลิะริะเบ้ยูบปฏิิบัตี้ิงานจัำดัซ่ึ่�อจำัดัจำ�าง  
ในกัาริคัดัเลิ่อกัคู่ค�าหริ่อผูู้�ริับเหมา โดัยูม้กัาริปริะเมินแบ่ง
ตี้ามปริะเภทผูู้�จำำาหน่ายูส์ินค�า แลิะผูู้�ริับจำ�าง/รัิบเหมาตี้าม
ริะเบ้ยูบปฏิิบัตี้ิกัาริปริะเมินผูู้�ขายูโดัยูกัำาหนดัหลิักัเกัณฑ์์
กัาริปริะเมินเพ่�อจำัดักัลิุ่มคู่ค�าหร่ิอผูู้�รัิบเหมาแลิะนำามาใช�
ในกัาริพิจำาริณาคัดัเลิ่อกัคู่ค�า เช่น ม้ปริะวัตี้ิทางกัาริเงินท้� 
เช่�อถุอ่ไดั� ผู้ลิติี้หริอ่จำำาหนา่ยูส์นิค�าท้�ม้คณุภาพตี้ริงกับัความ
ตี้�องกัาริแลิะส์ามาริถุตี้ริวจำส์อบคณุภาพไดั� ให�กัาริส์นบัส์นนุ
ดั�านกัาริส่์งเส์ริมิกัาริขายู แลิะกัาริให�บริกิัาริหลัิงกัาริขายูแกั่
ลิูกัค�า เป็นตี้�น โดัยูจำะม้กัาริปริะเมินแลิะพิจำาริณาปริับปริุง
หลิักัเกัณฑ์์ดัังกัลิ่าวปีลิะ 1 คริั�ง

6)  บริิษััทม้นโยูบายูในกัาริส์นับส์นุนธุัริกัิจำท�องถุิ�นโดัยูจำะจำัดัซ่ึ่�อ 
จำัดัจำ�างจำากัผูู้�ริับเหมาหริ่อผูู้�จำัดัจำำาหน่ายู จำากับริิษััทใน 
ท�องถุิ�นท้�ม้คุณภาพ

(5)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อค่้้แข่ง
บริิษััทม้นโยูบายูท้�จำะปฏิิบัตี้ิต่ี้อคู่แข่งทางกัาริค�า โดัยูไม่ลิะเมิดั
ความลิบัหร่ิอล่ิวงริู�ความลัิบทางกัาริค�าของคูแ่ข่งขันดั�วยูวิธัฉ้�อฉลิ  
จึำงกัำาหนดัหลิกัันโยูบายูดังัน้�

1) ปริะพฤตี้ิปฏิิบัตี้ิภายูใตี้�กัริอบกัตี้ิกัาของกัาริแข่งขันท้�ดั้
2) ไม่แส์วงหาข�อมูลิท้�เป็นความลิับของคู่แข่งทางกัาริค�า  

ดั�วยูวิธั้กัาริท้�ไม่ส์ุจำริิตี้หริ่อไม่เหมาะส์ม
3) ไม่ทำาลิายูช่�อเส์้ยูงของคู่แข่งทางกัาริค�าดั�วยูกัาริกัลิ่าวหาใน

ทางริ�ายู

(6)  นโยบายและแนวป็ฏิิบ้ติ้ต่้อส่ง้ค้มและ/ห้รือ ชุมชน
บริษัิัทมน้โยูบายูท้�จำะดัำาเนินธัรุิกิัจำท้�เป็นปริะโยูชน์ต่ี้อเศริษัฐกิัจำ แลิะ
ส์งัคม แลิะยึูดัมั�นกัาริปฏิบิตัี้ติี้นเป็นพลิเม่องท้�ดั ้ แลิะปฏิบิตัี้ติี้าม
กัฎหมายูแลิะข�อบังคับท้�เกั้�ยูวข�องอยู่างคริบถุ�วน โดัยูบริิษััทจำะ 
มุ่งมั�นในกัาริพัฒนาส่์งเส์ริิมแลิะยูกัริะดัับคุณภาพช้วิตี้ของสั์งคม 
แลิะชุมชนอันเป็นท้�ท้�บริิษััทตี้ั�งอยูู่ให�ม้คุณภาพดั้ขึ�นพริ�อมๆ กัับ
กัาริเตี้บิโตี้ของบริษัิัท แลิะม้นโยูบายูท้�จำะส่์งเส์ริมิกัาริมส่้์วนร่ิวมกับั 
หน่วยูงานต่ี้างๆ ในสั์งคม ชุมชน แลิะบริิเวณใกัลิ�เค้ยูงทั�ง 
ในดั�านกัาริศึกัษัา กัาริดัแูลิริกััษัาความปลิอดัภัยู แลิะอ่�นๆ

(7)  นโยบายเก่�ยวกบ้สิ่�งแวด้ล้อม
กัาริให�บริกิัารินำ�าซึึ่�งเป็นธุัริกัจิำของบริษัิัท ควบคูไ่ปกับักัาริดัแูลิริกััษัาส์ิ�งแวดัลิ�อม ตี้ามมาตี้ริฐานริะบบกัาริจำดัักัาริดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม ISO 
14001 นอกัจำากัน้� บริษัิัทม้นโยูบายูท้�ให�กัาริส์นบัส์นุนกัจิำกัริริมต่ี้างๆ ท้�เส์ริมิส์ริ�างคุณภาพ อาช้วอนามยัู แลิะส์ิ�งแวดัลิ�อม ตี้ลิอดัจำนริกััษัา 
ส์ภาพแวดัลิ�อมในกัาริทำางานให�ม้ความปลิอดัภยัูต่ี้อช้วติี้แลิะทริพัย์ูส์นิของพนักังานอยูู่เส์มอ

กั�รให้คว�มรู้แลิะฝ่ึกัอบรมพนักัง�นในเร่่องสิ์่งแวดัลิ้อม
บริิษััทไดั�เล็ิงเห็นถึุงความส์ำาคัญดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม ซึึ่�งปัญหาท้�เกัิดัขึ�นดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม ส่์วนใหญ่เกัิดัจำากัพนักังานเกิัดัความไม่เข�าใจำ 
ท้�แท�จำริงิ จึำงมแ้นวทางกัาริจำดัักัาริปลิกูัฝัั่งจำติี้ส์ำานึกัให�พนกัังานทกุัท่านท้�เกั้�ยูวข�องทั�งทางตี้ริงแลิะทางอ�อม ให�ไดั�ริบักัาริฝึั่กัอบริมกัาริจัำดักัาริ 
ส์ิ�งแวดัลิ�อม โดัยูมห้ลัิกัส์ตูี้ริท้�ไดั�ส่์งให�พนักังานผู่้านกัาริอบริมไปแลิ�ว ดังัน้�

ช่่อหลิักัส์ูตี้ร จำำ�นวนชั่วโมง จำำ�นวนพนักัง�นท้่เข้�อบรม

1 ห้ล้กส่้ต้รการต้รวจส่อบและบำารุงร้กษัาระบบผลิต้ไฟู้ฟู้้า 
จากพล้งงานแส่งอาทุิต้ย์อย่างค้รบวงจร
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(8) นโยบายเก่�ยวกบ้ภาค้รฐ้
บริษัิัทกัำาหนดัให�กัาริทำาธุัริกัริริมกับัริฐัจำะตี้�องปฏิบัิตี้ติี้ามกัฎหมายู 
แลิะริะเบ้ยูบปฏิบัิตี้ท้ิ�เกั้�ยูวข�องในแต่ี้ลิะท�องถุิ�นอยู่างเคร่ิงครัิดั แลิะ
ตี้�องไม่กัริะทำากัาริใดัๆ ท้�อาจำจำงูใจำให�พนักังานในหน่วยูงานริาชกัาริ
ม้กัาริดัำาเนนิกัาริท้�ไม่ถุกูัตี้�องเหมาะส์ม 

(9)   นโยบายและแนวทุางป็ฏิิบติ้้การต่้อต้้านการทุุจริต้ค้อร์รป้็ช้�น
บริิษััทยึูดัมั�นในกัาริดัำาเนินธุัริกิัจำดั�วยูความซ่ึ่�อสั์ตี้ย์ูส์ุจำริิตี้ โปร่ิงใส์ 
เป็นธัริริม แลิะเป็นไปตี้ามหลิกัักัาริกัำากับัดัแูลิกัจิำกัาริท้�ดั ้ไม่ยูอมริบั
กัาริทุจำริติี้คอร์ิริปัชั�นทกุัรูิปแบบทั�งทางตี้ริงแลิะทางอ�อม แลิะกัำาหนดั
ให�กัริริมกัาริ ผูู้�บริหิาริ แลิะพนักังานของบริษัิัทปฏิบัิตี้ติี้ามนโยูบายู
ต่ี้อตี้�านกัาริทจุำริติี้คอร์ิรัิปชั�นอยู่างจำริิงจำงั แลิะไดั�กัำาหนดัแนวปฏิบัิตี้ิ
ในกัาริต่ี้อตี้�านกัาริทจุำริติี้คอร์ิริปัชั�น แลิะช่องทางกัาริแจำ�งเบาะแส์
หร่ิอริ�องเริยู้น โดัยูไดั�ส่์�อส์ารินโยูบายูต่ี้อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอร์ิริปัชั�น
ผู่้านช่องทางต่ี้างๆ เพ่�อให�พนกัังานแลิะผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ส์ามาริถุเข�า
ถึุงนโยูบายูดังักัล่ิาว เช่น เผู้ยูแพร่ิผู่้านเว็บไซึ่ต์ี้ของบริิษััท กัาริตี้ดิั
ปริะกัาศในบริษัิัท กัาริปฐมนิเทศพนักังานใหม่ เป็นตี้�น โดัยูนโยูบายู
ดังักัล่ิาวจำะไดั�ริบักัาริทบทวนความเหมาะส์มเป็นปริะจำำาทุกัปี

กั�รประเมินคว�มเส์้่ยูงแลิะกั�รติี้ดัตี้�มผลิ
คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงจำะปริะเมินความเส์้�ยูงกัาริทุจำริิตี้
ท้�อาจำเกัิดัขึ�น โดัยูม้กัาริปริะเมินความเส์้�ยูงกัาริทุจำริิตี้แยูกัออกั
จำากัความเส์้�ยูงดั�านอ่�นๆ เป็นกัาริเฉพาะ ตี้ลิอดัจำนตี้ิดัตี้ามผู้ลิ 
ทบทวนแลิะปริับปริุงนโยูบายูต่ี้อตี้�านกัาริทุจำริิตี้แลิะคอร์ิริัปชั�น 
อยู่างส์มำ�าเส์มอ แลิะริายูงานผู้ลิกัาริปริะเมนิให�คณะกัริริมกัาริบริษัิัท
ทริาบต่ี้อไป

ม�ตี้รกั�รกั�รแจำ้งเบ�ะแส์แลิะข้อร้องเรียูน
ผูู้�ท้�ถุูกัลิะเมิดัสิ์ทธิัแลิะไดั�ริับผู้ลิกัริะทบจำากักัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของ
บริษัิัท ผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ พนกัังาน ริวมถึุงบุคคลิภายูนอกัท้�พบเห็น
หร่ิอทริาบเบาะแส์ ส์ามาริถุแจำ�งริายูลิะเอ้ยูดัผู่้านช่องทางกัาริ
ริ�องเริ้ยูนแลิะกัาริแจำ�งเบาะแส์ท้�เกัิดัจำากักัาริกัริะทำาของกัริริมกัาริ  
ผูู้�บริหิาริแลิะพนกัังานบริิษััท ในเร่ิ�องต่ี้อไปน้�

1)  กัาริกัริะทำาท้�ผู้ิดักัฎหมายู กัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�น กัาริกัริะทำา
ผู้ิดัริะเบ้ยูบบริิษััท หร่ิอกัาริกัริะทำาท้�ผู้ิดัจำริริยูาบริริณของ
กัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ของกัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ แลิะพนักังานของ
บริิษััท

2)  เริ่�องท้�ส์่งผู้ลิกัริะทบอยู่างริ�ายูแริงตี้่อผู้ลิปริะโยูชน์โดัยูชอบ
หริ่อช่�อเส์้ยูงของบริิษััท

3)  เริ่�องของริายูงานทางกัาริเงิน แลิะริะบบกัาริควบคุมภายูใน
ท้�บกัพริ่องอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ

ช่องท�งกั�รแจำ้งเบ�ะแส์แลิะข้อร้องเรียูน
บริิษััทไดั�เปิดัช่องทางให�แจำ�งเบาะแส์ ข�อเส์นอแนะหร่ิอริ�องเริ้ยูน 
ผู่้านช่องทางดังัต่ี้อไปน้�

1)  จำดัหมายูอิเล็ิกัทริอนกิัส์์ไปยูงัคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบทั�งคณะ
 auditcommittee@wha-up.com
2)  จำดัหมายูอิเลิ็กัทริอนิกัส์์ไปยูังปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ 
 ceo@wha-up.com
3)  เว็บไซึ่ตี้์บริิษััท (Whistle Blowing)
 www.wha-up.com
4)  โทริศัพท์/โทริส์าริ 
 02-719-9559/02-717-2128
5)  กัลิ่องแส์ดังความคิดัเห็น
 ฝั่่ายูเลิขานุกัาริบริิษััท

กัระบวนกั�รดัำ�เนินกั�รเมื่อไดั้รับข้อร้องเรียูน
1)  ปริะธัานกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ หร่ิอปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริหิาริ

ของบริิษััท แต่ี้งตี้ั�งมอบหมายูคณะทำางานให�ดัำาเนินกัาริ
ริวบริวมเร่ิ�องริ�องเริยู้น 

2)  คณะทำางานปริะมวลิผู้ลิแลิะกัลิั�นกัริองข�อมูลิเพ่�อพิจำาริณา 
ขั�นตี้อน แลิะเส์นอวิธั้กัาริจำัดักัาริท้�เหมาะส์มในแต่ี้ลิะเร่ิ�อง 
ส์ำาหริับกัาริบริริเทาความเส์้ยูหายูให�กัับผูู้�ท้�ไดั�ริับผู้ลิกัริะทบ 
หร่ิอบทลิงโทษัต่ี้อผูู้�กัริะทำาผู้ดิัตี้ามกัฎริะเบ้ยูบของบริษัิัท 

3)  คณะทำางานนำาเส์นอมาตี้ริากัาริดัำาเนินกัาริริะงับกัาริฝ่ั่าฝ้ั่น
หร่ิอไม่ปฏิบัิตี้ติี้ามจำริริยูาบริริณ นโยูบายูต่ี้างๆ ของบริษัิัท 
ให�ปริะธัานคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบหร่ิอปริะธัานเจำ�าหน�าท้�
บริหิาริ เพ่�อบริริเทาความเส์ยู้หายูให�กับัผูู้�ท้�ไดั�ริบัผู้ลิกัริะทบ 
โดัยูคำานึงถึุงความเด่ัอดัริ�อนเส์ยู้หายูโดัยูริวมทั�งหมดั หร่ิอบท
ลิงโทษัต่ี้อผูู้�กัริะทำาผู้ดิัตี้ามกัฎริะเบ้ยูบของบริษัิัท 

4)  ปริะธัานกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบหร่ิอปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ 
ริายูงานต่ี้อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อทริาบแลิะริายูงานผู้ลิ 
ให�ผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์้ยูซึึ่�งเป็นผูู้�ริ�องเริ้ยูนทริาบ หากัผูู้�ริ�องเริ้ยูน 
เปิดัเผู้ยูตี้นเอง

ม�ตี้รกั�รคุ้มครองผู้แจำ้งเบ�ะแส์แลิะข้อร้องเรียูน
ผูู้�ริ�องเริยู้นส์ามาริถุเล่ิอกัท้�จำะไม่เปิดัเผู้ยูตี้นเองไดั� หากัเห็นว่ากัาริ
เปิดัเผู้ยูนั�นจำะทำาให�เกิัดัความไม่ปลิอดัภัยูหร่ิอเกิัดัความเส์้ยูหายู
ใดัๆ กัริณ้เปิดัเผู้ยูตี้นเอง บริิษััทจำะริายูงานความค่บหน�าช้�แจำง 
ข�อเท็จำจำริงิ โดัยูบริษัิัทจำะไม่เปิดัเผู้ยูช่�อ-ส์กุัลิ ท้�อยูู่ ภาพหร่ิอข�อมูลิ
อ่�นใดัของผูู้�ริ�องเริยู้นท้�ส์ามาริถุริะบุตี้วัผูู้�แจำ�งไดั� ซึึ่�งผูู้�รัิบข�อริ�องเริยู้น
ตี้�องเก็ับข�อมูลิท้�เกั้�ยูวข�องเป็นความลัิบ แลิะจำะเปิดัเผู้ยูเท่าท้�จำำาเป็น 
โดัยูคำานึงถึุงความปลิอดัภยัูแลิะความเส์ยู้หายูของผูู้�ริ�องเริยู้นหร่ิอ 
ผูู้�ท้�ให�ความร่ิวมม่อในกัาริตี้ริวจำส์อบข�อเท็จำจำริิง แหล่ิงท้�มาของ
ข�อมูลิ หร่ิอบุคคลิท้�เกั้�ยูวข�อง ทั�งน้�หากัเห็นว่าเป็นส์ิ�งท้�มแ้นวโน�ม
ท้�จำะเกัดิัความเด่ัอดัริ�อนเส์ยู้หายูหร่ิอความไม่ปลิอดัภัยู ให�กัำาหนดั
มาตี้ริกัาริคุ�มคริองท้�เหมาะส์ม แลิะผูู้�ท้�ไดั�ริับความเด่ัอดัริ�อนเส์้ยู
หายูจำะไดั�ริับกัาริบริริเทาความเส์้ยูหายูดั�วยูกัริะบวนกัาริท้�เหมาะ
ส์มแลิะเป็นธัริริม
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บทลิงโทษั
บริษัิัทจำดััให�ม้กัริะบวนกัาริในกัาริลิงโทษักัริริมกัาริ ผูู้�บริหิาริ แลิะ
พนักังานของบริิษััทท้�ไม่ปฏิิบัตี้ิตี้ามนโยูบายูต่ี้อตี้�านกัาริทุจำริิตี้
คอร์ิริปัชั�นอยู่างเหมาะส์ม กัาริลิงโทษัน้�ริวมถึุงกัาริเลิกิัจำ�างงาน ใน
กัริณ้ท้�บริษัิัทเห็นว่าจำำาเป็น กัาริกัริะทำาใดัๆ ท้�ฝ่ั่าฝ้ั่นหร่ิอไม่เป็นไป
ตี้ามนโยูบายูน้� ไม่ว่าทางตี้ริงหร่ิอทางอ�อม จำะไดั�รัิบกัาริพจิำาริณา
ทางวนิยัูตี้ามริะเบ้ยูบท้�บริิษััทกัำาหนดัไว�หร่ิอม้โทษัตี้ามกัฎหมายู

ทั�งน้� ในปี 2563 บริษัิัทไม่พบเร่ิ�องริ�องเร้ิยูนใดัๆ ท้�เป็นนัยูส์ำาคญั ทั�ง
จำากับคุคลิภายูในแลิะภายูนอกัองค์กัริ

ห้มวด้ทุ่� 4 การเป็ิด้เผยข้อม้ลและค้วามโป็ร่งใส่
คณะกัริริมกัาริของบริษัิัทให�ความส์ำาคญัต่ี้อกัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิส์ำาคญั
ท้�เกั้�ยูวข�องกับับริษัิัท ทั�งข�อมลูิทางกัาริเงินแลิะข�อมูลิท้�มิใช่ข�อมูลิ
ทางกัาริเงินอยู่างถุูกัตี้�อง คริบถุ�วน ทันเวลิา แลิะโปร่ิงใส์ ตี้าม 
หลิักัเกัณฑ์์ของส์ำานักังาน กั.ลิ.ตี้. แลิะตี้ลิาดัหลัิกัทริัพย์ูแห่ง
ปริะเทศไทยู ตี้ลิอดัจำนข�อมูลิอ่�นๆ ท้�อาจำม้ผู้ลิกัริะทบต่ี้อริาคา 
หลิักัทรัิพย์ูของบริิษััท ซึึ่�งลิ�วนม้ผู้ลิต่ี้อกัริะบวนกัาริตี้ัดัส์ินใจำของ 
ผูู้�ลิงทนุแลิะผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ของบริิษััท ดังัน้�

1)  ม้กัลิไกัท้�จำะดูัแลิให�มั�นใจำไดั�ว่าข�อมูลิท้�เปิดัเผู้ยูต่ี้อนักัลิงทุนถูุกั
ตี้�อง ไม่ทำาให�ส์ำาคญัผู้ดิั แลิะเพยู้งพอต่ี้อกัาริตี้ดััส์นิใจำของนกัั
ลิงทนุ

2)  คณะกัริริมกัาริจำะริายูงานนโยูบายูกัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริ  
จำริริยูาบริริณธัรุิกัจิำ นโยูบายูดั�านกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง แลิะ
นโยูบายูเกั้�ยูวกับักัาริดัแูลิส์ิ�งแวดัลิ�อมแลิะส์งัคมท้�ไดั�ให�ความ
เห็นชอบไว�โดัยูส์ริปุ แลิะผู้ลิกัาริปฏิบิตัี้ติี้ามนโยูบายูดังักัล่ิาว 
ริวมทั�งกัริณ้ท้�ไม่ส์ามาริถุปฏิบิตัี้ติี้ามนโยูบายูดังักัล่ิาวไดั�พริ�อม
ดั�วยูเหตี้ผุู้ลิ โดัยูริายูงานผู่้านช่องทางต่ี้างๆ เช่น ริายูงาน
ปริะจำำาปี แลิะเว็บไซึ่ต์ี้ของบริิษััท เป็นตี้�น

3)  คณะกัริริมกัาริจำะจำัดัให�ม้กัาริริายูงานความริับผู้ิดัชอบของ 
คณะกัริริมกัาริต่ี้อริายูงานทางกัาริเงนิแส์ดังควบคูก่ับัริายูงาน
ของผูู้�ส์อบบญัช้ในริายูงานปริะจำำาปี

4)  ดูัแลิให�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูค่าส์อบบญัช้ แลิะค่าบริิกัาริอ่�นท้�ผูู้�ส์อบ
บญัช้ให�บริิกัาริไว�ดั�วยู

5)  ดูัแลิให�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูบทบาท แลิะหน�าท้�ของคณะกัริริมกัาริ
แลิะคณะกัริริมกัาริชดุัยู่อยู จำำานวนคริั�งของกัาริปริะชมุ แลิะ
จำำานวนคริั�งท้�กัริริมกัาริแต่ี้ลิะท่านเข�าร่ิวมปริะชุมในปีท้� 
ผู่้านมา แลิะความเห็นจำากักัาริทำาหน�าท้� ริวมถึุงกัาริฝึั่กั
อบริมแลิะพัฒนาความริู�ดั�านวิชาช้พอยู่างต่ี้อเน่�องของ 
คณะกัริริมกัาริไว�ในริายูงานปริะจำำาปี

6)  เปิดัเผู้ยูนโยูบายูกัาริจ่ำายูค่าตี้อบแทนแก่ักัริริมกัาริแลิะ 
ผูู้�บริหิาริริะดับัสู์ง ท้�ส์ะท�อนถึุงภาริะหน�าท้�แลิะความรัิบผิู้ดัชอบ
ของแต่ี้ลิะคน ริวมทั�งริปูแบบหร่ิอลิกััษัณะของค่าตี้อบแทน
ดั�วยู ทั�งน้� จำำานวนเงินค่าตี้อบแทนท้�เปิดัเผู้ยู ควริริวมถึุง 
ค่าตี้อบแทนท้�กัริริมกัาริแต่ี้ลิะท่านไดั�รัิบจำากักัาริเป็นกัริริมกัาริ
ของบริษัิัทยู่อยูดั�วยู

7)  นอกัจำากักัาริเผู้ยูแพร่ิข�อมูลิตี้ามเกัณฑ์์ท้�กัำาหนดัแลิะผู่้าน
ช่องทางของตี้ลิาดัหลิักัทริัพย์ูแห่งปริะเทศไทยู แบบแส์ดัง
ริายูกัาริข�อมลูิปริะจำำาปี (แบบ 56-1) แลิะริายูงานปริะจำำาปีแลิ�ว  
คณะกัริริมกัาริจำะพจิำาริณาให�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมลูิทั�งภาษัาไทยู 
แลิะภาษัาองักัฤษัผู่้านทางช่องทางอ่�นดั�วยู เช่น เว็บไซึ่ต์ี้ของ
บริิษััท โดัยูจำะกัริะทำาอยู่างส์มำ�าเส์มอ พริ�อมทั�งจำะนำาเส์นอ
ข�อมลูิท้�เป็นปัจำจุำบนั

8)  กัริริมกัาริแลิะผูู้�บริิหาริของบริิษััททุกัท่านจำะตี้�องริายูงานให�
บริิษััททริาบถึุงกัาริม้ส่์วนไดั�เส์้ยูของตี้นหร่ิอของบุคคลิท้�ม้
ความเกั้�ยูวข�องซึึ่�งเป็นส่์วนไดั�เส์้ยูท้�เกั้�ยูวข�องกัับกัาริบริิหาริ
จำัดักัาริกิัจำกัาริของบริิษััท หร่ิอบริิษััทยู่อยูตี้ามหลิักัเกัณฑ์์
แลิะวิธั้กัาริท้�คณะกัริริมกัาริกัำากัับตี้ลิาดัทุนปริะกัาศกัำาหนดั
ริวมทั�งไดั�ปรัิบปรุิงแลิะริายูงานให�บริษัิัททริาบภายูใน 30 วนั 
นบัจำากัวนัท้�มก้ัาริเปลิ้�ยูนแปลิงกัาริม้ส่์วนไดั�เส์ยู้ดังักัล่ิาว แลิะ
บริิษััทไดั�บริริจุำวาริะเร่ิ�องริายูงานกัาริม้ส่์วนไดั�เส์้ยูดัังกัล่ิาว 
ข�างตี้�นไว�ในกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อให�ไดั�รัิบ
ทริาบเป็นริายูไตี้ริมาส์

ห้มวด้ทุ่� 5 ค้วามร้บผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการ
(1) โค้รงส่ร้างของค้ณูะกรรมการ
คณะกัริริมกัาริของบริษัิัทม้จำำานวนอยู่างน�อยู 5 คน โดัยูม้กัริริมกัาริ
อิส์ริะไม่น�อยูกัว่า 1 ใน 3 ของจำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมดัแลิะม้
จำำานวนกัริริมกัาริอิส์ริะอยู่างน�อยู 3 คน ซึึ่�งส์อดัคลิ�องกับัเกัณฑ์์ของ
ส์ำานกัังาน กั.ลิ.ตี้. ทั�งน้� คณะกัริริมกัาริของบริษัิัทเป็นผูู้�ทริงคณุวฒุิ 
จำากัหลิากัหลิายูส์าขาอาช้พ ทั�งดั�านธัุริกิัจำ บัญช้แลิะกัาริเงิน  
ซึึ่�งเกั้�ยูวข�องแลิะส์นับส์นุนธุัริกิัจำของบริิษััท โดัยูบริิ ษััทม้ 
คณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูอ้กั 5 ชุดั ไดั�แก่ั คณะกัริริมกัาริบริิหาริ  
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณา 
ค่าตี้อบแทน คณะกัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง แลิะคณะกัริริมกัาริ 
บริริษััทภบิาลิ

กัริริมกัาริอิส์ริะของบริษัิัททกุัท่านมค้วามเป็นอิส์ริะจำากัฝ่ั่ายูบริหิาริ
แลิะผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ของบริิษััท แลิะไม่ม้กัริริมกัาริอิส์ริะท่านใดั
ดัำาริงตี้ำาแหน่งเป็นกัริริมกัาริในบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนในปริะเทศไทยู
มากักัว่า 5 บริษัิัท



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563078

นโยูบายูของบริิษััทเกั้�ยูวกัับกัาริกัำาหนดัวาริะกัาริดัำาริงตี้ำาแหน่ง
ของกัริริมกัารินั�นเป็นไปตี้ามข�อบังคับของบริิษััท ซึึ่�งกัำาหนดัว่า 
ในกัาริปริะชมุส์ามญัผูู้�ถุ่อหุ�นปริะจำำาปีให�กัริริมกัาริออกัจำากัตี้ำาแหน่ง
เป็นอัตี้ริา 1 ใน 3 โดัยูพจิำาริณาจำากักัริริมกัาริท้�อยูู่ในตี้ำาแหน่งนาน
ท้�ส์ดุัเป็นผูู้�ออกัจำากัตี้ำาแหน่ง ทั�งน้�กัริริมกัาริบริิษััทม้วาริะกัาริดัำาริง
ตี้ำาแหน่งคริาวลิะ 3 ปี แลิะกัริริมกัาริท้�ออกัจำากัตี้ำาแหน่งไปนั�นอาจำ
ไดั�ริบัเล่ิอกัตี้ั�งจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นเข�ามาเป็นกัริริมกัาริใหม่ไดั�

นอกัจำากัน้�บริิษััทไดั�จำัดัให�ม้กัาริแต่ี้งตี้ั�ง คณะกัริริมกัาริบริิหาริ  
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณา 
ค่าตี้อบแทน คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง แลิะคณะกัริริมกัา
ริบริริษััทภิบาลิ แลิะกัำาหนดัขอบเขตี้ อำานาจำ หน�าท้� แลิะความ
ริบัผู้ดิัชอบของคณะกัริริมกัาริดังักัล่ิาวไว�อยู่างชัดัเจำน เพ่�อป้องกันั
ไม่ให�กัริริมกัาริคนใดัคนหนึ�งม้อำานาจำโดัยูไม่จำำากััดั แลิะไดั�แต่ี้ง
ตี้ั�งเลิขานุกัาริบริิษััท เพ่�อปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ในกัาริดูัแลิกิัจำกัริริมของ 
คณะกัริริมกัาริบริิษััท ริวมถึุงกัาริปริะส์านงานให�ม้กัาริปฏิิบัตี้ ิ
ตี้ามมตี้คิณะกัริริมกัาริ

คว�มเป็นอิส์ระของคณะกัรรมกั�ร
คณะกัริริมกัาริบริษัิัทปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริจำำานวน 8 คน โดัยูม้
กัริริมกัาริอสิ์ริะจำำานวน 4 คน คดิัเป็นกึั�งหนึ�งของจำำานวนกัริริมกัาริ
ทั�งหมดัของบริิษััท ซึึ่�งเป็นไปตี้ามปริะกัาศคณะกัริริมกัาริกัำากัับ
ตี้ลิาดัทนุท้� ทจำ. 39/2559 เร่ิ�อง กัาริขออนญุาตี้แลิะกัาริอนญุาตี้
ให�เส์นอขายูหุ�นท้�ออกัใหม่ แต่ี้เน่�องจำากัปริะธัานกัริริมกัาริไม่ไดั�
เป็นกัริริมกัาริอสิ์ริะตี้ามข�อแนะนำาในหลิกัักัาริกัำากับัดัแูลิกัจิำกัาริท้�ดั้ 
ท้�กัำาหนดัโดัยูตี้ลิาดัหลิักัทริัพย์ูฯ ว่าในกัริณ้ท้�ปริะธัานกัริริมกัาริ 
ไม่ไดั�เป็นกัริริมกัาริอิส์ริะ คณะกัริริมกัาริบริิษััทควริปริะกัอบดั�วยู
กัริริมกัาริอสิ์ริะมากักัว่ากึั�งหนึ�งของจำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมดั

อยู่างไริก็ัดั ้บริษัิัทเห็นว่า โคริงส์ริ�างคณะกัริริมกัาริบริษัิัทดังักัล่ิาวม้
ความโปร่ิงใส์เพยู้งพอ แลิะส์ามาริถุปกัป้องผู้ลิปริะโยูชน์ของผูู้�ถุ่อหุ�น 
แลิะบริษัิัทไดั� เน่�องจำากัม้จำำานวนกัริริมกัาริอสิ์ริะ 4 คน ซึึ่�งเป็นไป
ตี้ามเกัณฑ์์ของส์ำานกัังาน กั.ลิ.ตี้. อ้กัทั�งกัริริมกัาริอสิ์ริะทุกัคน แลิะ
กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ เป็นบุคคลิภายูนอกัท้�ม้ความรูิ� ความส์ามาริถุ 
ปริะส์บกัาริณ์อันเป็นปริะโยูชน์ต่ี้อกัาริดัำาเนินธุัริกัิจำของบริิษััท  
ตี้ลิอดัจำนม้ความเป็นกัลิางแลิะไม่ม้ส่์วนไดั�เส์้ยูกัับกัลิุ่มผูู้�ถุ่อหุ�น 
ริายูใหญ่ แลิะเข�าร่ิวมปริะชุม ริวมทั�งแส์ดังความคิดัเห็นในกัาริ
ปริะชมุคณะกัริริมกัาริอยู่างส์มำ�าเส์มอ

นอกัจำากัน้� เม่�อบริษัิัทเข�าเป็นบริษัิัทจำดัทะเบ้ยูนในตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ูฯ 
แลิ�ว บริษัิัทตี้�องปฏิบัิตี้ติี้ามกัฎเกัณฑ์์ของส์ำานกัังานคณะกัริริมกัาริ 
กั.ลิ.ตี้. คณะกัริริมกัาริกัำากัับตี้ลิาดัทุน แลิะคณะกัริริมกัาริตี้ลิาดั 
หลิกััทริพัย์ูฯ เช่น เกัณฑ์์กัาริทำาริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกันั เกัณฑ์์กัาริไดั�มา 
หร่ิอจำำาหน่ายูไปซึึ่�งสิ์นทรัิพย์ู เป็นตี้�น ซึึ่�งเกัณฑ์์ดังักัล่ิาวไดั�กัำาหนดั

ให�นำาเร่ิ�องท้�ม้นัยูส์ำาคัญเข�าขออนุมัตี้ิจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น แลิะ
ตี้�องแจำ�งให�ผูู้�ถุ่อหุ�นทริาบถึุงความเห็นของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ  
โดัยูคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบเปร้ิยูบเส์ม่อนตี้ัวแทนของผูู้�ถุ่อหุ�น 
ริายูยู่อยู ดังันั�น กัาริท้�ผูู้�ถุ่อหุ�นทริาบถึุงความเห็นของคณะกัริริมกัาริ 
ตี้ริวจำส์อบ จำะทำาให�ผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�ริับข�อมูลิอยู่างเหมาะส์มเพ่�อ 
ปริะกัอบกัาริตี้ดััส์นิใจำกัาริลิงมตี้ิในเร่ิ�องนั�นๆ 

อ้กัทั�งกัริริมกัาริทุกัท่านม้หน�าท้�ปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�อง 
ไดั�แก่ั หน�าท้�ตี้ามหลัิกัซ่ึ่�อส์ัตี้ย์ูแลิะไว�วางใจำ (Fiduciary Duty) 
ตี้าม พ.ริ.บ. หลิักัทริัพย์ู พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน แลิะนโยูบายู
ต่ี้างๆ ของบริษัิัท ซึึ่�งริวมถึุงนโยูบายูกัำากับัดูัแลิกัจิำกัาริ (Corporate 
Governance) แลิะจำริริยูาบริริณธัรุิกิัจำ (Code of Conduct) ฯลิฯ ซึึ่�ง
กัำาหนดัให�กัริริมกัาริแลิะผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องกับักัาริดัำาเนนิธัรุิกิัจำของบริษัิัท
ม้หน�าท้�ตี้�องปฏิิบตัี้ติี้ามกัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�อง ริวมถึุงนโยูบายูต่ี้างๆ 
เพ่�อให�เกัดิัปริะโยูชน์สู์งส์ดุัต่ี้อผูู้�ถุ่อหุ�นของบริษัิัท

(2) บทุบาทุ ห้น้าทุ่� และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการ
คณะกัริริมกัาริบริษัิัททำาหน�าท้�พจิำาริณาอนมุตัี้เิร่ิ�องท้�ส์ำาคญัเกั้�ยูวกับั 
กัาริดัำาเนินงานของบริิษััทให�ส์อดัคลิ�องแลิะตี้อบริับกัับส์ภาวะ
ทางธัรุิกิัจำท้�เปลิ้�ยูนไป ไดั�แก่ั วสิ์ยัูทศัน์ พนัธักิัจำ ค่านยิูม กัลิยูทุธ์ั  
เป้าหมายูทางกัาริเงิน งบปริะมาณ แผู้นงาน โดัยูกัำาหนดัให�ม้ 
กัาริทบทวนกัลิยุูทธ์ัเป็นปริะจำำาอยู่างน�อยูปีลิะ 1 ครัิ�ง โดัยูคณะ
กัริริมกัาริบริิษััททบทวนแลิะพิจำาริณาให�ความเห็นชอบวิส์ัยูทัศน์ 
พนัธักัจิำแลิะกัลิยูทุธ์ัในกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัทซึึ่�งจำดััขึ�นเป็นปริะจำำา
ทกุัปี เพ่�อให�คณะกัริริมกัาริบริษัิัท แลิะผูู้�บริหิาริริะดับัส์งูไดั�แส์ดัง
ความเห็นแลิะทบทวนวสิ์ยัูทศัน์ พนัธักิัจำแลิะแผู้นกัลิยูทุธ์ั ทั�งแผู้น
ริะยูะส์ั�นแลิะริะยูะยูาวให�ม้ความส์อดัคลิ�องกัับทิศทางกัาริดัำาเนิน
กัจิำกัาริ ส์ถุานกัาริณ์ปัจำจำบุนัแลิะแนวโน�มในอนาคตี้อ้กัดั�วยู อ้กัทั�ง
คณะกัริริมกัาริบริษัิัทยัูงมห้น�าท้�แลิะความรัิบผิู้ดัชอบเร่ิ�องอ่�นๆ ดังัน้�

นโยูบ�ยูกั�รกัำ�กัับดัูแลิกิัจำกั�ร
บริิษััทม้เจำตี้นาริมณ์มุ่งมั�นในอันท้�จำะริักัษัาแลิะคงไว�ซึึ่�งมาตี้ริฐาน
ริะดัับส์ูงของกัาริกัำากัับดูัแลิกิัจำกัาริท้�ดั้ในบริิษััท โดัยูยึูดัหลิักักัาริ
กัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ท้�ส์อดัคลิ�องกัับหลิักักัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริ
ท้�ดั้ส์าหริับบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนปี 2555 ของตี้ลิาดัหลิักัทริัพย์ู 
แห่งปริะเทศไทยู ริวมทั�งไดั�นำาหลิกััจำริริยูาบริริณในกัาริดัำาเนนิธุัริกัจิำ 
ซึึ่�งไดั�รัิบกัาริอนมุตัี้จิำากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัท แลิะไดั�ปริะชาสั์มพนัธ์ั
ทั�วทั�งองค์กัริให�เป็นท้�เข�าใจำมาใช�แลิะถุ่อปฏิบัิตี้เิร่ิ�อยูมา อก้ัทั�งยัูง
ไดั�จำดััทำามาตี้ริฐานกัาริปฏิบัิตี้งิานแลิะกัาริดัำาเนนิงาน (Standard 
Operating Procedures) เพ่�อใช�ควบคมุกัาริปฏิบิตัี้งิานแลิะกัาริ
ดัำาเนินกัาริภายูในองค์กัริ นอกัจำากันั�น คณะกัริริมกัาริบริิษััท 
ยูงัไดั�อนุมตัี้แิลิะปริะกัาศใช�กัฎแลิะริะเบ้ยูบภายูในใหม่ๆ เป็นริะยูะๆ  
โดัยูมุ่งพัฒนาปริับปริุงกัาริกัำากัับดัูแลิกิัจำกัาริท้�ดั้ของบริิษััท 
อยู่างต่ี้อเน่�อง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 079

จำรรยู�บรรณในกั�รดัำ�เนินธุรกิัจำ
บริิษััทม้ความเช่�ออยู่างยิู�งว่า กัาริดัำาเนินธุัริกัิจำอยู่างม้จำริิยูธัริริม
เป็นหนึ�งในหลัิกัส์ำาคัญในกัาริเจำริิญเติี้บโตี้อยู่างยูั�งยู่นของบริิษััท 
เพ่�อเป็นกัาริริกััษัาผู้ลิปริะโยูชน์ของผูู้�มส่้์วนไดั�เส์ยู้ทกุัๆ กัลิุม่ แลิะ
เพ่�อปริะโยูชน์ในกัาริส่์งเส์ริมิแลิะส์นบัส์นนุจำริยิูธัริริมทางธุัริกิัจำท้�ดั้ 
ทั�วทั�งองค์กัริ บริษัิัทไดั�จัำดัทำาคูม่่อจำริริยูาบริริณในกัาริดัำาเนินธัรุิกัจิำ 
ซึึ่�งไดั�ริบัอนมุตัี้จิำากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัท แลิะกัำาหนดัให�กัริริมกัาริ ผูู้�
บริหิาริ พนักังาน ปฏิบัิตี้ติี้ามโดัยูเคร่ิงครัิดั ริวมทั�งไดั�ปริะชาสั์มพนัธ์ั
ทั�วทั�งองค์กัริให�เป็นท้�เข�าใจำผู่้านริะบบจำดัหมายูอิเล็ิกัทริอนกิัส์์ แลิะ
ริะบบอินทริาเน็ตี้ของบริิษััท ริวมทั�งไดั�ตี้ิดับอร์ิดัปริะชาส์ัมพันธ์ั 
ทั�งน้� เพ่�อส่์งเส์ริมิกัาริปฏิบัิตี้ติี้ามจำริริยูาบริริณในกัาริดัำาเนินธัรุิกัจิำ
ของบริษัิัท

จำริริยูาบริริณดัังกัล่ิาวไดั�ร่ิางขึ�นตี้ามหลัิกัความซ่ึ่�อสั์ตี้ย์ูส์จุำริติี้ หลิกัั
ความโปร่ิงใส์หลัิกักัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ แลิะจำริิยูธัริริมทาง
ส์งัคมท้�ดั้

คว�มขัดัแยู้งท�งผลิประโยูชน์
กัาริทำาริายูกัาริริะหว่างบริิษััทกัับบุคคลิใดัท้�เกั้�ยูวโยูงกัันอันอาจำ 
นำามาซึึ่�งผู้ลิปริะโยูชน์ท้�ขัดัแยู�งกันัไดั�นั�น จำะตี้�องผู่้านกัาริพิจำาริณา
อยู่างถุ้�ถุ�วนโดัยูคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ แลิะหากัเป็นริายูกัาริ
ริะหว่างกันัท้�ส์ำาคญักัาริเข�าทำาริายูกัารินั�นตี้�องไดั�ริบักัาริอนมุตัี้จิำากัท้�
ปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริิษััท แลิะ/หร่ิอ ท้�ปริะชมุผูู้�ถุ่อหุ�นทั�งน้�ขึ�นอยูู่
กับัลิกััษัณะแลิะขนาดัของริายูกัาริตี้ามข�อกัำาหนดัของคณะกัริริมกัาริ
กัำากัับตี้ลิาดัทุน กัริริมกัาริ หร่ิอผูู้�บริิหาริบริิษััท ท่านใดัท้�ม้ส่์วน
ไดั�เส์ยู้ หร่ิอมส่้์วนเกั้�ยูวข�องจำะไม่เข�าร่ิวมในกัริะบวนกัาริตี้ดััสิ์นใจำ 
ริายูกัาริดังักัล่ิาว

ทั�งน้� ริายูกัาริดังักัล่ิาวตี้�องกัริะทำาขึ�นภายูใตี้�เง่�อนไขกัาริค�าปกัตี้ทัิ�วไป 
โดัยูกัำาหนดัริาคาท้�ยูตุี้ธิัริริมแลิะอยูู่บนพ่�นฐานเส์ม่อนหนึ�งกัริะทำาโดัยู
บคุคลิท้�ไม่เกั้�ยูวโยูงกันั (fair and at arms’ length basis) แลิะใน
กัริณ้ท้�ไม่ส์ามาริถุกัำาหนดัริาคาไดั� บริิษััทจำะอ�างอิงตี้ามริายูงานของ
ผูู้�ปริะเมนิริาคาอสิ์ริะท้�ไดั�รัิบกัาริแต่ี้งตี้ั�งจำากับริษัิัท เพ่�อกัำาหนดัริาคา
ท้�เป็นธัริริมทั�งส์ำาหริบับริิษััท แลิะบคุคลิท้�เกั้�ยูวโยูงกันั

ระบบกั�รควบคุมแลิะกั�รตี้รวจำส์อบภ�ยูใน
บริิษััทตี้ริะหนักัถึุงความส์ำาคัญของริะบบกัาริควบคุมภายูในท้�ม้
ปริะส์ทิธิัผู้ลิโดัยูคณะกัริริมกัาริบริษัิัทไดั�มอบหมายูให�คณะกัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบ ทำาหน�าท้�ส์อบทานริะบบควบคมุภายูในของบริษัิัท เพ่�อ
ให�มั�นใจำว่าบริษัิัทม้ริะบบกัาริควบคมุภายูใน (ในดั�านต่ี้างๆ 5 องค์
ปริะกัอบ ค่อ ดั�านองค์กัริแลิะส์ภาพแวดัลิ�อม ดั�านกัาริบริิหาริ 
ความเส์้�ยูง ดั�านกัาริควบคุมกัาริปฏิิบัตี้ิงานของฝ่ั่ายูบริิหาริ  
ดั�านริะบบส์าริส์นเทศแลิะกัาริส่์�อส์าริข�อมูลิ แลิะดั�านริะบบกัาริ
ตี้ิดัตี้าม ตี้ามกัริอบแนวทางปฏิิบัตี้ิดั�านกัาริควบคุมภายูในของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission: COSO) ท้�เพยู้งพอแลิะริายูงานคณะกัริริมกัาริบริษัิัท

การตรวีจำสอบภายใน
บริษัิัทไดั�จำดััตี้ั�งหร่ิอจำดััให�มฝ่้ั่ายูตี้ริวจำส์อบภายูในซึึ่�งเป็นหน่วยูงาน
อสิ์ริะ ซึึ่�งในปี 2563 บริษัิัทไดั�แต่ี้งตี้ั�งให�บริษัิัท ตี้ริวจำส์อบภายูใน
ธัริริมนิตี้ิ จำำากััดั โดัยูม้หัวหน�างานตี้ริวจำส์อบภายูในควบคุมดัูแลิ
กัริะบวนกัาริตี้ริวจำส์อบภายูใน แลิะริายูงานโดัยูตี้ริงต่ี้อคณะกัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบ เพ่�อทำาหน�าท้�ตี้ริวจำส์อบแลิะปริะเมินความเพ้ยูงพอแลิะ
ความมป้ริะส์ทิธัภิาพของกัาริควบคมุภายูในของบริษัิัท ตี้ามแบบ
กัาริตี้ริวจำส์อบปริะจำำาปีซึึ่�งไดั�ริบัอนมุตัี้จิำากัคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ  
แลิะริายูงานให�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบทริาบอยู่างส์มำ�าเส์มอ
เป็นริายูไตี้ริมาส์ เพ่�อปรัิบปรุิงแลิะเพ่�อความม้ปริะสิ์ทธิัภาพแลิะ
ปริะส์ทิธัผิู้ลิในกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัท

ทั�งน้� กัาริแต่ี้งตี้ั�ง ถุอดัถุอน แลิะโยูกัยู�ายูผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหน่งหัวหน�า
งานตี้ริวจำส์อบภายูในตี้�องไดั�รัิบความเห็นชอบจำากัคณะกัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบ

กั�รกัำ�กัับดัูแลิกั�รดัำ�เนินง�นของบริษััทยู่อยูหร่อบริษััทร่วม
บริิษััทไดั�มอบหมายูให�กัริริมกัาริบริิษััท แลิะบุคคลิท้�ไดั�ริับมอบ
หมายูซึ่ึ�งเป็นผูู้�ม้ความเช้�ยูวชาญในธัุริกัิจำของบริิษััท เข�าเป็น
ตี้ัวแทนของบริิษััทเพ่�อเข�าดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริในยู่อยูหริ่อ
บริิษััทร่ิวมของบริิษััท เพ่�อกัำากัับดูัแลิกัาริบริิหาริจัำดักัาริแลิะ
ริายูงานผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานให�ท้�ปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริษัิัททริาบ
เป็นริายูไตี้ริมาส์

ทั�งน้� ส์ัดัส์่วนตี้ัวแทนของบริิษััทท้�เข�าดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริ 
ในบริิษััทยู่อยูแลิะบริิษััทริ่วม อยู่างน�อยูจำะเป็นไปตี้ามสั์ดัส์่วน 
กัาริถุ่อหุ�นของบริิษััท นอกัจำากันั�น กัาริกัำาหนดันโยูบายูท้�ส์ำาคัญ
แลิะกัาริออกัเส์้ยูงในวาริะท้�ส์ำาคัญของบริิษััทยู่อยูแลิะบริิษััทริ่วม 
จำะตี้�องไดั�ริับความเห็นชอบจำากัปริะธัานกัริริมกัาริบริิษััท

(3) การป็ระชมุของค้ณูะกรรมการบริษัทุ้ และค้ณูะกรรมการ
ชดุ้ย่อย

คณะกัรรมกั�รบริษััท
บริิษััทจำัดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทอยู่างส์มำ�าเส์มอไม่น�อยู 
6 ครัิ�งในแต่ี้ลิะปี ซึึ่�งแต่ี้ลิะครัิ�งจำะม้กัาริกัำาหนดัตี้าริางแลิะวาริะ
กัาริปริะชุมล่ิวงหน�าไว�ชัดัเจำนแลิะอาจำม้กัาริปริะชุมครัิ�งพิเศษั
เพ่�อพิจำาริณาเร่ิ�องท้�ม้ความส์ำาคัญเร่ิงด่ัวน ทั�งน้� คณะกัริริมกัาริ
บริิษััทม้มตี้ิรัิบทริาบกัำาหนดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท  
แลิะคณะกัริริมกัาริชดุัยู่อยู ปริะจำำาปี 2564 ในท้�ปริะชมุคณะกัริริมกัาริ
บริษัิัท คริั�งท้� 7/2563 วนัท้� 13 พฤศจำกิัายูน 2563 แลิ�ว
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ในกัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริษัิัท บริษัิัทจำะส่์งเอกัส์าริปริะกัอบ
กัาริปริะชมุให�คณะกัริริมกัาริทริาบแลิะพจิำาริณาล่ิวงหน�าไม่น�อยูกัว่า  
7 วนั ก่ัอนกัาริปริะชุมทกุัคริั�ง เว�นแต่ี้เป็นกัาริเริยู้กัปริะชุมกัริณ้
เร่ิงด่ัวน ทั�งน้�ผูู้�บริหิาริริะดับัสู์งของบริิษััทอาจำเข�าร่ิวมปริะชุมดั�วยู  
เพ่�อให�ข�อมูลิท้�เป็นปริะโยูชน์แลิะริับทริาบนโยูบายูโดัยูตี้ริง  
นอกัจำากัน้� บริษัิัทยูงัม้นโยูบายูให�คณะกัริริมกัาริท้�ไม่เป็นผูู้�บริหิาริ
แลิะไม่ใช่ กัริริมกัาริบริหิาริ แลิะกัริริมกัาริอสิ์ริะ ไดั�มก้ัาริปริะชมุ
ร่ิวมกันัอยู่างน�อยูปีลิะ 1 ครัิ�ง โดัยูม้วัตี้ถุปุริะส์งค์เพ่�อให�กัริริมกัาริ
ท้�ไม่เป็นผูู้�บริหิาริแลิะไม่ใช่กัริริมกัาริบริิหาริมโ้อกัาส์ท้�จำะไดั�ปริะชมุ
กันัเอง เพ่�ออภปิริายูหาร่ิอเกั้�ยูวกับัปริะเด็ันต่ี้างๆ ท้�อยูู่ในความส์นใจำ 
โดัยูไม่มฝ่้ั่ายูบริหิาริหร่ิอฝ่ั่ายูจัำดักัาริเข�าร่ิวมดั�วยู

โดัยูในปี 2563 ม้กัาริจำัดัปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััททั�งหมดั 8 
คริั�ง โดัยูกัริริมกัาริทั�งคณะเข�าปริะชมุริ�อยูลิะ 100% กัาริปริะชมุ
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ 5 คริั�ง กัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริหิาริ 
9 คริั�ง กัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ 3 ครัิ�ง กัาริปริะชมุ
คณะกัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง 6 ครัิ�ง กัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริ
ส์ริริหาแลิะพจิำาริณาค่าตี้อบแทน 3 คริั�ง แลิะกัาริปริะชมุกัริริมกัาริ
ท้�ไม่เป็นผูู้�บริหิาริ โดัยูไม่ม้ฝ่ั่ายูจำดัักัาริ 1 ครัิ�ง

ในกัาริกัำาหนดัวาริะกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัารินั�น คณะกัริริมกัาริ
บริหิาริจำะพจิำาริณาเร่ิ�องท้�กัำาหนดัเป็นวาริะกัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริ
บริษัิัท โดัยูเปิดัโอกัาส์ให�กัริริมกัาริบริหิาริทุกัคนส์ามาริถุเส์นอเร่ิ�อง
ต่ี้างๆ เพ่�อเข�าริบักัาริพจิำาริณาเป็นวาริะกัาริปริะชุมไดั� ตี้ลิอดัจำน
ส์ามาริถุแส์ดังความคิดัเห็นไดั�อยู่างอิส์ริะ แลิะเลิขานุกัาริบริิษััท 
จำะนำาเร่ิ�องดัังกัล่ิาวมากัำาหนดัเป็นวาริะกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริ
แลิะจัำดัทำาหนังส่์อนัดัปริะชุมคณะกัริริมกัาริต่ี้อไป ในกัาริลิงมติี้ใน
ท้�ปริะชมุคณะกัริริมกัาริให�ถุ่อมตี้ขิองเส์ยู้งข�างมากั โดัยูให�กัริริมกัาริ
คนหนึ�งมห้นึ�งเส์ยู้ง กัริริมกัาริท้�มส่้์วนไดั�เส์ยู้จำะไม่เข�าร่ิวมปริะชมุ
หร่ิอส์ลิะส์ทิธัอิอกัเส์ยู้งลิงคะแนนในเร่ิ�องนั�น โดัยูจำำานวนองค์ปริะชมุ
ขั�นตี้ำ�า ณ ขณะท้�คณะกัริริมกัาริจำะลิงมตี้ใินท้�ปริะชมุ ตี้�องมก้ัริริมกัาริ
อยููไ่ม่น�อยูกัว่า 2 ใน 3 ของจำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมดั

คณะกัริริมกัาริบริิษััท ม้นโยูบายูส่์งเส์ริิมให�กัริริมกัาริแต่ี้ลิะคน 
เข�าร่ิวมกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริอยู่างส์มำ�าเส์มอโดัยูเฉลิ้�ยูไม่น�อยู
กัว่าริ�อยูลิะ 75 ของกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริษัิัททั�งหมดัในริอบปี 
โดัยูม้กัาริเปิดัเผู้ยูจำำานวนคริั�งของกัาริปริะชมุแลิะกัาริเข�าร่ิวมปริะชมุ
ของกัริริมกัาริบริษัิัทแลิะกัริริมกัาริชดุัยู่อยูแต่ี้ลิะคนไว�ในแบบแส์ดัง
ริายูกัาริข�อมูลิปริะจำำาปี (56-1) แลิะริายูงานปริะจำำาปีของบริษัิัท ดังั
ริายูลิะเอ้ยูดัในหวัข�อ “โคริงส์ริ�างกัาริจำดัักัาริ”

คณะกัรรมกั�รบริห�ร
บริิษััทจำัดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิหาริอยู่างส์มำ�าเส์มอ 
อยู่างน�อยู 4 คริั�งในแต่ี้ลิะปี เป็นริายูไตี้ริมาส์ ซึึ่�งไดั�มก้ัาริกัำาหนดั
แลิะแจำ�งให�ทริาบล่ิวงหน�า

ทั�งน้� คณะกัริริมกัาริบริษัิัทม้ความเห็นว่า กัาริอุทิศตี้นให�แก่ับริษัิัท
ของกัริริมกัาริบริิหาริแต่ี้ลิะท่านนั�น ไม่ควริมุ่งเน�นเพ้ยูงกัาริใช�
เวลิาเข�าร่ิวมกัาริปริะชุมเท่านั�น แต่ี้ควริจำะริวมไปถึุงผู่้านทางกัาริ 
แลิกัเปลิ้�ยูนความคิดัเห็น คำาแนะนำา ปริะส์บกัาริณ์ แลิะเคร่ิอข่ายู
ความส์มัพันธ์ั เพ่�อยูงัปริะโยูชน์เพิ�มขึ�นแก่ัธุัริกิัจำของบริษัิัท

คณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบ
บริษัิัทจำดัักัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบอยู่างส์มำ�าเส์มอก่ัอน
กัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริษัิัท อยู่างน�อยู 4 คริั�งในแต่ี้ลิะปี เป็น
ริายูไตี้ริมาส์ซึึ่�งไดั�มก้ัาริกัำาหนดัแลิะแจำ�งให�ทริาบล่ิวงหน�า

คณะกัรรมกั�รส์รรห�แลิะพิจำ�รณ�ค่�ตี้อบแทน
บริษัิัทจำดัักัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพจิำาริณาค่าตี้อบแทน
อยู่างส์มำ�าเส์มอก่ัอนกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริษัิัท อยู่างน�อยูปีลิะ 
2 คริั�ง ซึึ่�งไดั�ม้กัาริกัำาหนดัแลิะแจำ�งให�ทริาบล่ิวงหน�า

คณะกัรรมกั�รบริห�รคว�มเส์้่ยูง
บริิษััทจำัดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงอยู่าง
ส์มำ�าเส์มอก่ัอนกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท อยู่างน�อยูปีลิะ  
2 คริั�ง ซึึ่�งไดั�ม้กัาริกัำาหนดัแลิะแจำ�งให�ทริาบล่ิวงหน�า

คณะกัรรมกั�รบรรษััทภิบ�ลิ
บริิษััทจำัดักัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิอยู่างส์มำ�าเส์มอ
ก่ัอนกัาริปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริษัิัท อยู่างน�อยูปีลิะ 2 คริั�ง ซึึ่�งไดั�
ม้กัาริกัำาหนดัแลิะแจำ�งให�ทริาบล่ิวงหน�า

(4) การป็ระเมินต้นเองของค้ณูะกรรมการ
บริิ ษััทไดั�กัำาหนดัให� ม้กัาริปริะเมินผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของ 
คณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นปริะจำำาทุกัปี เพ่�อร่ิวมกัันพิจำาริณาแลิะ
ส์ริปุผู้ลิกัาริปริะเมนิงานแลิะนำามาทบทวนกัาริปฏิบิตัี้งิาน ปัญหา
แลิะอุปส์ริริคต่ี้างๆ แลิะร่ิวมกันัหาแนวทางปรัิบปรุิง แกั�ไข เพ่�อ
ให�กัาริทำางานของคณะกัริริมกัาริมป้ริะสิ์ทธัภิาพยิู�งขึ�น โดัยูบริษัิัทไดั�
กัำาหนดัแนวทางกัาริปริะเมนิเป็นแบบกัาริปริะเมนิกัาริปฏิบิตัี้หิน�าท้�
ของกัริริมกัาริทั�งคณะ กัริริมกัาริริายูบุคคลิ แลิะกัริริมกัาริชุดัยู่อยู 
แลิะนำาแนวทางกัาริปริะเมนิจำากัตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ูแห่งปริะเทศไทยู
มาปรัิบใช�ให�เหมาะส์มกับัลิกััษัณะแลิะโคริงส์ริ�างของคณะกัริริมกัาริ 
ซึึ่�งผู้ลิกัาริปริะเมินจำะเป็นส่์วนส์ำาคญัในกัาริพฒันากัาริปฏิบัิตี้หิน�าท้�
แลิะกัาริดัำาเนนิงานเกั้�ยูวกับัคณะกัริริมกัาริให�มป้ริะส์ทิธัภิาพยิู�งขึ�น 

โดัยูหลิกััเกัณฑ์์ในกัาริปริะเมนิผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้งิานของคณะกัริริมกัาริ
ทั�ง 3 ริปูแบบในแบบปริะเมินจำะแบ่งหัวข�อเป็นดังัน้�

1.  ความพึงพอใจำเกั้�ยูวกัับ
(1)  ผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานของคณะกัริริมกัาริโดัยูริวม
(2)  ผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัท
(3)  กัาริดัำาเนนิกัาริแกั�ไขปัญหาของฝ่ั่ายูจำดัักัาริ
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2.  ความเข�าใจำในเริ่�องเกั้�ยูวกัับ
(1)  บทบาทหน�าท้�ของตี้น
(2)  ธุัริกัจิำของบริิษััท
(3)  กัลิยุูทธ์ัของบริิษััท

3.  คณะกัริริมกัาริแลิะฝั่่ายูบริิหาริม้ความส์ัมพันธั์ท้�ดั้ตี้่อกััน
4.  บริษัิัทยู่อยูแลิะอนกุัริริมกัาริต่ี้างๆ ทำางานอยู่างมป้ริะส์ทิธัภิาพ
5.  คณะกัริริมกัาริไดั�จำัดัส์ริริเวลิาในกัาริพิจำาริณาเริ่�องตี้่างๆ 

เหลิ่าน้�อยู่างเพ้ยูงพอแลิะเหมาะส์ม
(1)  นโยูบายูแลิะทิศทางของบริิษััท
(2)  ผู้ลิกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัท
(3)  แนวทางแกั�ไขกัาริดัำาเนินงาน หากัไม่เป็นไปตี้าม 
  ท้�กัำาหนดั

6.  คณะกัริริมกัาริม้กัาริเตี้ริ้ยูมตี้ัวกั่อนกัาริปริะชุมทุกัคริั�ง
7.  คณะกัริริมกัาริส์ามาริถุแส์ดังความคิดัเห็นอยู่างเป็นอิส์ริะ
8.  คณะกัริริมกัาริแส์ดังความเห็นอยู่างเป็นกัลิาง
9.  ปริะธัานกัริริมกัาริเปิดัโอกัาส์แลิะส์นับส์นุนให�กัริริมกัาริ 

ทุกัท่านแส์ดังความเห็นอยู่างเป็นอิส์ริะ
10.  คณะกัริริมกัาริเห็นว่าผูู้�ลิงทุนม้ความเช่�อมั�นในคณะกัริริมกัาริ
11.  กัาริปฏิิบัตี้ิเริ่�องกัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริของบริิษััทเป็นท้�

ยูอมริับในหมู่พนักังานบริิษััทหมู่พนักังานบริิษััท

ทั�งน้�  กัริะบวนกัาริในกัาริปริะเมินผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของ 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัท เลิขานุกัาริบริษัิัทจำะเป็นผูู้�จำดััส่์งแบบปริะเมนิ
ให�กัริริมกัาริบริษัิัททกุัท่านปริะเมนิในทกุัส์ิ�นปี แลิะเป็นผูู้�ริวบริวม
แลิะริายูงานส์ริปุผู้ลิต่ี้อท้�ปริะชมุคณะกัริริมกัาริบริษัิัทเพ่�อพจิำาริณา 
ริบัทริาบแลิะหาร่ิอกันัเป็นปริะจำำาทุกัปี

ส์ำาหริบัผู้ลิกัาริปริะเมนิกัาริปฏิบัิตี้งิานของคณะกัริริมกัาริในภาพริวม ปริะจำำาปี 2563 ม้ริายูลิะเอ้ยูดัดังัน้�

กั�รประเมินผลิกั�รปฏิบัตี้ิง�นคณะกัรรมกั�ร คะแนนเฉลิ้่ยู จำัดัอยูู่ในเกัณฑ์์

ค้ณูะกรรมการทุ้�งค้ณูะ 98.73 ด้่เย่�ยม

กรรมการรายบุค้ค้ล 98.96 ด้่เย่�ยม

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ 100.00 ด้่เย่�ยม

ค้ณูะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นด้ค้่าต้อบแทุน 95.24 ด้่เย่�ยม

ค้ณูะกรรมการบรรษั้ทุภิบาล 97.86 ด้่เย่�ยม

ค้ณูะกรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง 100.00 ด้่เย่�ยม

กั�รประเมินผลิกั�รปฏิบัตี้ิง�นประธ�นเจำ้�หน้�ท้่บริห�ร
บริษัิัทจำดััให�มก้ัาริปริะเมนิผู้ลิกัาริปฏิบิตัี้งิานของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�
บริหิาริทุกัปี โดัยูคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
เป็นผูู้�ทำากัาริปริะเมิน แลิะนำาเส์นอคณะกัริริมกัาริบริษัิัท เพ่�อขอ
ความเห็นชอบ บริิษััทไดั�กัำาหนดัเกัณฑ์์กัาริปริะเมนิผู้ลิกัาริปฏิบัิตี้ิ
งานของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริออกัเป็นหัวข�อต่ี้างๆ ไดั�แก่ั ความ
เป็นผูู้�นำา กัาริกัำาหนดักัลิยูทุธ์ั กัาริปฏิบัิตี้ติี้ามกัลิยุูทธ์ั กัาริวางแผู้น
แลิะผู้ลิปฏิบิตัี้ทิางกัาริเงนิ ความส์มัพันธ์ักับัคณะกัริริมกัาริ ความ
ส์มัพนัธ์ักับัภายูนอกั กัาริบริหิาริงานแลิะความสั์มพันธ์ักับับุคลิากัริ  
กัาริส่์บทอดัตี้ำาแหน่ง ความริู�ดั�านผู้ลิิตี้ภัณฑ์์แลิะบริิกัาริ  
แลิะคณุลิกััษัณะส่์วนตี้วั โดัยูในปี 2563 ผู้ลิกัาริปริะเมนิกัาริปฏิบัิตี้ิ
งานของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ ม้คะแนนเฉลิ้�ยูเท่ากัับริ�อยูลิะ 
91.81

ผู้ลิกัาริปริะเมินดัังกัล่ิาวจำะถุูกันำาไปพิจำาริณากัำาหนดัอัตี้ริากัาริ
ปริับขึ�นเงินเด่ัอนของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ แลิะนำาเส์นอต่ี้อ 
คณะกัริริมกัาริบริิษััท เพ่�อพิจำาริณาอนุมัตี้ิต่ี้อไป ทั�งน้� บริิษััทม้ 
นโยูบายูกัำาหนดัค่าตี้อบแทนของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริตี้าม
ผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานในปัจำจำุบัน (ริะยูะส์ั�น) แลิะผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงาน 
ตี้ามกัลิยุูทธ์ัริะยูะยูาว เพ่�อเป็นกัาริวางริากัฐานกัาริเตี้บิโตี้ในอนาคตี้
ให�อยูู่ในริะดัับท้�ส์ามาริถุจูำงใจำแลิะในริะดัับท้�เท้ยูบเค้ยูงกัับบริิษััท 
ท้�อยูู่ในอุตี้ส์าหกัริริมเดั้ยูวกััน ภายูใตี้�หลิักัเกัณฑ์์ท้�ชัดัเจำนแลิะ 
โปร่ิงใส์
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(5) ค่้าต้อบแทุนกรรมการและผ้้บริห้ารระด้้บส่ง้
บริิษััทกัำาหนดันโยูบายูกัาริพิจำาริณาค่าตี้อบแทนกัริริมกัาริแลิะ 
ผูู้�บริหิาริริะดับัส์งู โดัยูพจิำาริณาจำากัหน�าท้�ความริบัผู้ดิัชอบ ความ
ส์ำาเร็ิจำในกัาริปฏิบิตัี้งิานท้�เช่�อมโยูงกับัผู้ลิปริะกัอบกัาริทั�งริะยูะส์ั�น 
แลิะริะยูะยูาว แลิะปัจำจัำยูแวดัลิ�อมอ่�นท้�เกั้�ยูวข�อง ตี้ลิอดัจำน
พจิำาริณาเปริยู้บเท้ยูบกับัอัตี้ริาค่าตี้อบแทนของบริิษััทอ่�นๆ ท้�อยูู่ใน
อตุี้ส์าหกัริริมเดัยู้วกันัหร่ิอใกัลิ�เคยู้ง ทั�งน้� ค่าตี้อบแทนของผูู้�บริหิาริ
ริะดัับส์ูงจำะไดั�รัิบกัาริพิจำาริณาแลิะกัลิั�นกัริองจำากัคณะกัริริมกัาริ
ส์ริริหาแลิะพจิำาริณาค่าตี้อบแทน ก่ัอนนำาเส์นอต่ี้อคณะกัริริมกัาริ
บริิษััทเพ่�อพิจำาริณาอนุมัตี้ิ แลิะในส่์วนของค่าตี้อบแทนของ 
คณะกัริริมกัาริแลิะคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูจำะไดั�รัิบกัาริพิจำาริณา
แลิะกัลิั�นกัริองจำากัคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพจิำาริณาค่าตี้อบแทน 
ก่ัอนนำาเส์นอต่ี้อคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพ่�อพิจำาริณานำาเส์นอต่ี้อ 
ท้�ปริะชมุผูู้�ถุ่อหุ�นเพ่�อพจิำาริณาอนุมตัี้ต่ิี้อไป

(6) การพฒ้ินากรรมการและผ้้บริห้าร
1. ส่์งเส์ริิมแลิะอำานวยูความส์ะดัวกัให�ม้กัาริฝั่ึกัอบริมแลิะ

กัาริให�ความรูิ�แกั่ผูู้�เกั้�ยูวข�องในริะบบกัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริ
ของบริิษััท เช่น กัริริมกัาริ กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ ผูู้�บริิหาริ 
เลิขานุกัาริบริิษััท เป็นตี้�น เพ่�อให�ม้กัาริปริับปริุงกัาริปฏิิบัตี้ิ
งานอยู่างต่ี้อเน่�อง กัาริฝึั่กัอบริมแลิะให�ความริู�อาจำกัริะทำา
เป็นกัาริภายูในบริิษััท หริ่อใช�บริิกัาริของส์ถุาบันภายูนอกั

2. ทุกัครัิ�งท้�ม้กัาริแตี้่งตัี้�งกัริริมกัาริใหม่ ฝั่่ายูจำัดักัาริจำะจำัดัให�ม้
เอกัส์าริแลิะข�อมูลิท้�เป็นปริะโยูชน์ตี้่อกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ของ
กัริริมกัาริใหม่ ริวมถุึงกัาริจำัดัแนะนำาลิักัษัณะธัุริกัิจำ แลิะ
แนวทางกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััทให�แกั่กัริริมกัาริใหม่

กัาริเข�าริบักัาริพฒันาความรูิ�แลิะฝึั่กัอบริมของกัริริมกัาริแลิะผูู้�บริหิาริ ในปี 2563

ลิำ�ดัับ ช่่อ-ส์กัุลิ หลิักัส์ูตี้รท้่อบรมปี 2563

1 นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล
ป็ระธิานค้ณูะกรรมการ

- ห้ล้กส่้ต้ร Role of Chairman Program (RCP46/2020) ส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุ
ไทุย (IOD)  

2 นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น
กรรมการ

- GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT at Mumbai India, NORTHEASTERN University
- EEC Roundtable Discussion with Australian Ambassador, H.E. Allan  

McKinnon, Australian Embassy
- How is the COVID-19 crisis playing out in the international trade arena by 

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

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

Impact of the COVID-19 and Outlook, AMCHAM
- Delta Future Industry Summit 2020: Future Proofing Thailand for the Next 

Normal, Delta 
- Indo Pacific Forum, US Embassy 

3 นายเอกช้ย ต้ิวุต้านนทุ์
กรรมการ

- ห้ล้กส่้ต้ร Board Nomination & Compensation Program (BNCP9/2020)  
ส่ถืาบ้นกรรมการบริษั้ทุไทุย  (IOD)  

4 นายป็ระพนธิ์ ชินอุด้มทุร้พย์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าทุ่� 
ฝ่่ายบริห้ารการเงิน

- ห้ล้กส่้ต้ร Accounting and Financial Preparation (CFO’s Orientation Course) 
โด้ยส่ถืาบ้นพ้ฒินาค้วามร้้ต้ลาด้ทุุน (Thailand Securities Institute - TSI) 

5 นายค้ำาฮอง ร้ศิมาน่
ผ้้ช่วยกรรมการผ้้จ้ด้การ 
ฝ่่ายป็ฏิิบ้ต้ิการ

- ห้ล้กส่้ต้ร ค้ณูะกรรมการค้วามป็ลอด้ภ้ยฯ ค้ป็อ. โด้ยศิ้นย์ฝ่ึกอบรมทุ�อป็โป็รเฟู้ส่ช้�นแนล

6 นายพ้นธิุ์รพี นพร้มภา
ผ้้อำานวยการฝ่่ายพ้ฒินาธิุรกิจ
พล้งงาน

- ห้ล้กส่้ต้รเจ้าห้น้าทุ่�ค้วามป็ลอด้ภ้ยในการทุำางานระด้้บบริห้าร (จป็.บริห้าร)  
โด้ยศิ้นย์ฝ่ึกอบรมป็ิ่นทุองกรุ�ป็

7 นายมาฆะ กรกุม
ผ้้อำานวยการฝ่่ายโค้รงการและ
วิศิวกรรม

- ห้ล้กส่้ต้รเจ้าห้น้าทุ่�ค้วามป็ลอด้ภ้ยในการทุำางานระด้้บบริห้าร (จป็.บริห้าร) โด้ยส่มาค้มส่่ง
เส่ริมค้วามป็ลอด้ภ้ยและอนาม้ยในการทุำางาน

- ห้ล้กส่้ต้ร Finance for Non-Finance Executive โด้ยมห้าวิทุยาล้ยธิรรมศิาส่ต้ร์
- ส่้มมนาเรื�อง Smart Grid โด้ยบริษั้ทุ เทุค้โนโลย่ ม่เด้่ย จำาก้ด้
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(7) แผนการส่บืทุอด้ต้ำาแห้น่ง
บริิษััทเล็ิงเห็นความจำำาเป็นแลิะความส์ำาคัญของกัาริจำัดัให�ม้แผู้น
ส่์บทอดัตี้ำาแหน่ง จึำงไดั�ทำาแผู้นส่์บทอดัตี้ำาแหน่งท้�คริอบคลิุม
ตี้ำาแหน่งผูู้�บริิหาริท้�ส์ำาคัญ โดัยูทำากัาริคัดัเล่ิอกับุคคลิท้�จำะปฏิิบัตี้ิ
หน�าท้�ในตี้ำาแหน่งผูู้�บริิหาริดังักัล่ิาว ทำากัาริพฒันาฝึั่กัอบริม เพ่�อ
เตี้ริยู้มความพริ�อมให�ส์ามาริถุริองริบัตี้ำาแหน่งไดั�ในอนาคตี้ แลิะเพ่�อ
ให�มั�นใจำว่าบริษัิัทม้ผูู้�บริิหาริท้�ม้ความรูิ� ความส์ามาริถุ ท้�จำะส่์บทอดั
ตี้ำาแหน่งท้�ส์ำาคญัต่ี้อไปในอนาคตี้

(8) การป็ฐมนิเทุศิกรรมการให้ม่
ในกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ในฐานะคณะกัริริมกัาริบริิษััท กัริริมกัาริควริ
จำะตี้�องทริาบถึุงลัิกัษัณะกัาริดัำาเนนิธุัริกัจิำของบริษัิัท ดังันั�นในกัริณ้
ท้�ม้กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงหร่ิอมก้ัริริมกัาริเข�าใหม่ บริษัิัทจำะจำดััให�มก้ัาริ
ปฐมนิเทศกัริริมกัาริใหม่ เพ่�อแนะนำาให�ริับทริาบถึุงลิักัษัณะแลิะ
แนวทางกัาริดัำาเนินงานในภาพริวมของบริิษััท ริวมทั�งให�ข�อมูลิ
ส์าริส์นเทศท้�ส์ำาคัญแลิะจำำาเป็นต่ี้อกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ของกัริริมกัาริ 
แลิะแนวทางกัาริปฏิิบัตี้ิเกั้�ยูวกัับกัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ ทั�งน้� 
เลิขานกุัาริบริษัิัทเป็นปริะส์านงานกัาริจำดัักัาริปฐมนเิทศ

(9) นโยบายการจำากด้้จำานวนบริษ้ัทุ และจำานวนวาระในการด้ำารง
ต้ำาแห้น่งของกรรมการ

บริิษััทไดั�กัำาหนดันโยูบายูให�กัริริมกัาริของบริิษััทดัำาริงตี้ำาแหน่ง
กัริริมกัาริบริษัิัทในบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนไดั�คนลิะไม่เกันิ 5 แห่ง โดัยู
ไม่ม้ข�อยูกัเว�น

นอกัจำากัน้� ห�ามมิให�ปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริไปดัำาริงตี้ำาแหน่ง
กัริริมกัาริในบริิษััทอ่�นๆ ท้�ปริะกัอบธุัริกัิจำเดั้ยูวกััน หร่ิอใกัลิ�เค้ยูง 
ยูกัเว�นบริษัิัทร่ิวม แลิะ/หร่ิอบริษัิัทยู่อยู แลิะ/หร่ิอบริษัิัทในเคร่ิอ เพ่�อ
ให�มั�นใจำว่าจำะไม่ก่ัอให�เกัดิัความขดััแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์

กัริริมกัาริอิส์ริะส์ามาริถุดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริติี้ดัต่ี้อกันัทุกัวาริะ
ไดั�ไม่เกันิ 9 ปี เว�นแต่ี้ไดั�ริบัความเห็นชอบจำากัท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

(10) การบริห้ารค้วามเส่่�ยง
บริิษััทมอบหมายูให�คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงเป็น 
ผูู้�ริบัผู้ดิัชอบในกัาริดัำาเนนิกัาริจำดััตี้ั�งคณะทำางาน ซึึ่�งปริะกัอบไปดั�วยู
ผูู้�บริหิาริของบริษัิัท โดัยูคณะทำางานดังักัล่ิาวจำะร่ิวมกันัปริะชุมแลิะ
ปริะเมินความเส์้�ยูงทั�วทั�งองค์กัริ ทั�งท้�เกัดิัจำากัปัจำจำยัูภายูนอกัแลิะ
ปัจำจำยัูภายูในอยู่างส์มำ�าเส์มอ แลิะจำะทำากัาริวเิคริาะห์ถึุงปัจำจัำยูความ
เส์้�ยูงต่ี้างๆ โอกัาส์เกัดิัแลิะริะดับัความรุินแริงของผู้ลิกัริะทบ พริ�อม
ทั�งร่ิวมกันักัำาหนดัมาตี้ริกัาริบริหิาริความเส์้�ยูงแลิะผูู้�ริบัผู้ดิัชอบ โดัยู
คณะทำางานท้�ไดั�รัิบมอบหมายูจำะคอยูดูัแลิติี้ดัตี้ามความเส์้�ยูงตี้าม
แผู้นท้�ไดั�วางไว� โดัยูความร่ิวมม่อแลิะปริะส์านงานจำากัหน่วยูงาน
ฝ่ั่ายูต่ี้างๆ แลิะริายูงานผู้ลิให�กับัคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง
ริับทริาบ จำากันั�น คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงจำะทำาหน�าท้�

ปริะเมินปริะส์ิทธัิภาพของกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงแลิ�วริายูงานให� 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัททริาบ อยู่างน�อยูปีลิะคริั�ง เพ่�อช่วยูให�ทริาบ 
จำดุัอ่อนแลิะปริบัปรุิงนโยูบายูให�ม้ปริะส์ทิธัภิาพดัขึ้�น

คณะกัรรมกั�รชุดัยู่อยู
คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั�แต่ี้งตี้ั�งคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยู จำำานวน 
5 ชุดั ไดั�แก่ั คณะกัริริมกัาริบริิหาริ คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ  
คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน คณะกัริริมกัาริ
บริหิาริความเส์้�ยูง แลิะคณะกัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ เพ่�อกัลิั�นกัริอง
กัาริดัำาเนนิงานภายูใตี้�ขอบเขตี้อำานาจำหน�าท้�ท้�กัำาหนดัไว� อนัจำะช่วยู 
เพิ�มปริะสิ์ทธัิภาพในกัาริทำางานของคณะกัริริมกัาริบริิษััท โดัยู 
องค์ปริะกัอบ คุณส์มบัตี้ิ กัาริแต่ี้งตี้ั�ง วาริะกัาริดัำาริงตี้ำาแหน่ง  
กัาริปริะชุม แลิะค่าตี้อบแทนของคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูดัังกัล่ิาว
เป็นไปตี้ามหลัิกัเกัณฑ์์ในกัฎบตัี้ริคณะกัริริมกัาริชดุัยู่อยูแต่ี้ลิะชดุั 

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ 
ณ วนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ ม้จำำานวน  
3 ท่าน ดังัน้�
1. นายูเวทย์ู นชุเจำริญิ     ปริะธัานคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ
2. นายูเอกัชัยู ตี้วิตุี้านนท์   กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ
3. นางพริริณ้ วริวุฒจิำงส์ถุติี้  กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ

โดัยูกัริริมกัาริ 2 ท่าน ไดั�แก่ั นายูเวทย์ู นชุเจำริญิ แลิะนางพริริณ้  
วริวฒุจิำงส์ถุติี้ เป็นกัริริมกัาริท้�มค้วามริู�แลิะปริะส์บกัาริณ์ดั�านกัาริ
บัญช้หร่ิอกัาริเงินเพ้ยูงพอท้�จำะส์ามาริถุทำาหน�าท้�ในกัาริส์อบทาน
ความน่าเช่�อถุ่อของงบกัาริเงนิของบริษัิัท แลิะม้นางรัิตี้นา ชนิวตัี้ริ 
เป็นเลิขานกุัาริคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ

ห้น้าทุ่�และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ
1. ส์อบทานให�บริิษััทม้กัาริริายูงานทางกัาริเงินอยู่างถุูกัตี้�อง

แลิะเพ้ยูงพอ
2. ส์อบทานให�บริษัิัทมร้ิะบบควบคุมภายูในแลิะริะบบตี้ริวจำส์อบ 

ภายูในท้�เหมาะส์ม เพ้ยูงพอ แลิะม้ปริะส์ิทธัิภาพ ในกัริณ้
ท้�ม้ความจำำาเป็น คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบส์ามาริถุจำ�าง 
ผูู้�เช้�ยูวชาญ มาให�ความเห็นปริะกัอบกัาริพจิำาริณาไดั� โดัยู
บริษัิัทรัิบผู้ดิัชอบค่าใช�จ่ำายูท้�เกัดิัขึ�น ริวมทั�งปริะเมินผู้ลิกัาริ
ปฏิบัิตี้งิานในภาพริวม พจิำาริณาความเป็นอิส์ริะของหน่วยูงาน 
ตี้ริวจำส์อบภายูใน ตี้ลิอดัจำนให�ความเห็นชอบในกัาริพจิำาริณา
แต่ี้งตี้ั�งโยูกัยู�ายู เลิกิัจำ�าง หวัหน�าหน่วยูงานตี้ริวจำส์อบภายูใน 
หร่ิอหน่วยูงานอ่�นใดัท้�ริับผู้ิดัชอบเกั้�ยูวกัับกัาริตี้ริวจำส์อบ
ภายูใน แลิะเข�าร่ิวมปริะชุมกับัหัวหน�าหน่วยูงานตี้ริวจำส์อบ
ภายูใน หร่ิอหน่วยูงานอ่�นใดัท้�ริบัผู้ดิัชอบเกั้�ยูวกับักัาริตี้ริวจำ
ส์อบภายูใน โดัยูไม่มฝ่้ั่ายูจัำดักัาริเข�าร่ิวมปริะชุมดั�วยู อยู่าง
น�อยูปีลิะ 1 คริั�ง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563084

3. ส์อบทานให�บริษัิัทปฏิบัิติี้กัาริตี้ามกัฎหมายูว่าดั�วยูหลิกััทริพัย์ู 
แลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ู ข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิกััทรัิพย์ู หร่ิอ 
กัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�องกับัธุัริกัจิำบริษัิัท

4. พิจำาริณา คัดัเลิ่อกั เส์นอแตี้่งตี้ั�งบุคคลิซึ่ึ�งม้ความเป็นอิส์ริะ
เพ่�อทำาหน�าท้�เป็นผูู้�ตี้ริวจำส์อบบัญช้ของบริิษััท เส์นอค่า
ตี้อบแทน แลิะพจิำาริณากัาริเลิกิัจำ�างของบคุคลิดังักัลิา่ว ริวม
ทั�งเข�าร่ิวมปริะชุมกัับผูู้�ตี้ริวจำส์อบบัญช้โดัยูไม่ม้ฝ่ั่ายูจัำดักัาริ
เข�าริ่วมปริะชุมดั�วยูอยู่างน�อยูปีลิะ 1 คริั�ง

5. พิจำาริณาริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกััน หริ่อริายูกัาริท้�อาจำม้ความ
ขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์ให�ม้ความถุูกัตี้�องแลิะคริบถุ�วน ให�
เป็นไปตี้ามกัฎหมายูแลิะข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ 
ทั�งน้�เพ่�อให�มั�นใจำว่าริายูกัาริดัังกัล่ิาวส์มเหตีุ้ส์มผู้ลิแลิะเป็น
ปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดัตี้่อบริิษััท

6. จัำดัทำาริายูงานผู้ลิกัาริกัำากับัดัแูลิกัจิำกัาริตี้ริวจำส์อบ โดัยูเปิดัเผู้ยู 
ไว�ในริายูงานปริะจำำาปีของบริิษััท ซึึ่�งริายูงานดังักัล่ิาวตี้�องลิง
นามโดัยูปริะธัานกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ ปริะกัอบดั�วยูข�อมูลิ
ดัังตี้่อไปน้�
- ความเห็นเกั้�ยูวกับัความถูุกัตี้�อง คริบถุ�วน เป็นท้�เช่�อถุ่อ

ไดั�ของริายูงานกัาริเงนิบริิษััท
- ความเห็นเกั้�ยูวกัับความเพ้ยูงพอของริะบบควบคุม

ภายูในบริษัิัท
- ความเห็นเกั้�ยูวกัับกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎหมายูว่าดั�วยู

หลัิกัทริัพย์ูแลิะตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ู ข�อกัำาหนดัของ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพย์ู หร่ิอกัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�องกัับธัุริกัิจำ 
ของบริษัิัท

- ความเห็นเกั้�ยูวกับัความเหมาะส์มของผูู้�ตี้ริวจำส์อบบัญช้
- ความเห็นเกั้�ยูวกัับริายูงานท้�อาจำม้ความขัดัแยู�งทาง 

ผู้ลิปริะโยูชน์
- จำำานวนกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแลิะกัาริ 

เข�าร่ิวมปริะชุมของกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแต่ี้ลิะท่าน
- ความเห็นหร่ิอข�อสั์งเกัตี้โดัยูริวมท้�คณะกัริริมกัาริ 

ตี้ริวจำส์อบไดั�รัิบจำากัปฏิบัิตี้หิน�าท้�ตี้ามกัฎบัตี้ริ (charter) 
- ริายูกัาริอ่�นท้�เห็นว่าผูู้�ถุ่อหุ�นแลิะผูู้�ลิงทุนทั�วไปควริทริาบ 

ภายูใตี้�ขอบเขตี้แลิะความรัิบผิู้ดัชอบท้�ไดั�รัิบมอบหมายู
จำากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัท

7. ปฏิิบัตี้ิหน�าท้�อ่�นๆ ตี้ามท้�ไดั�มอบหมายูจำากัคณะกัริริมกัาริ
บริษัิัท ดั�วยูความเหน็ชอบของจำากัคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ

8. ในกัาริปฏิิบัตี้ิกัาริหน�าท้�ของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบพบ
หริ่อม้ข�อส์งส์ัยูว่าม้ริายูกัาริหริ่อกัาริกัริะทำาดัังตี้่อไปน้� ซึึ่�ง
อาจำม้ผู้ลิกัริะทบอยูา่งม้นยัูส์ำาคญัตี้อ่ฐานะกัาริเงนิแลิะผู้ลิกัาริ
ดัำาเนินงานของบริิษััท ให�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบริายูงาน
ตี้่อคณะคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อดัำาเนินกัาริปรัิบปริุงแกั�ไข
ภายูในเวลิาท้�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำเห็นส์มควริ
(กั) ริายูงานท้�เกัดิัความขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์

(ข) กัาริทุจำริติี้ หร่ิอมส้์ิ�งผู้ดิัปกัตี้หิร่ิอม้ความบกัพร่ิองท้�ส์ำาคญั
ในริะบบควบคุมภายูใน

(ค) กัาริฝ่ั่าฝ้ั่นกัฎหมายูว่าดั�วยูหลิกััทริพัย์ูแลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ู 
ข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ู หร่ิอกัฎหมายูท้�เกั้�ยูวข�อง
กับัธุัริกัจิำบริิษััท    

 หากัคณะกัริริมกัาริของบริษัิัทหริอ่ผูู้�บริหิาริไมด่ัำาเนินกัาริให�
ม้กัาริปริับปริุงแกั�ไขภายูในเวลิาตี้ามวริริคหนึ�ง กัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบริายูใดัริายูหนึ�งอาจำริายูงานว่าม้ริายูกัาริหร่ิอกัาริ 
กัริะทำาตี้ามวริริคหนึ�งตี้่อส์ำานักังาน กัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์หริ่อตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู

9. รัิบแจำ�งเบาะแส์จำากัพนักังานเกั้�ยูวกัับริายูกัาริในงบกัาริ
เงินท้�ไม่เหมาะส์ม ริวมถุึงปริะเดั็นกัาริทุจำริิตี้อ่�นๆ โดัยูม้
กัริะบวนกัาริส์อบส์วนท้�เป็นอิส์ริะ แลิะม้กัาริดัำาเนินกัาริ
ตี้ิดัตี้ามท้�เหมาะส์ม

10. ทบทวนแลิะเส์นอให�แกั�ไขเพิ�มเตี้มิขอบเขตี้ หน�าท้�แลิะความ
ริับผู้ิดัชอบของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบตี้ามท้�เห็นส์มควริ

11. ทบทวนข�อบังคับ แลิะผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานในปีท้�ผู้่านมา 
อยู่างน�อยูปีลิะ 1 คริั�ง

ในกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ข�างตี้�นคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบม้ความ 
ริับผู้ิดัชอบต่ี้อคณะกัริริมกัาริบริิษััทโดัยูตี้ริง แลิะคณะกัริริมกัาริ
ของบริษัิัทยูงัคงม้ความริบัผู้ดิัชอบในกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัทต่ี้อ
บคุคลิภายูนอกั

คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบม้หน�าท้�ส์อดัส่์องดูัแลิ ฝ่ั่ายูจำัดักัาริ
ม้หน�าท้�ริับผู้ิดัชอบต่ี้อกัาริจำัดัเตี้ริ้ยูมงบกัาริเงินของบริิษััท แลิะ
ผูู้�ตี้ริวจำส์อบบัญช้ภายูนอกัม้หน�าท้�ตี้ริวจำส์อบงบกัาริเงินดัังกัล่ิาว  
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ แลิะคณะกัริริมกัาริบริิษััทริับทริาบ 
ร่ิวมกัันว่า ฝ่ั่ายูจำัดักัาริ ผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในแลิะผูู้�ตี้ริวจำส์อบบัญช้ 
ภายูนอกัม้ทรัิพยูากัริแลิะเวลิา ตี้ลิอดัจำนข�อมูลิความรูิ�เร่ิ�องบัญช้  
กัาริตี้ริวจำส์อบ ริะบบควบคุมภายูใน แลิะกัริะบวนกัาริจำัดัทำา 
ริายูงานทางกัาริเงินของบริิษััทมากักัว่าคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ  
ฉะนั�น บทบาทกัาริส์อดัส่์องดูัแลิของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ 
ไม่ไดั�ให�เป็นปริะกัันเป็นพิเศษัในงบกัาริเงินแลิะข�อมูลิกัาริเงิน 
ท้�บริษัิัทนำาเส์นอให�กับัผูู้�ถุ่อหุ�นแลิะบคุคลิอ่�นๆ

คณะกัริริมกัาริบริิษััทม้อำานาจำในกัาริแกั�ไข เปลิ้�ยูนแปลิง นิยูาม
คณุส์มบตัี้ขิองกัริริมกัาริอิส์ริะ แลิะคณุส์มบตัี้ขิอบเขตี้อำานาจำหน�าท้� 
แลิะความรัิบผู้ดิัชอบของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ เพ่�อให�ส์อดัคลิ�อง
กับักัฎเกัณฑ์์ของส์ำานกัังานกัำากับัหลัิกัทริพัย์ูแลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ู 
ตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ูแห่งปริะเทศไทยู คณะกัริริมกัาริกัำากับัตี้ลิาดัทุน 
แลิะ/หร่ิอ บทบญัญตัี้ขิองกัฎหมายูอ่�นท้�เกั้�ยูวข�อง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 085

ค้ณูะกรรมการบริห้าร
ณ วนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริบริิหาริ มจ้ำำานวน 6 
ท่าน ดังัน้�

1. นางส์าวจำริพ้ริ จำาริกุัริส์กุัลิ 
 ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริหิาริ
2. นายูเดัวิดั ริชิาร์ิดั นาร์ิโดัน 
 กัริริมกัาริบริหิาริ
3. นายูวิวฒัน์ จำรัิิฐตี้กิัาลิส์กัลุิ 
 กัริริมกัาริบริหิาริ
4. ดัริ. นพินธ์ั บุญเดัชานนัทน์
 กัริริมกัาริบริหิาริ
5. นายูณัฐพริริษั ตี้นับุญเอกั 
 กัริริมกัาริบริหิาริ
7.  นายูปริะพนธ์ั ชินอดุัมทรัิพย์ู 
 กัริริมกัาริบริหิาริ

โดัยูม้นางส์าวณชัชา ริตัี้นจำติี้บริริจำง เป็นเลิขานุกัาริคณะกัริริมกัาริ
บริหิาริ

ห้น้าทุ่�และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการบริห้าร
1. พิจำาริณาแลิะจัำดัทำานโยูบายู กัลิยุูทธ์ัทางธุัริกัจิำ เป้าหมายูแลิะ

แผู้นกัาริดัำาเนนิงาน เปา้หมายูทางกัาริเงนิ แลิะงบปริะมาณ
ของบริิษััท โดัยูพิจำาริณาถุึงปัจำจำัยูทางธัุริกัิจำอยู่างเหมาะส์ม 
เพ่�อนำาเส์นอแลิะขออนุมัตี้ิตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท แลิะ
ในกัริณ้ท้�ส์ถุานกัาริณ์เปลิ้�ยูนแปลิง คณะกัริริมกัาริบริิหาริ
จำะพิจำาริณาทบทวนกัาริใช�งบปริะมาณท้�ไดั�ริับอนุมัตี้ิให� 
เหมาะส์มกัับส์ถุานกัาริณ์นั�นๆ 

2. กัำากัับดูัแลิ ตี้ริวจำส์อบ แลิะตี้ิดัตี้ามกัาริดัำาเนินธัุริกิัจำของ
บริิษััทให�เป็นไปตี้ามนโยูบายู กัลิยูุทธั์ทางธัุริกัิจำ เป้าหมายู
แลิะแผู้นกัาริดัำาเนินงาน เป้าหมายูทางกัาริเงิน แลิะ 
งบปริะมาณของบริิษััท ท้�ไดั�ริับอนุมัตี้ิจำากัคณะกัริริมกัาริให�
เป็นไปอยู่างม้ปริะส์ิทธิัภาพแลิะปริะส์ิทธิัผู้ลิเอ่�อตี้่อส์ภาพ
ธัุริกัิจำ พริ�อมให�คำาปรึิกัษัา แนะนำา กัาริบริิหาริจำัดักัาริแกั่ 
ผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูง 

3. กัำาหนดัโคริงส์ริ�างองค์กัริแลิะนโยูบายูเกั้�ยูวกัับกัาริบริิหาริ
จำัดักัาริบริิษััท กัาริแต่ี้งตี้ั�งโยูกัยู�ายูผูู้�บริิหาริของแต่ี้ลิะธุัริกิัจำ 
พิจำาริณาแลิะติี้ดัตี้ามแผู้นงานกัาริส์ริ�างผูู้�บริิหาริทดัแทน 
ริวมถุงึแผู้นงานดั�านกัำาลิงัคนแลิะกัาริกัำาหนดัหลิกััเกัณฑ์ก์ัาริ
จำ่ายูผู้ลิตี้อบแทน แลิะหลิักัเกัณฑ์์กัาริปริะเมินผู้ลิงานของ 
ผูู้�บริิหาริ 

4. ศึกัษัาความเป็นไปไดั�ในกัาริลิงทุนโคริงกัาริใหม่ แลิะม้
อำานาจำในกัาริพิจำาริณาแลิะอนุมัตี้ิให�บริิษััท ลิงทุนหริ่อริ่วม
ลิงทุนกัับบุคคลิ นิตี้ิบุคคลิ หริ่อองค์กัริทางธัุริกัิจำอ่�นใดั  

ในริูปแบบท้�คณะกัริริมกัาริบริิหาริเห็นส์มควริเพ่�อดัำาเนิน
กัิจำกัาริตี้ามวัตี้ถุุปริะส์งค์ของบริิษััท ตี้ลิอดัจำนถุึงกัาริ
พิจำาริณาแลิะอนุมัตี้ิกัาริใช�จำ่ายูเงินเพ่�อกัาริลิงทุนดัังกัลิ่าว 
กัาริเข�าทำานิตี้ิกัริริมส์ัญญา แลิะ/หริ่อกัาริดัำาเนินกัาริใดัๆ 
ท้�เกั้�ยูวข�องกัับเริ่�องดัังกัลิ่าวจำนเส์ริ็จำกัาริตี้ามวงเงินท้�ไดั�
กัำาหนดัไว�ในหนังส์่ออำานาจำอนุมัตี้ิของบริิษััท (IPOA) แลิะ/
หริ่อท้�กัฎหมายูแลิะกัฎเกัณฑ์์ท้�เกั้�ยูวข�อง แลิะ/หริ่อตี้ามข�อ
บังคับบริิษััท

5. ติี้ดัตี้ามผู้ลิกัาริดัำาเนินงานแลิะความกั�าวหน�าของโคริงกัาริ
ลิงทุนของแตี้่ลิะธัุริกัิจำ แลิะริายูงานผู้ลิริวมทั�งปัญหาหริ่อ
อุปส์ริริคท้�เกิัดัขึ�นแลิะแนวทางในกัาริปริับปรุิงแกั�ไขให� 
คณะกัริริมกัาริบริิษััททริาบ 

6. พิจำาริณาแลิะให�ข�อเส์นอแนะหร่ิอความเห็นตี้่อคณะ
กัริริมกัาริบริิษััทเก้ั�ยูวกัับโคริงกัาริข�อเส์นอหริ่อกัาริเข�าทำา
ธัุริกัริริมใดัๆ ท้�เกั้�ยูวข�องกัับกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท 
ริวมถุงึพิจำาริณาทางเลิอ่กัในกัาริริะดัมทนุ เม่�อมค้วามจำำาเปน็ 
แลิะเกัินกัว่าวงเงินท้�ไดั�กัำาหนดัไว�ในหนังส์่ออำานาจำอนุมัตี้ิ
ของบริิษััท (IPOA) แลิะ/หริ่อท้�กัฎหมายูแลิะกัฎเกัณฑ์์ท้�
เกั้�ยูวข�องหร่ิอข�อบังคับบริิษััท กัำาหนดัให�ท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น
แลิะ/หริ่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นผูู้�พิจำาริณาอนุมัตี้ิ 

7. พิจำาริณาแลิะอนุมัตี้ิกัาริเข�าทำาธัุริกัริริมทางกัาริเงินกัับ
ส์ถุาบันกัาริเงินในกัาริเปิดับัญช้ กัู�ยู่ม ขอสิ์นเช่�อ จำำานำา 
จำำานอง คำ�าปริะกัันแลิะกัาริอ่�น ริวมถึุงกัาริซ่ึ่�อขายูแลิะ 
จำดัทะเบ้ยูนกัริริมสิ์ทธัิ�ท้�ดัินใดัๆ ตี้ามวัตี้ถุุปริะส์งค์เพ่�อ
ปริะโยูชน์ในกัาริดัำาเนินกัิจำกัาริของบริิษััทฯ ตี้ลิอดัจำนถุึง
กัาริเข�าทำานิติี้กัริริมส์ัญญา ยู่�นคำาขอ/คำาเส์นอ ตี้ิดัตี้่อ ทำา
นิตี้ิกัริริมกัับส่์วนริาชกัาริ เพ่�อให�ไดั�มาซึึ่�งส์ิทธัิตี้่างๆ ของ
บริิษััท แลิะ/หริ่อกัาริดัำาเนินกัาริใดัๆ ท้�เกั้�ยูวข�องกัับเริ่�องดััง
กัลิา่วจำนเส์ริจ็ำกัาริตี้ามวงเงนิท้�ไดั�กัำาหนดัไว�ในหนงัส์อ่อำานาจำ
อนมุตัี้ขิองบริษัิัท (IPOA) แลิะ/หริอ่ท้�กัฎหมายูแลิะกัฎเกัณฑ์์
ท้�เกั้�ยูวข�อง หริ่อข�อบังคับบริิษััท

8. พิจำาริณาแลิะอนุมัตี้ิริะเบ้ยูบ ข�อบังคับ แนวนโยูบายู 
กัาริบริิหาริงาน แลิะกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท หริ่อ 
กัาริดัำาเนินกัาริใดัๆ อันม้ผู้ลิผูู้กัพันบริิษััท

9. แตี้ง่ตี้ั�ง แลิะ/หริอ่ มอบหมายูให�กัริริมกัาริบริหิาริ หริอ่บุคคลิ
ใดับุคคลิหนึ�งหริอ่หลิายูคน กัริะทำากัาริใดัๆ ท้�อยูู่ภายูในขอบ
อำานาจำของคณะกัริริริมกัาริบริิหาริ ตี้ามท้�คณะกัริริมกัาริ
บริิหาริเห็นส์มควริ โดัยูท้�คณะกัริริมกัาริบริิหาริอาจำยูกัเลิิกั
เพิกัถุอน หริ่อแกั�ไขเปลิ้�ยูนแปลิงอำานาจำดัังกัลิ่าวไดั� 

10. ม้อำานาจำหน�าท้�แลิะความริับผู้ิดัชอบใดัๆ ตี้ามท้�ไดั�รัิบ
มอบหมายูหร่ิอตี้ามนโยูบายูท้� ไดั�ริับมอบหมายูจำากั 
คณะกัริริมกัาริบริิษััท



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563086

11. พิจำาริณาแลิะอนมุตัี้คิูม่่ออำานาจำดัำาเนนิกัาริ เพ่�อให�ผูู้�ท้�ไดั�ริบั
แต่ี้งตี้ั�ง แลิะ/หริ่อ ผูู้�ท้�ไดั�ริับมอบอำานาจำทริาบถึุงขอบเขตี้
ความริบัผู้ดิัชอบแลิะอำานาจำของตี้นเอง แลิะเพ่�อใช�เปน็คูม่่อ
ในกัาริปฏิิบัติี้งาน โดัยูม้หลิักัฐานอ�างอิง แลิะเป็นไปตี้าม 
ขั�นตี้อนอยู่างม้ริะบบ

ทั�งน้� คณะกัริริมกัาริบริษัิัทม้ความเห็นว่า กัาริอทุศิตี้นให�แก่ับริษัิัท
ของกัริริมกัาริบริิหาริแต่ี้ลิะท่านนั�น ไม่ควริมุ่งเน�นเพ้ยูงกัาริใช�
เวลิาเข�าร่ิวมกัาริปริะชุมเท่านั�น แต่ี้ควริจำะริวมไปถึุงผู่้านทางกัาริ 
แลิกัเปลิ้�ยูนความคดิัเห็น คำาแนะนำา ปริะส์บกัาริณ์ แลิะเคร่ิอข่ายู
ความส์มัพนัธ์ั เพ่�อยูงัปริะโยูชน์เพิ�มขึ�นแก่ัธุัริกัจิำของบริิษััท

ค้ณูะกรรมการบรรษั้ทุภิบาล
ณ วนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ ม้จำำานวน 
3 ท่าน ดังัน้�

1. นางพริริณ้ วริวุฒจิำงส์ถิุตี้
 ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ
2. นายูเอกัชัยู ตี้วิตุี้านนท์ 
 กัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ
3. นายูวิวฒัน์ จำริิฐัตี้กิัาลิส์กัลุิ
 กัริริมกัาริบริริษััทภบิาลิ

โดัยูม้นางส์าวณัชชา ริตัี้นจำติี้บริริจำง เป็นเลิขานุกัาริคณะกัริริมกัาริ 
บริริษััทภบิาลิ

ห้น้าทุ่�และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการบรรษ้ัทุภิบาล
1. พิจำาริณา ทบทวน แลิะปรัิบปรุิงนโยูบายูกัาริกัำากัับดูัแลิ

กัจิำกัาริ เพ่�อเส์นอต่ี้อคณะกัริริมกัาริเพ่�อพิจำาริณาอนุมตัี้ ิโดัยู
จำัดัทำาเป็นลิายูลิักัษัณ์อักัษัริเพ่�อใช�เป็นแนวทางปฏิิบัตี้ิท้�ดั้ 

2. พิจำาริณา ทบทวน แลิะปริับปริุงจำริริยูาบริริณในกัาริดัำาเนิน
ธัุริกัิจำของบริิษััท (Code of Conduct) โดัยูจำัดัทำาเป็น 
ลิายูลิักัษัณ์อักัษัริเพ่�อใช�เป็นแนวทางปฏิิบัตี้ิท้�ดั้

3. พิจำาริณา ทบทวน แลิะปริับปริุงนโยูบายูเกั้�ยูวกัับกัิจำกัริริมท้�
เกั้�ยูวข�องกัับความริับผู้ิดัชอบตี้่อส์ังคม 

4. พิจำาริณา ทบทวน แลิะปริับปริุงนโยูบายูตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้
คอริ์ริัปชั�น ให�ข�อเส์นอแนะแนวทาง ตี้ิดัตี้ามแลิะปริะเมิน
ผู้ลิกัาริดัำาเนินงานท้�เกั้�ยูวข�องกัับกัาริตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้
คอริ์ริัปชั�น โดัยูจำัดัทำาเป็นลิายูลิักัษัณ์อักัษัริเพ่�อใช�เป็น
แนวทางปฏิิบัตี้ิท้�ดั้

5. ติี้ดัตี้ามความคบ่หน�า ทบทวน แลิะปริบัปริงุผู้ลิกัาริดัำาเนนิงาน 
ให�เป็นไปตี้ามแผู้นท้�กัำาหนดัไว� ริวมทั�งจัำดัทำาส์รุิปเพ่�อ
ริายูงานตี้่อคณะกัริริมกัาริ

ค้ณูะกรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง  
ม้จำำานวน 3 ท่าน ดังัน้�

1. นางส์าวจำริพ้ริ จำาริกุัริส์กุัลิ 
 ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง
2. นายูเดัวิดั ริชิาร์ิดั นาร์ิโดัน
 กัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง
3. นายูสุ์ริเธัยู้ริ จัำกัธัริานนท์ 
 กัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง

โดัยูม้นางส์าวณัชชา ริตัี้นจิำตี้บริริจำง เป็นเลิขานุกัาริคณะกัริริมกัาริ
บริหิาริความเส์้�ยูง

ห้น้าทุ่�และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการบรหิ้ารค้วามเส่่�ยง
1. อนุมัตี้ินโยูบายูบริิหาริความเส์้�ยูง กัริอบกัาริบริิหาริ 

ความเส์้�ยูง แลิะริะดัับความเส์้�ยูงท้�ยูอมรัิบไดั�ของบริิษััท  
ตี้ามท้�ไดั�ริับมอบหมายูอำานาจำจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท

2. กัำากัับดัูแลิแลิะส์นับส์นุนให�ม้กัาริดัำาเนินงานดั�านกัาริ
บริหิาริความเส์้�ยูงให�ส์อดัคลิ�องกับักัลิยุูทธั ์เป้าหมายูในกัาริ
ดัำาเนินงาน นโยูบายูตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอริ์รัิปชั�น ริวมถุึง
ส์ถุานกัาริณ์ท้�เปลิ้�ยูนแปลิงไป

3. กัำากัับดัูแลิกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามนโยูบายูกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง 
แลิะกัริอบกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง เพ่�อให�บริิษััทม้ริะบบกัาริ
บริิหาริความเส์้�ยูงท้�ม้ปริะสิ์ทธัิภาพทั�วทั�งองค์กัริแลิะม้กัาริ
ปฏิิบัตี้ิอยู่างตี้่อเน่�อง

4. พิจำาริณาริายูงานความเส์้�ยูงจำากัฝั่่ายูบริิหาริความเส์้�ยูง
เพ่�อตี้ิดัตี้ามความเส์้�ยูงท้�ส์ำาคัญในริะดัับองค์กัริ ริวมถุึงให�
ข�อคิดัเห็นในความเส์้�ยูงท้�อาจำเกัิดัขึ�น แนวทางกัาริกัำาหนดั
มาตี้ริกัาริควบคุม หริ่อแผู้นกัาริจำัดักัาริความเส์้�ยูง เพ่�อให�
มั�นใจำว่าบริิษััทม้กัาริจำัดักัาริความเส์้�ยูงอยู่างเพ้ยูงพอแลิะ
เหมาะส์ม

5. ริายูงานคณะกัริริมกัาริบริิษััทเกั้�ยูวกัับความเส์้�ยูงแลิะ
แผู้นกัาริจำัดักัาริความเส์้�ยูงท้�ส์ำาคัญตี้่อองค์กัริ ในกัริณ้ท้�ม้
ปัจำจำัยู หริ่อเหตีุ้กัาริณ์ส์ำาคัญซึ่ึ�งอาจำส์่งผู้ลิกัริะทบตี้่อบริิษััท
อยู่างม้นัยูส์ำาคัญ ตี้�องริายูงานตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อ
ทริาบแลิะพิจำาริณาโดัยูเริ็วท้�ส์ุดั

6. ปริะส์านงานกัับคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบเกั้�ยูวกัับข�อมูลิ
ความเส์้�ยูงแลิะกัาริควบคุมภายูในท้�ส์ำาคัญ เพ่�อให� 
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบนำาไปปริะกัอบกัาริพิจำาริณาอนุมัตี้ิ
แผู้นกัาริตี้ริวจำส์อบภายูใน เพ่�อให�เกัิดัความเช่�อมั�นอยู่าง
ส์มเหตีุ้ส์มผู้ลิว่าบริิษััทม้ริะบบกัาริควบคุมภายูในท้�เหมาะส์ 
มตี้่อกัาริจำัดักัาริความเส์้�ยูง ริวมทั�งม้กัารินำาริะบบบริิหาริ
ความเส์้�ยูงมาปรัิบใช�อยู่างเหมาะส์ม แลิะม้กัาริปฏิิบัตี้ ิ
ทั�วทั�งองค์กัริ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 087

7. ส่์งเส์ริมิให�เกัดิัวฒันธัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูงภายูในบริษัิัท
8. ปฏิิบัตี้ิงานอ่�นใดัเกั้�ยูวกัับกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงตี้ามท้� 

คณะกัริริมกัาริบริิษััทมอบหมายู
9. ทำาหน�าท้�ส์อบทาน ให�คำาปริึกัษัาแลิะคำาแนะนำาในกัาริ 

ดัำาเนินกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงของบริิษััทแก่ัฝั่่ายูบริิหาริ 
โดัยูม้อำานาจำเริ้ยูกัเอกัส์าริแลิะบุคคลิตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�องเพ่�อ
เป็นข�อมูลิปริะกัอบกัาริพิจำาริณา ริวมทั�งรัิบผิู้ดัชอบในกัาริ
ทดัส์อบแลิะปริะเมินความเส์้�ยูงจำากักัาริทุจำริิตี้คอริ์รัิปชั�นอ
ยู่างตี้่อเน่�อง 

10. นำามาตี้ริกัาริตี้อ่ตี้�านกัาริทจุำริิตี้แลิะคอร์ิรัิปชั�นไปปฏิบัิตี้อิยูา่ง
ม้ปริะส์ทิธิัผู้ลิ แลิะตี้ริวจำส์อบ ตี้ดิัตี้าม ทบทวน แลิะปริบัปริงุ 
มาตี้ริกัาริตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้ฯ อยู่างส์มำ�าเส์มอ แลิะริายูงาน
ผู้ลิกัาริปริะเมินให�คณะกัริริมกัาริบริิษััททริาบตี้่อไป

ค้ณูะกรรมการส่รรห้าและพิจารณูาค้่าต้อบแทุน
ณ วนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพจิำาริณา 
ค่าตี้อบแทน มจ้ำำานวน 3 ท่าน ดังัน้�

1. นายูเวทย์ู นุชเจำริิญ 
 ปริะธัานคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
2. นางส์าวจำริพ้ริ จำาริกุัริส์กุัลิ
 กัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
3. นายูเอกัชัยู ตี้วิตุี้านนท์ 
 กัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน

โดัยูม้นางส์าวณชัชา ริตัี้นจำติี้บริริจำง เป็นเลิขานุกัาริคณะกัริริมกัาริ
ส์ริริหาแลิะพจิำาริณาค่าตี้อบแทน

ห้น้าทุ่�และค้วามรบ้ผิด้ชอบของค้ณูะกรรมการส่รรห้า
และพิจารณูาค่้าต้อบแทุน
1. พิจำาริณานำาเส์นอโคริงส์ริ�าง องค์ปริะกัอบ แลิะคุณส์มบัตี้ิ

ของคณะกัริริมกัาริบริิษััท แลิะคณะกัริริมกัาริชุดัยู่อยูตี้่างๆ
2. พิจำาริณาหลิักัเกัณฑ์์แลิะกัริะบวนกัาริในกัาริส์ริริหา แลิะ

เส์นอช่�อบุคคลิท้�เหมาะส์มท้�จำะมาดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริ 
ให�คณะกัริริมกัาริบริิษััทพิจำาริณาเพ่�อนำาเส์นอตี้่อท้�ปริะชุม
ผูู้�ถุ่อหุ�นในกัริณ้ท้�ตี้ำาแหน่งว่างลิงเน่�องจำากัคริบวาริะ แลิะ 
นำาเส์นอต่ี้อคณะกัริริมกัาริบริษัิัทในกัริณอ่้�นๆ แลิะเปิดัโอกัาส์
ให�ผูู้�ถุอ่หุ�นริายูยูอ่ยูเส์นอริายูช่�อบุคคลิเข�าริบักัาริส์ริริหาเปน็
กัริริมกัาริบริษัิัท โดัยูมก้ัำาหนดัริะยูะเวลิาอยูา่งเพยู้งพอกัอ่น
กัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น

3. พิจำาริณาแลิะเส์นอแนะริายูช่�อกัริริมกัาริบริิษััทท้�จำะดัำาริง
ตี้ำาแหน่งในคณะกัริริมกัาริยู่อยูชุดัตี้่างๆ ของบริิษััท 

4. พิจำาริณากัลิั�นกัริองผูู้�ท้�เหมาะส์มท้�จำะดัำาริงตี้ำาแหนง่ ปริะธัาน
เจำ�าหน�าท้�บริิหาริ ในกัริณ้ท้�ม้ตี้ำาแหน่งดัังกัลิ่าวว่างลิง

5. พิจำาริณาให�ความเหน็ชอบแผู้นกัาริส์บ่ทอดัตี้ำาแหนง่ปริะธัาน
เจำ�าหน�าท้�บริิหาริ แลิะผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูงของบริิษััท แลิะ
ทบทวนอยู่างส์มำ�าเส์มอ

6. พิจำาริณากัำาหนดัเกัณฑ์์ในกัาริปริะเมนิผู้ลิปริะธัานเจำ�าหน�าท้�
บริิหาริ แลิะนำาเส์นอให�คณะกัริริมกัาริบริิษััทพิจำาริณา

7. ปริะเมินผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ 
เพ่�อพจิำาริณาความเหมาะส์มในกัาริกัำาหนดัคา่ตี้อบแทนแลิะ 
นำาเส์นอให�คณะกัริริมกัาริบริิษััทพิจำาริณา

8. พิจำาริณาหลิักัเกัณฑ์์กัาริจ่ำายูค่าตี้อบแทนของกัริริมกัาริ 
กัริริมกัาริชุดัยู่อยู ปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริหิาริ แลิะผูู้�บริหิาริริะดับั
ส์งูของบริษัิัท ริวมถึุง ค่าเบ้�ยูปริะชุม โบนัส์ปริะจำำาปี ส์วสั์ดักิัาริ 
แลิะผู้ลิปริะโยูชน์ตี้อบแทนอ่�นๆ ให�ม้ความเหมาะส์ม  
แลิะนำาเส์นอให�คณะกัริริมกัาริบริษัิัทพจิำาริณา

9. พิจำาริณาหลิักัเกัณฑ์์กัาริจำ่ายูโบนัส์พนักังาน ให�ม้ความ
เหมาะส์ม

 
กั�รส์รรห�แลิะแตี้่งตี้ั�งกัรรมกั�รแลิะผู้บริห�ร
กรรมการอิส่ระ
ส์ำาหริบักัริริมกัาริอิส์ริะ จำะตี้�องม้คณุส์มบตัี้ซึิึ่�งจำะเข�มกัว่าคุณส์มบตัี้ิ 
ท้�กัำาหนดัไว�ใน ข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิกััทริพัย์ูแห่งปริะเทศไทยู 
แลิะส์ำานกัังานคณะกัริริมกัาริ กั.ลิ.ตี้. ดังัน้�

1. ถุ่อหุ�นไม่เกัินริ�อยูลิะ 1 ของจำำานวนหุ�นท้�ม้ส์ิทธัิออกัเส์้ยูง
ทั�งหมดัของบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทยู่อยู บริิษััทริ่วม  
ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััท ทั�งน้� 
ให�นับริวมกัาริถุ่อหุ�นของผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องของกัริริมกัาริอิส์ริะ
ริายูนั�นๆ ดั�วยู

2. ไมเ่ปน็หริอ่เคยูเปน็กัริริมกัาริท้�มส้์ว่นริว่มบริหิาริงาน ลิกูัจำ�าง 
พนักังานท้�ปริึกัษัาท้�ไดั�เงินเดั่อนปริะจำำา หริ่อผูู้�ม้อำานาจำ
ควบคุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทยู่อยู บริิษััทริ่วม 
บริิษััทยู่อยูลิำาดัับเดั้ยูวกััน ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อของผูู้�ม้
อำานาจำควบคมุของบริษัิัท เว�นแตี้จ่ำะไดั�พ�นจำากักัาริมล้ิกััษัณะ 
ดัังกัล่ิาวมาแลิ�วไม่น�อยูกัว่า 2 ปี ทั�งน้� ลิักัษัณะตี้�องห�าม
ดัังกัลิ่าวไม่ริวมถุึงกัริณ้ท้�กัริริมกัาริอิส์ริะเคยูเป็นข�าริาชกัาริ 
หริอ่ท้�ปรึิกัษัา ของส์ว่นริาชกัาริซึ่ึ�งเปน็ผูู้�ถุอ่หุ�นริายูใหญ ่หริอ่
ผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััท

3. ไม่เป็นบุคคลิท้�ม้ความส์ัมพันธั์ทางส์ายูโลิหิตี้ หริ่อโดัยูกัาริ
จำดัทะเบ้ยูนตี้ามกัฎหมายู ในลิักัษัณะท้�เป็น บิดัามาริดัา  
คู่ส์มริส์ พ้�น�อง แลิะบุตี้ริ ริวมทั�งคู่ส์มริส์ของบุตี้ริของ
กัริริมกัาริริายูอ่�น ผูู้�บริิหาริ ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ ผูู้�ม้อำานาจำ
ควบคุม หริ่อบุคคลิท้�จำะไดั�รัิบกัาริเส์นอให�เป็นกัริริมกัาริ  
ผูู้�บริิหาริ หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััท หริ่อบริิษััทยู่อยู



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563088

4. ไมม้่หริอ่เคยูม้ความสั์มพันธ์ัทางธุัริกิัจำกับับริษัิัท บริษัิัทใหญ่ 
บริิษััทยู่อยู บริิษััทร่ิวม ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อผูู้�ม้อำานาจำ
ควบคมุของบริษัิัท ในลิกััษัณะท้�อาจำเปน็กัาริขดััขวางกัาริใช�
วิจำาริณญาณอยู่างอิส์ริะของตี้น ริวมทั�งไม่เป็นหริ่อเคยูเป็น 
ผูู้�ถุ่อหุ�นท้�ม้นัยู หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของผูู้�ท้�ม้ความ
ส์ัมพันธั์ทางธัุริกัิจำกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทยู่อยู บริิษััท
ริ่วม ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััท  
เว�นแตี้่จำะไดั�พ�นจำากักัาริม้ลิักัษัณะดัังกัลิ่าวมาแลิ�วไม่น�อยู
กัว่า 2 ปีกั่อนวันท้�ยู่�นคำาขออนุญาตี้ตี้่อส์ำานักังาน 

 ความสั์มพันธั์ทางธุัริกัิจำดัังกัล่ิาว ริวมถึุงกัาริทำาริายูกัาริ
ทางกัาริค�าท้�กัริะทำาเป็นปกัตี้ิเพ่�อปริะกัอบกัิจำกัาริ กัาริเช่า
หริ่อให�เช่าอส์ังหาริิมทริัพยู์ ริายูกัาริเกั้�ยูวกัับส์ินทริัพยู์หริ่อ
บริกิัาริ หริอ่กัาริให�หริอ่ริบัความชว่ยูเหลิอ่ทางกัาริเงนิ ดั�วยู
กัาริริับหริ่อให�กัู�ยู่ม คำ�าปริะกััน กัาริให�ส์ินทริัพยู์เป็นหลิักั
ปริะกัันหน้�ส์ิน ริวมถุึงพฤตี้ิกัาริณ์อ่�นทำานองเดั้ยูวกััน ซึึ่�ง
เป็นผู้ลิให�บริิษััทหริ่อคู่ส์ัญญาม้ภาริะหน้�ท้�ตี้�องชำาริะตี้่ออ้กั
ฝั่่ายูหนึ�ง ตี้ั�งแตี้่ริ�อยูลิะ 3 ของส์ินทริัพยู์ท้�ม้ตี้ัวตี้นส์ุทธัิของ
บริิษััท หริ่อตี้ั�งแตี้่ 20 ลิ�านบาทขึ�นไป แลิ�วแตี้่จำำานวนใดัจำะ
ตี้ำ�ากัว่า ทั�งน้� กัาริคำานวณภาริะหน้�ดัังกัลิ่าวให�เป็นไปตี้ามวิธั้
กัาริคำานวณมูลิค่าของริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกัันตี้ามปริะกัาศ
คณะกัริริมกัาริกัำากัับตี้ลิาดัทุนว่าดั�วยูหลิักัเกัณฑ์์ในกัาริทำา
ริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกััน โดัยูอนุโลิม แตี้่ในกัาริพิจำาริณาภาริะ
หน้�ดังักัล่ิาว ให�นับริวมภาริะหน้�ท้�เกิัดัขึ�นในริะหว่าง 1 ปกีัอ่น
วันท้�ม้ความส์ัมพันธั์ทางธัุริกัิจำกัับบุคคลิเดั้ยูวกััน

5. ไมเ่ปน็หริอ่เคยูเป็นผูู้�ส์อบบัญช้ของบริษัิัท บริิษััทใหญ่ บริษัิัท
ยู่อยู บริิษััทริ่วม ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุม
ของบริิษััท แลิะไม่เป็นผูู้�ถุ่อหุ�นท้�ม้นัยู ผูู้�ม้อำานาจำควบคุม 
หริ่อหุ�นส์่วนของส์ำานักังานส์อบบัญช้ ซึ่ึ�งม้ผูู้�ส์อบบัญช้ของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทยู่อยู บริิษััทริ่วม ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ 
หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััทส์ังกััดัอยูู่ เว�นแตี้่จำะไดั�พ�น
จำากักัาริม้ลิักัษัณะดัังกัลิ่าวมาแลิ�วไม่น�อยูกัว่า 2 ปีกั่อนวันท้�
ยู่�นคำาขออนุญาตี้ตี้่อส์ำานักังาน

6. ไม่เป็นหริ่อเคยูเป็นผูู้�ให�บริิกัาริทางวิชาช้พใดัๆ ซึ่ึ�งริวมถุึง
กัาริให�บริิกัาริเป็นท้�ปริึกัษัากัฎหมายูหริ่อท้�ปริึกัษัาทางกัาริ
เงิน ซึ่ึ�งไดั�ริับค่าบริิกัาริเกัินกัว่า 2 ลิ�านบาทตี้่อปีจำากับริิษััท 
บริิษััทใหญ่ บริิษััทยู่อยู บริิษััทริ่วม ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่  
หริอ่ผูู้�ม้อำานาจำควบคมุของบริิษััท แลิะไมเ่ปน็ผูู้�ถุอ่หุ�นท้�มน้ยัู 
ผูู้�ม้อำานาจำควบคุม หริ่อหุ�นส์่วนของผูู้�ให�บริิกัาริทางวิชาช้พ
นั�นดั�วยู เว�นแต่ี้จำะไดั�พ�นจำากักัาริม้ลัิกัษัณะดัังกัล่ิาวมาแลิ�ว
ไม่น�อยูกัว่า 2 ปีกั่อนวันท้�ยู่�นคำาขออนุญาตี้ตี้่อส์ำานักังาน

7. ไม่เป็นกัริริมกัาริท้�ไดั�ริับกัาริแต่ี้งตี้ั�งขึ�นเพ่�อเป็นตัี้วแทนของ
กัริริมกัาริของบริิษััท ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ หริ่อผูู้�ถุ่อหุ�นซึ่ึ�งเป็น
ผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องกัับผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่

8. ไม่ปริะกัอบกัิจำกัาริท้�ม้ส์ภาพอยู่างเดั้ยูวกัันแลิะเป็นกัาริ
แข่งขันท้�ม้นัยูกัับกัิจำกัาริของบริิษััท หริ่อบริิษััทยู่อยู หริ่อ
ไม่เป็นหุ�นส่์วนท้�ม้นัยูในห�างหุ�นส่์วน หริ่อเป็นกัริริมกัาริ
ท้�ม้ส์่วนริ่วมบริิหาริงาน ลิูกัจำ�าง พนักังาน ท้�ปริึกัษัาท้�ริับ 
เงินเดั่อนปริะจำำา หริ่อถุ่อหุ�นเกัินริ�อยูลิะ 1 ของจำำานวนหุ�น 
ท้�ม้ส์ิทธัิออกัเส์้ยูงทั�งหมดัของบริิษััทอ่�น ซึ่ึ�งปริะกัอบกัิจำกัาริ
ท้�ม้ส์ภาพอยูา่งเดัยู้วกันัแลิะเป็นกัาริแขง่ขนัท้�ม้นยัูกับักิัจำกัาริ
ของบริิษััทหริ่อบริิษััทยู่อยู

9. ไมม่ล้ิกััษัณะอ่�นใดัท้�ทำาให�ไมส่์ามาริถุให�ความเหน็อยูา่งเปน็
อิส์ริะเกั้�ยูวกัับกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท

10. ไม่เป็นกัริริมกัาริท้�ไดั�รัิบมอบหมายูจำากัคณะกัริริมกัาริ 
ให�ตัี้ดัสิ์นใจำในกัาริดัำาเนินกิัจำกัาริของบริิษััท บริิษััทยู่อยู 
บริิษััทริ่วม บริิษััทยู่อยูลิำาดัับเดั้ยูวกััน ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่  
หริ่อผูู้�ม้อำานาจำควบคุมของบริิษััท แลิะ

11. ไม่เป็นกัริริมกัาริของบริิษััทยู่อยู หริ่อบริิษััทยู่อยูลิำาดัับ
เดั้ยูวกัันเฉพาะท้�เป็นบริิษััทจำดัทะเบ้ยูน

การส่รรห้ากรรมการบริษั้ทุ
คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาผู้ลิตี้อบแทนเป็นผูู้�พจิำาริณากัาริ
คัดัเล่ิอกักัริริมกัาริ โดัยูคำานึงแลิะพิจำาริณาถึุงความหลิากัหลิายู
ทางคุณส์มบัตี้ปิริะส์บกัาริณ์ ความเหมาะส์ม แลิะความส์ามาริถุ 
ในกัาริปฏิบัิตี้งิานในฐานะกัริริมกัาริของบริษัิัท ซึึ่�งกัาริเส์นอกัริริมกัาริ
ใหม่จำะตี้�องเป็นไปตี้ามข�อกัฎหมายูพริะริาชบัญญัตี้ิมหาชนจำำากััดั 
โดัยูม้หลิักัเกัณฑ์์กัาริพิจำาริณาคัดัเล่ิอกัผูู้�ท้�ไดั�รัิบกัาริเส์นอช่�อเป็น
กัริริมกัาริดังัต่ี้อไปน้� 

1. ผูู้�ท้�จำะไดั�ริับกัาริเส์นอช่�อเป็นกัริริมกัาริบริิษััทจำะตี้�องบุคคลิ
ท้�ม้ความริู� ความส์ามาริถุ แลิะปริะส์บกัาริณ์ในกัาริดัำาเนิน
ธัุริกิัจำ ริวมทั�งกัริริมกัาริท้�ม้ทักัษัะวิชาช้พ ความเช้�ยูวชาญ
เฉพาะดั�าน พ่�นฐานกัาริศึกัษัา อายูุท้�เหมาะส์ม แลิะเพศ

2. ภาวะความเป็นผูู้�นำา มว้สิ์ยัูทัศนก์ัว�างไกัลิ ริวมทั�งมค้ณุธัริริม 
จำริยิูธัริริม ตี้ลิอดัจำนม้ทัศนคติี้ท้�ด้ัต่ี้อองค์กัริ ส์ามาริถุอุทิศ
เวลิาให�ไดั�อยู่างเพ้ยูงพออันเป็นปริะโยูชน์ตี้่อกัาริดัำาเนิน
กัิจำกัาริของบริิษััท

3. ไม่เป็นบุคคลิท้�ถุูกัขึ�นบัญช้ดัำา (Black List) จำากัองค์กัริ
ใดัๆ (ริวมถุึงส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์) หริ่อเคยูถุูกัตี้ัดัส์ินในความผู้ิดัทางอาญา

4. กัริณ้กัริริมกัาริอิส์ริะ ผูู้� ท้� ไดั� รัิบกัาริเส์นอช่�อจำะตี้�องม้
คุณส์มบัตี้ิเข�าตี้ามหลัิกัเกัณฑ์์ท้�กัำาหนดัโดัยูส์ำานักังาน 
คณะกัริริมกัาริกัำากับัหลิกััทริพัยูแ์ลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัยู ์(กัลิตี้.) 
แลิะกัริริมกัาริอิส์ริะของบริิษััททุกัท่านม้ความเป็นอิส์ริะ
จำากัฝั่่ายูบริิหาริแลิะผูู้�ถุ่อหุ�นริายูใหญ่ของบริิษััท แลิะไม่ม้
กัริริมกัาริอสิ์ริะทา่นใดัดัำาริงตี้ำาแหนง่เปน็กัริริมกัาริในบริษัิัท
จำดัทะเบ้ยูนในปริะเทศไทยูมากักัว่า 5 บริิษััท

คว�มรู้แลิะประส์บกั�รณ์



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 089

5. ม้คุณส์มบัตี้อิ่�นๆ ท้�เหมาะส์มแลิะส์อดัคลิ�องกับัองค์ปริะกัอบ
แลิะโคริงส์ริ�างของกัริริมกัาริตี้ามกัลิยุูทธ์ัทางธุัริกัิจำของ
บริิษััท ผู้่านกัริะบวนกัาริท้�โปร่ิงใส์  แลิะส์ริ�างความมั�นใจำ
ให�แกั่ผูู้�ถุ่อหุ�น

หลัิงจำากัคัดัเลิ่อกัผูู้� ท้� เหมาะส์มจำะเป็นกัริริมกัาริบริิษััทแลิ�ว  
คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพจิำาริณาผู้ลิตี้อบแทนจำะเส์นอช่�อบคุคลิ
ดัังตี้่อท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริเพ่�อพิจำาริณาแตี้่งตี้ั�งตี้ามขั�นตี้อน
ของกัฎหมายู แลิะในกัริณ้ท้�จำะตี้�องไดั�ริับความเห็นชอบ จำากัท้�
ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นในกัาริแตี้่งตี้ั�งกัริริมกัาริดัังกัลิ่าว คณะกัริริมกัาริ
จำะเส์นอช่�อให�ท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นพิจำาริณาอนุมัติี้ตี้ามหลิักัเกัณฑ์์
แลิะวิธั้กัาริดัังตี้่อไปน้�

(1)  ให�ถุ่อว่าผูู้�ถุ่อหุ�นคนหนึ�งม้คะแนนเส์้ยูงเท่ากัับ 1 หุ�นตี้่อ 1 
เส์้ยูง

(2)  ผูู้�ถุ่อหุ�นแตี้่ลิะคนจำะใช�คะแนนเส์้ยูงท้�ม้อยูู่ทั�งหมดัตี้ามข�อ  
(1) เลิ่อกัตี้ั�งบุคคลิเดั้ยูวหริ่อหลิายูคนเป็นกัริริมกัาริกั็ไดั� ใน
กัริณท้้�เลิอ่กัตี้ั�งบคุคลิหลิายูคนเป็นกัริริมกัาริ จำะแบ่งคะแนน
เส์้ยูงให�แกั่ผูู้�ใดัมากัน�อยูเพ้ยูงใดัไม่ไดั�

(3)  บุคคลิท้�ไดั�ริบัคะแนนเส์ยู้งส์งูส์ดุัตี้ามลิำาดับัลิงมาเปน็ผูู้�ไดั�ริบั
เลิ่อกัตี้ั�งเป็นกัริริมกัาริเท่าจำำานวนกัริริมกัาริท้�จำะพึงม้หริ่อจำะ
พึงเลิ่อกัตี้ั�งในคริั�งนั�น ในกัริณ้ท้�บุคคลิซึ่ึ�งไดั�ริับกัาริเลิ่อกัตี้ั�ง
ในลิำาดับัถุดััลิงมาม้คะแนนเส์ยู้งเทา่กันัเกันิจำำานวนกัริริมกัาริ
ท้�จำะพึงม้หริ่อจำะพึงเลิ่อกัตี้ั�งในคริั�งนั�น ให�ปริะธัานท้�ปริะชุม
เป็นผูู้�ออกัเส์้ยูงช้�ขาดั

ทุ้กษัะ ค้วามร้้ และป็ระส่บการณู์ของค้ณูะกรรมการบริษั้ทุ
ณ วันท้� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกัริริมกัาริบริิษััทม้จำำานวนทั�งส์ิ�น 8 ท่าน ม้ทักัษัะ แลิะความเช้�ยูวชาญในส์าขาตี้่างๆ ดัังน้�

บัญชีกั�รเงิน

คว�มรู้แลิะประส์บกั�รณ์

กั�รกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�รท้่ดั้

เทคโนโลิยู้นวตี้กัรรม

เศรษัฐศ�ส์ตี้ร์

กั�รบริห�รคว�มเส์้่ยูง

กัฎิหม�ยู

ส์�ธ�รณูปโภคแลิะพลิังง�น

วิศวกัรรม

กัลิยูุทธ์

กั�รค้�ระหว่�งประเทศ

จำำ�นวนกัรรมกั�ร

0 2 64 8 10
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กั�รกัำ�กัับดัูแลิกั�รดัำ�เนินง�นของ 
บริษััทยู่อยูแลิะบริษััทร่วม
นโยบายการลงทุุนในบริษั้ทุย่อยและบริษั้ทุร่วม
บริิษััทม้นโยูบายูกัาริลิงทุนในบริิษััทท้�ปริะกัอบธัุริกิัจำให�บริิกัาริ
ส์าธัาริณูปโภค ธัุริกัิจำกัาริให�บริิกัาริดั�านพลิังงาน ธัุริกัิจำพลิังงาน
ทดัแทน แลิะธัุริกัิจำท้�เกั้�ยูวข�อง

นโยบายการกำาก้บด้้แลการด้ำาเนินงาน 
และการบริห้ารงานในบริษั้ทุย่อยและบริษั้ทุร่วม
1. บริิษััทจำะส์่งบุคคลิท้�เป็นตี้ัวแทนของบริิษััทเข�าไปเป็น

กัริริมกัาริในแตี้ล่ิะบริิษััทยู่อยูแลิะบริษัิัทร่ิวม ตี้ามส์ดััส์ว่นกัาริ
ถุ่อหุ�นในแตี้่ลิะบริิษััท โดัยูกัาริส์่งตัี้วแทนของบริิษััทเข�าไป
เป็นกัริริมกัาริในแต่ี้ลิะบริิษััทยู่อยูแลิะบริิษััทริ่วมจำะตี้�อง 
ไดั�ริบักัาริพจิำาริณาแลิะเห็นชอบโดัยูท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท

2. คณะกัริริมกัาริของบริษัิัทยูอ่ยูแลิะบริษัิัทริว่มแตี้ล่ิะบริษัิัทจำะ
มข้อบเขตี้อำานาจำหน�าท้�แลิะความริบัผู้ดิัชอบท้�ส์ำาคญั ไดั�แกั่
(1)  ปฏิบัิติี้หน�าท้�ให�เปน็ไปตี้ามกัฎหมายู วตัี้ถุปุริะส์งค ์แลิะ

ข�อบังคับของบริิษััท ตี้ลิอดัจำนมตี้ิคณะกัริริมกัาริของ
บริษัิัท แลิะมตี้ท้ิ�ปริะชมุผูู้�ถุอ่หุ�น ดั�วยูความซึ่่�อส์ตัี้ยูส์์จุำริติี้ 
(Duty of Loyalty) ความริะมัดัริะวัง (Duty of Care)  
ม้ความรัิบผู้ิดัชอบ (Accountability) แลิะม้จำริิยูธัริริม 
(Ethic)

(2)  ดัำาเนินกัาริตี้ิดัตี้าม ริวมถุึงให�คำาแนะนำาท้�จำำาเป็น เพ่�อ
ให�กัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัทยูอ่ยูแลิะบริษัิัทริว่มเปน็ไป
ตี้ามส์ัญญาแลิะกัฎริะเบ้ยูบตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง

(3)  ตี้ิดัตี้ามผู้ลิกัาริดัำาเนินงานดั�านตี้่างๆ ของบริิษััทยู่อยู
แลิะบริิษััทริ่วมอยู่างตี้่อเน่�อง ริวมถุึงให�คำาแนะนำาท้�
จำำาเป็น เพ่�อให�มั�นใจำว่ากัาริดัำาเนินงานของบริิษััทยู่อยู
แลิะบริิษััทร่ิวมเป็นไปตี้ามเป้าหมายูท้�กัำาหนดั แลิะ
ส์ามาริถุจำัดักัาริอุปส์ริริคปัญหาท้�อาจำเกัิดัขึ�นไดั�อยู่าง
ทันเวลิาแลิะเหมาะส์ม

(4)  พิจำาริณา ตี้ิดัตี้าม ริวมถุึงให�คำาแนะนำาท้�จำำาเป็นเพ่�อให�
บริษัิัทยูอ่ยูแลิะบริิษััทริว่มม้ริะบบควบคมุภายูใน ริวมถุงึ 
ริะบบกัาริทำางานท้�ม้ปริะส์ิทธัิภาพแลิะปริะส์ิทธัิผู้ลิ ใน
กัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ

(5)  ทบทวนแลิะปรัิบปรุิงนโยูบายูแลิะแผู้นงานท้�ส์ำาคัญ
ตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�องกัับกัาริดัำาเนินธุัริกิัจำของบริิษััทยู่อยู
แลิะบริิษััทริ่วม ให�เป็นปัจำจำุบันแลิะเหมาะส์มกัับส์ภาพ
ธัุริกัิจำอยู่างส์มำ�าเส์มอ

(6)  คณะกัริริมกัาริของบริิษััทยู่อยูหร่ิอบริิษััทริ่วมอาจำ 
มอบหมายูให�กัริริมกัาริคนหนึ�งหริอ่หลิายูคนหริอ่บคุคลิ
อ่�นใดัปฏิิบัตี้ิกัาริอยู่างหนึ�งอยู่างใดัแทนคณะกัริริมกัาริ
กัไ็ดั� ทั�งน้� กัาริมอบอำานาจำดัังกัลิา่วจำะไมร่ิวมถุงึกัาริมอบ
อำานาจำหริ่อกัาริมอบอำานาจำช่วงท้�ทำาให�กัริริมกัาริหริ่อ

ผูู้�ริับมอบอำานาจำจำากักัริริมกัาริส์ามาริถุอนุมัตี้ิริายูกัาริ
ท้�ตี้นเองหริ่อบุคคลิท้�อาจำม้ความขัดัแยู�ง ม้ส์่วนไดั�เส์้ยู  
หริ่อม้ผู้ลิปริะโยูชน์ในลิักัษัณะอ่�นใดั ขัดัแยู�งกัับผู้ลิ
ปริะโยูชน์ของบริิษััทแลิะ/หริ่อบริิษััทยู่อยูแลิะ/หริ่อ
บริิษััทริ่วม 

3. บริษัิัทจำะกัำาหนดัแผู้นงานแลิะดัำาเนนิกัาริท้�จำำาเปน็ เพ่�อทำาให�
มั�นใจำไดั�ว่าบริิษััทยู่อยูแลิะบริิษััทริ่วมม้กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิ
เกั้�ยูวกัับผู้ลิกัาริดัำาเนินงานแลิะฐานะทางกัาริเงิน ริวมถุึง
ข�อมลูิตี้า่งๆ ท้�ตี้�องเปดิัเผู้ยูแกัห่นว่ยูงานกัำากับัดัแูลิแลิะหนว่ยู
งานริาชกัาริตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง นักัลิงทุนภายูนอกั ริวมถุึง 
ส์าธัาริณชน ท้�ม้ความถุูกัตี้�อง คริบถุ�วน แลิะน่าเช่�อถุ่อ

4. ในกัริณ้ท้�บริิษััทยู่อยูหร่ิอบริิษััทริ่วมม้ความจำำาเป็นตี้�องเข�า
ทำาริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกันั หริอ่ริายูกัาริท้�อาจำกัอ่ให�เกัดิัความ
ขดััแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน ์บริษัิัทจำะตี้ดิัตี้ามให�บริษัิัทยูอ่ยูหริอ่
บริิษััทริ่วมเข�าทำาริายูกัาริดั�วยูความโปริ่งใส์แลิะเป็นธัริริม 
โดัยูบริษัิัทจำะไดั�ปฏิบิตัี้ติี้ามหลิกััเกัณฑ์ว์า่ดั�วยูกัาริทำาริายูกัาริ
ท้�เกั้�ยูวโยูงกันัแลิะริายูกัาริไดั�มา/จำำาหนา่ยูไปซึ่ึ�งส์นิทริพัยู ์ซึึ่�ง
กัำาหนดัโดัยูหน่วยูงานกัำากัับดัูแลิท้�เกั้�ยูวข�องอยู่างเคริ่งคริัดั

5. บริิษััทจำะดัำาเนินกัาริท้�จำำาเป็นแลิะตี้ิดัตี้ามให�บริิษััทยู่อยูแลิะ
บริิษััทริ่วมม้ริะบบในกัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิแลิะริะบบควบคุม
ภายูในท้�เพ้ยูงพอแลิะเหมาะส์มในกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ

6. บริิษััทกัำาหนดัริะเบ้ยูบปฏิิบัตี้ิให�กัาริเส์นอช่�อบุคคลิเป็น
กัริริมกัาริในบริษัิัทยูอ่ยูแลิะบริษัิัทริว่ม แลิะใช�ส์ทิธัอิอกัเส์ยู้ง
ในท้�ปริะชุมผูู้�ถุอ่หุ�นของบริษัิัทยู่อยูแลิะบริษัิัทร่ิวม ตี้�องไดั�รัิบ
อนุมัตี้ิจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััทดั�วยู เว�นแตี้่กัริณ้ดัังตี้่อไปน้�
(1)  วาริะในกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นท้�จำะตี้�องลิงมติี้ให�เป็นไป

ตี้ามสั์ญญาร่ิวมทุนท้�บริิษััทเป็นคู่สั์ญญา กัาริออกั
เส์ยู้งคะแนนให�เป็นไปตี้ามข�อกัำาหนดัในสั์ญญาร่ิวมทุน 
ดัังกัลิ่าว

(2)  วาริะปริะจำำาดัังต่ี้อไปน้�ในกัาริปริะชุมส์ามัญปริะจำำาปี 
ให�คณะกัริริมกัาริบริิหาริส์ามาริถุพิจำาริณาออกัเส์้ยูง 
ลิงคะแนนไดั�
- พิจำาริณาริับริองริายูงานกัาริปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นคริั�งท้�

ผู้่านมา
-  พิจำาริณาริายูงานของคณะกัริริมกัาริแลิะผู้ลิกัาริ

ดัำาเนินงานของบริิษััทในริอบปีท้�ผู้่านมา
-  พิจำาริณาอนุมัตี้ิงบดัุลิแลิะบัญช้กัำาไริขาดัทุน 

ปริะจำำาปี
-  พิจำาริณากัาริจำัดัส์ริริเงินทุนส์ำาริองแลิะจ่ำายูเงิน 

ปันผู้ลิ
-  พจิำาริณาแต่ี้งตี้ั�งกัริริมกัาริใหมแ่ทนกัริริมกัาริท้�พ�น

จำากัตี้ำาแหน่งตี้ามวาริะ ริวมตี้ลิอดัจำนค่าตี้อบแทน
กัริริมกัาริ

-  พิจำาริณาแตี้่งตี้ั�งผูู้�ส์อบบัญช้ปริะจำำาปี
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กั�รดัูแลิเร่่องกั�รใช้ข้อมูลิภ�ยูใน
บริิษััทม้นโยูบายูแลิะวิธั้กัาริดัูแลิมิให�กัริริมกัาริแลิะผูู้�บริิหาริ 
ในกัารินำาข�อมลูิภายูในของบริษัิัท ซึึ่�งยูงัไมเ่ปดิัเผู้ยูต่ี้อส์าธัาริณชน
ไปใช� เพ่�อแส์วงหาปริะโยูชน์ส์่วนตี้น ริวมทั�งกัาริซ่ึ่�อขายู 
หลิักัทริัพยู์ ดัังน้� 

1. บริิษััทจำะให�ความริู�แกั่กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ ริวมถุึงผูู้�ดัำาริง
ตี้ำาแหน่งริะดัับบริิหาริในส์ายูงานบัญช้หริ่อกัาริเงินหริ่อ 
เท้ยูบเท่า เกั้�ยูวกัับหน�าท้�ท้�ตี้�องจำัดัทำาแลิะส์่งริายูงานกัาริ 
ถุ่อหลิักัทริัพย์ูของตี้น คู่ส์มริส์หร่ิอผูู้�ท้�อยูู่กัินดั�วยูกัันฉัน
ส์าม้ภริิยูา แลิะบุตี้ริท้�ยัูงไม่บริริลิุนิติี้ภาวะ ตี้่อส์ำานักังาน
คณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ตี้าม
มาตี้ริา 59 แลิะบทกัำาหนดัโทษัตี้ามมาตี้ริา 275 แห่งพริะ
ริาชบัญญัตี้ิหลิักัทริัพยู์แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ พ.ศ. 2535 
(ริวมท้�ม้กัาริแกั�ไขเพิ�มเตี้ิม) 

2. บริษัิัทกัำาหนดัให�กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ ริวมถุงึผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหนง่
ริะดัับบริิหาริในส์ายูงานบัญช้หริ่อกัาริเงินหริ่อเท้ยูบ
เท่า จำัดัทำาแลิะนำาส์่งริายูงานกัาริถุ่อหลัิกัทรัิพย์ูของตี้น  
ของคู่ส์มริส์หริ่อผูู้�ท้�อยูู่กัินดั�วยูกัันฉันส์าม้ภริิยูา แลิะของ
บุตี้ริท้�ยูังไม่บริริลุินิตี้ิภาวะ มายัูงเลิขานุกัาริของบริิษััท 
กั่อนนำาส์่งส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพย์ูแลิะ
ตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพยู์ทุกัคริั�ง โดัยูให�จำัดัทำาแลิะนำาส์่งภายูใน 
30 วันนับแตี้่วันท้�ไดั�ริับกัาริแตี้่งตี้ั�งให�ดัำาริงตี้ำาแหน่งเป็น
กัริริมกัาริแลิะ/หริ่อผูู้�บริิหาริ หริ่อริายูงานกัาริเปลิ้�ยูนแปลิง
กัาริถุ่อคริองหลิักัทริัพยู์ภายูใน 3 ส์ามวันทำากัารินับแตี้่วัน
ท้�ม้กัาริซึ่่�อ ขายู โอน หริ่อริับโอนหลิักัทริัพยู์นั�น 

 นอกัจำากัน้� คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั�ม้กัาริตี้ิดัตี้ามกัาริดัูแลิ
เริ่�องกัาริใช�ข�อมูลิภายูใน โดัยูไดั�กัำาหนดันโยูบายูให�กัริริมกัาริ
แลิะผูู้�บริิหาริตี้�องริายูงานให�ท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท
ทริาบถุึงข�อมูลิกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงกัาริถุ่อคริองหลิักัทริัพยู์
เป็นริายูไตี้ริมาส์ แลิะม้กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิกัาริเปลิ้�ยูนแปลิง
กัาริถุ่อคริองหลิักัทริัพยู์ของกัริริมกัาริแลิะผูู้�บริิหาริริะดัับส์ูง 
ดัังกัล่ิาวโดัยูแส์ดังจำำานวนหุ�นท้�ถุ่อ ณ ส์ิ�นปีกั่อนหน�า  
ถุึงส์ิ�นปีปัจำจำุบัน แลิะท้�ม้กัาริซึ่่�อขายูริะหว่างปีไว�ในริายูงาน
ปริะจำำาปี (แส์ดังไว�ในหัวข�อริายูงานกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงกัาริ 
ถุ่อหลัิกัทริัพยู์ของกัริริมกัาริบริิษััทแลิะผูู้�บริิหาริในปี 2563 
ในส์่วน “โคริงส์ริ�างกัาริจำัดักัาริ”)

3. บริษัิัทกัำาหนดัให�กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ ริวมถุงึผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหนง่
ริะดับับริหิาริในส์ายูงานบัญช้หร่ิอกัาริเงนิหริอ่เท้ยูบเท่า แลิะ
ผูู้�ปฏิิบัติี้งานท้�เกั้�ยูวข�อง ท้�ไดั�ริับทริาบข�อมูลิภายูในท้�เป็น
ส์าริะส์ำาคญั ซึึ่�งม้ผู้ลิตี้อ่กัาริเปลิ้�ยูนแปลิงริาคาหลัิกัทริพัยู ์จำะ
ตี้�องริะงบักัาริซ่ึ่�อขายูหลิกััทริพัยูข์องบริษัิัทในชว่งเวลิากัอ่น
ท้�จำะเผู้ยูแพร่ิงบกัาริเงินหร่ิอเผู้ยูแพร่ิข�อมูลิเกั้�ยูวกับัฐานะกัาริ
เงนิแลิะส์ถุานะของบริษัิัท จำนกัว่าบริษัิัทจำะไดั�เปดิัเผู้ยูข�อมลูิ
ตี้่อส์าธัาริณชนแลิ�ว ตี้ลิอดัริะยูะเวลิาปลิอดักัาริใช�ข�อมูลิ

ภายูในท้�ยูงัมไิดั�เปดิัเผู้ยูแกัส่์าธัาริณชน (“Embargo Period”) 
ซึ่ึ�งหมายูถุึง ริะยูะเวลิา 1 เดั่อน กั่อนแลิะจำนถุึงวันปริะกัาศ
ผู้ลิกัาริดัำาเนินงานทางกัาริเงินของบริิษััท ริายูไตี้ริมาส์แลิะ
ปริะจำำาปี โดัยูบริิษััทจำะแจำ�งให�กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ ริวมถุึง 
ผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหน่งริะดัับบริิหาริในส์ายูงานบัญช้หริ่อกัาริเงิน
หริอ่เท้ยูบเทา่ งดักัาริซ่ึ่�อขายูหลิกััทริพัยูข์องบริษัิัทอยูา่งเปน็
ลิายูลิักัษัณ์อักัษัริเป็นเวลิาอยู่างน�อยู 1 เดั่อนกั่อนกัาริเปิดั
เผู้ยูข�อมูลิตี้่อส์าธัาริณชน แลิะควริริออยู่างน�อยู 24 ชั�วโมง 
ภายูหลิังจำากัท้�ส์าริส์นเทศของบริิษััทไดั�ถุูกัเผู้ยูแพริ่ ริวมทั�ง
ห�ามไม่ให�เปิดัเผู้ยูข�อมูลิท้�เป็นส์าริะส์ำาคัญนั�นตี้่อบุคคลิอ่�น

4. บริิษััทกัำาหนดับทลิงโทษัทางวินัยูหากัม้กัาริฝั่่าฝั่้นนำาข�อมูลิ
ภายูในไปใช�หาปริะโยูชน์ส์่วนตี้นซึึ่�งเริิ�มตี้ั�งแตี้่กัาริตี้ักัเตี้่อน
เป็นหนังส์่อ ตี้ัดัค่าจำ�าง พักังานชั�วคริาวโดัยูไม่ไดั�ริับค่าจำ�าง 
หร่ิอให�ออกัจำากังาน ซึึ่�งกัาริลิงโทษัจำะพิจำาริณาจำากัเจำตี้นา
ของกัาริกัริะทำาแลิะความริ�ายูแริงของความผู้ิดันั�นๆ

ค่�ตี้อบแทนของผู้ส์อบบัญชี
ในงวดัปบีญัช้ส์ิ�นส์ดุัวนัท้� 31 ธันัวาคม 2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยูอ่ยู 
ไดั�จ่ำายูค่าตี้อบแทนให�แก่ัผูู้�ส์อบบัญช้คอ่ บริษัิัท ไพริ�ซึ่วอเตี้อร์ิเฮาส์ ์
คูเปอริ์ส์ เอบ้เอเอส์ จำำากััดั ส์ำาหริับกัาริส์อบบัญช้งบกัาริเงิน
เป็นจำำานวนเงินริวม 2,899,570 บาท แลิะไม่ม้ค่าบริิกัาริอ่�น  
(Non-audit fee)

ทั�งน้� บุคคลิหร่ิอกัิจำกัาริท้�เกั้�ยูวข�องกัับผูู้�ส์อบบัญช้แลิะส์ำานักังาน
ส์อบบัญช้ไม่เป็นบุคคลิหริ่อกัิจำกัาริท้�เกั้�ยูวข�องกัันกัับบริิษััท

กั�รนำ�หลิักักั�รกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�รท้่ดั้
ส์ำ�หรับบริษััทจำดัทะเบ้ยูนปี 2560 
ไปปรับใช้แลิะกั�รปฏิบัตี้ิตี้�มหลิักั
กั�รกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�รท้่ดั้ในเร่่องอื่นๆ
คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั�จัำดัทำานโยูบายูกัาริกัำากัับดูัแลิกิัจำกัาริเป็น
ลิายูลัิกัษัณ์อักัษัริอยู่างชัดัเจำนตี้ั�งแต่ี้ปี 2559 แลิะม้กัาริปรัิบปรุิง
คริั�งลิา่ส์ดุัในป ี2561 โดัยูกัำาหนดัให�เปน็หน�าท้�แลิะความริบัผู้ดิัชอบ 
ของคณะกัริริมกัาริบริิษััท ผูู้�บริิหาริ แลิะพนักังานทุกัคนท้�จำะตี้�อง
ริับทริาบแลิะปฏิิบัตี้ิตี้ามนโยูบายูฯ โดัยูม้กัาริเผู้ยูแพริ่นโยูบายู 
หลิักักัาริ แลิะแนวปฏิิบัตี้ิดั�านกัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริผู้่านทาง
เว็บไซึ่ตี้์ของบริิษััทท้� www.wha-up.com เพ่�อเปิดัโอกัาส์ให�
ผูู้�ส์นใจำส์ามาริถุศึกัษัาแลิะดัาวน์โหลิดัเอกัส์าริไดั� ทั�งยูังม้กัาริ
ทบทวนนโยูบายู หลิักักัาริแลิะแนวปฏิิบัตี้ิดั�านกัาริกัำากัับดูัแลิ
กัิจำกัาริอยู่างส์มำ�าเส์มอ

นอกัจำากันั�น คณะกัริริมกัาริบริษัิัท ไดั�พจิำาริณากัารินำาหลิกััปฏิบัิตี้ิ
ตี้ามหลัิกักัาริกัำากัับดูัแลิกิัจำกัาริท้�ดั้ส์ำาหรัิบบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนปี 
2560 หริอ่ Corporate Governance Code (CG Code) ท้�ออกัโดัยู
ส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ 
มาปริับใช� อาทิเช่น
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• บริิษััทเปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นเส์นอริะเบ้ยูบวาริะกัาริปริะชุม 
แลิะเส์นอช่�อบุคคลิเพ่�อเข�าริับกัาริพิจำาริณาเลิ่อกัตี้ั�งเป็น
กัริริมกัาริบริิษััท โดัยูบริิษััทปริะกัาศหลิักัเกัณฑ์์แลิะขั�นตี้อน
ท้�ชัดัเจำนผู้่านทางริะบบอิเลิ็กัทริอนิกัส์์ของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์
แห่งปริะเทศไทยูฯ แลิะเว็บไซึ่ตี้์ของบริิษััท ริะหว่างวันท้� 1 
พฤศจำิกัายูน 2562 - 31 มกัริาคม 2563

• บริษัิัทไดั�ทำากัาริแจำ�งข่าวต่ี้อตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ูแห่งปริะเทศไทยูฯ  
เม่�อวนัท้� 15 พฤษัภาคม 2563 เพ่�อเผู้ยูแพร่ิมติี้คณะกัริริมกัาริ
บริิษััท เริ่�องกัาริกัำาหนดัวันปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น ปริะจำำา
ปี 2563 ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นทริาบทันท้ภายูหลิังจำากักัาริปริะชุมฯ  
แลิะเผู้ยูแพริ่ข�อมูลิหนังส์่อเชิญปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น  
ปริะจำำาปี 2563 ซึ่ึ�งจำัดัทำาทั�งภาษัาไทยูแลิะภาษัาอังกัฤษั  
ผู้่านทางเว็บไซึ่ตี้์ ลิ่วงหน�ามากักัว่า 30 วันกั่อนกัาริปริะชุม 
(วันท้� 5 มิถุุนายูน 2563) แลิะจำัดัส์่งหนังส์่อเชิญปริะชุม 
ผูู้�ถุอ่หุ�นส์ามญั ปริะจำำาปี 2563 พริ�อมทั�งเอกัส์าริปริะกัอบกัาริ
ปริะชุมตี้่างๆ แลิะริายูงานปริะจำำาปี ในริูปแบบบาริ์โค�ดั ให� 
ผูู้�ถุ่อหุ�นลิ่วงหน�า 21 วันกั่อนกัาริปริะชุม (วันท้� 18 มิถุุนายูน 
2563) พริ�อมทั�งปริะกัาศลิงหนังส์่อพิมพ์ตี้ิดัตี้่อกััน 3 วัน 
กั่อนกัาริปริะชุมอยู่างน�อยู 3 วัน เพ่�อเป็นกัาริบอกักัลิ่าวกัาริ
เริ้ยูกัปริะชมุส์ามญัผูู้�ถุ่อหุ�นเปน็กัาริลิ่วงหน�า เพ่�อให�ผูู้�ถุ่อหุ�น
เตี้ริ้ยูมตี้ัวเข�าริ่วมกัาริปริะชุม

ส์ำาหริบันกััลิงทนุส์ถุาบัน บริิษััทไดั�ติี้ดัต่ี้อกับันักัลิงทนุส์ถุาบนั
เพ่�อปริะส์านงานกัาริจำัดัเตี้ริ้ยูมหนังส์่อมอบฉันทะให�พริ�อม
กั่อนวันปริะชุม เพ่�อเป็นกัาริอำานวยูความส์ะดัวกัในกัาริลิง
ทะเบ้ยูนเข�าริ่วมปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น

• บริิษััทจำัดัปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�น ปริะจำำาปี 2563 เม่�อวัน
ท้� 10 กัริกัฎาคม 2563 ณ ห�องแกัรินดั์ บอลิริูม ชั�น 3  
โริงแริมโกัลิเดั�น ทิวลิิป ซึ่อฟเฟอริิน ซึึ่�งม้ขนาดัใหญ่ 
เพ้ยูงพอส์ำาหริับริองริับผูู้�ถุ่อหุ�น 

• บริิษััทไดั�เปิดัเผู้ยูมตี้ิท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น พริ�อมผู้ลิกัาริลิง
คะแนนเส์้ยูงในช่วงเยู็นของวันปริะชุมฯ โดัยูแจำ�งผู้่านริะบบ
อิเลิ็กัทริอนิกัส์์ของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยูฯ แลิะ
จำดััทำาบนัทึกัริายูงานกัาริปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุอ่หุ�น โดัยูแจำ�งผู่้าน
ริะบบอิเลิก็ัทริอนกิัส์ข์องตี้ลิาดัหลัิกัทริพัยูแ์หง่ปริะเทศไทยูฯ 
ภายูใน 14 วันนับแตี้่วันปริะชุม (วันท้� 22 กัริกัฎาคม 2563) 
แลิะเผู้ยูแพริ่บนเว็บไซึ่ตี้์ของบริิษััทดั�วยู

• บริิษััทเปิดัโอกัาส์ให�บุคคลิทั�วไปส์ามาริถุริ�องเริ้ยูนเม่�อ 
พบพฤตี้ิกัริริมของกัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ แลิะพนักังานท้�ไม่
เหมาะส์มหริอ่ขัดัตี้อ่จำริริยูาบริริณธัรุิกิัจำของบริษัิัท โดัยูบริษัิัท
จำะริับฟังทุกัข�อริ�องเริ้ยูนอยู่างเส์มอภาค โปริ่งใส์ แลิะให�
ความเป็นธัริริมตี้่อทุกัฝั่่ายู ม้กัาริกัำาหนดัริะยูะเวลิาดัำาเนิน
กัาริท้�เหมาะส์ม มก้ัาริรัิกัษัาความลิบัแลิะคุ�มคริองผูู้�ริ�องเริยู้น 
โดัยูในป ี2563 ไมพ่บข�อริ�องเริยู้นดั�านจำริยิูธัริริมท้�มนั้ยูส์ำาคญั

ในป ี2563 บริษัิัทไดั�ผู้ลิปริะเมินในเร่ิ�องกัาริกัำากับัดูัแลิกัจิำกัาริ แลิะ
กัาริพัฒนาท้�ยูั�งยู่น ดัังน้�
• ไดั�ริับผู้ลิส์ำาริวจำกัาริกัำากัับดัูแลิกิัจำกัาริของบริิษััทจำดัทะเบ้ยูน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies - CGR) ปริะจำำาปี 2563 ในริะดัับดั้เลิิศ 
(Excellent) โดัยูส์มาคมส์่งเส์ริิมส์ถุาบันกัริริมกัาริบริิษััท
ไทยู (IOD)

• ไดั�คะแนนปริะเมิน 100 คะแนน จำากัผู้ลิปริะเมินคณุภาพกัาริ
จำัดัปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�นปริะจำำาปี 2563 (AGM Checklist)  
โดัยูส์มาคมส์่งเส์ริิมผูู้�ลิงทุนไทยู

• ไดั�ผู่้านกัาริคัดัเลิ่อกัเข�าส์ู่ริายูช่�อหุ�นยูั�งยู่น ปริะจำำาปี 2563 
โดัยูตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู

ส์ริุปในปี 2563 ท้�ผู้่านมา บริิษััทม้กัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามหลิักักัาริกัำากัับ
ดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ส์ำาหริับบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนตี้ามท้�กัำาหนดัไว�อยู่าง 
คริบถุ�วน ยูกัเว�นเริ่�องตี้อ่ไปน้� อาทิเชน่ กัาริกัำาหนดักัาริลิงคะแนน
เส์้ยูงแบบส์ะส์ม (Cumulative Voting) ซึึ่�งบริิษััทไดั�เปิดัโอกัาส์
ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นม้ส์ิทธัิเลิ่อกักัริริมกัาริเป็นริายูบุคคลิ โดัยูกัาริเส์นอ
ช่�อกัริริมกัาริให�ผูู้�ถุ่อหุ�นลิงคะแนนท้ลิะคน เน่�องจำากัปริะส์งค์ให�
ผูู้�ถุ่อหุ�นใช�สิ์ทธิัเลิ่อกักัริริมกัาริท้�ตี้�องกัาริไดั�อยู่างแท�จำริิง โดัยูผูู้�
ถุ่อหุ�นม้คะแนนเส์้ยูงเท่ากัับหนึ�งหุ�นต่ี้อหนึ�งเส์้ยูงตี้ามข�อบังคับ
บริิษััท แลิะกัาริกัำาหนดันโยูบายูจำำากััดัจำำานวนปีในกัาริดัำาริง
ตี้ำาแหน่งของกัริริมกัาริอิส์ริะไว�ไม่เกิัน 9 ปี ซึ่ึ�งบริิษััทยัูงคงข�อ
ยูกัเว�นของจำำานวนวาริะในกัาริดัำาริงตี้ำาแหน่งของกัริริมกัาริอิส์ริะ 
ว่ากัริริมกัาริอิส์ริะส์ามาริถุดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริตี้ิดัตี้่อกัันทุกั
วาริะไดั�ไม่เกัิน 9 ปี เว�นแตี้่ไดั�ริับความเห็นชอบจำากัท้�ปริะชุมผูู้�
ถุอ่หุ�น เน่�องจำากักัริริมกัาริอสิ์ริะท้�มค้วามริู�เริ่�องธัรุิกัจิำของบริษัิัทม้
ไม่มากันักั อ้กัทั�ง ปัจำุบันคณะกัริริมกัาริอิส์ริะของบริิษััท ปริะกัอบ
ดั�วยูกัริริมกัาริจำำานวน 3 ท่าน แลิะกัริริมกัาริทุกัท่านลิ�วนแลิ�วแตี้่ม้
ปริะส์บกัาริณ์ในกัาริทำางาน ม้ความริู�ความส์ามาริถุ ทักัษัะท้�เป็น
ปริะโยูชน์ตี้่อกัาริดัำาเนินงานของบริิษััท แลิะเข�าใจำในธัุริกัิจำของ
บริิษััทเป็นอยู่างดั้
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คว�มรับผิดัชอบ
ตี้่อส์ังคม

บริิษััทดัำาเนินธัุริกัิจำอยูู่ภายูใตี้�กัริอบของธัริริมาภิบาลิท้�ดั้ ม้
ความโปร่ิงใส์แลิะส์ามาริถุตี้ริวจำส์อบไดั� โดัยูม้ความมุ่งมั�นท้�จำะ
พัฒนาธัุริกัิจำควบคู่ไปกัับกัาริส์ริ�างส์มดัุลิทางเศริษัฐกัิจำ ส์ังคม 
แลิะส์ิ�งแวดัลิ�อม ทั�งน้� บริิษััทตี้ั�งมั�นท้�จำะดัำาริงตี้นให�เป็นบริิษััท
ท้�เป็นแบบอยู่างท้�ดั้ของส์ังคม (Good Corporate Citizen) 
ในกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำอยู่างยัู�งยู่น แลิะส์ามาริถุบริิหาริกัิจำกัาริให�
เตี้ิบโตี้อยู่างมั�นคงแลิะเป็นท้�ยูอมริับในสั์งคม บนพ่�นฐานของ
จำริิยูธัริริมแลิะหลัิกักัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ ริวมทั�งส์ามาริถุ
ส์ริ�างผู้ลิตี้อบแทนให�กัับผูู้�ถุ่อหุ�นไดั�อยู่างม้ปริะสิ์ทธิัภาพ โดัยู
คำานงึถึุงผู้ลิกัริะทบในกัาริดัำาเนนิธุัริกัจิำท้�มต่้ี้อผูู้�ท้�มส้์ว่นเกั้�ยูวข�อง
กัับบริิษััทในทุกัดั�าน 

จำากักัาริท้�บริิษััทไดั�ตี้ริะหนักัถุึงความริับผู้ิดัชอบตี้่อส์ังคม 
จำึงไดั�กัำาหนดันโยูบายูเกั้�ยูวกัับความรัิบผิู้ดัชอบตี้่อสั์งคม 
ในดั�านตี้่างๆ ดัังน้�

1. กั�รประกัอบกัจิำกั�รด้ัวยูคว�มเป็นธรรม
บริิษััทไดั�กัำาหนดัแนวทางในกัาริดัูแลิผูู้�ม้ส์่วนไดั�ส์่วนเส์้ยูไว�ใน
คู่ม่อจำริริยูาบริริณทางธัุริกัิจำ โดัยูคำานึงถุึงความริับผู้ิดัชอบ 
ตี้่อผูู้�ม้ส่์วนไดั�ส์่วนเส์้ยู ตี้ั�งแต่ี้ผูู้�ถุ่อหุ�น พนักังาน ลิูกัค�า คู่ค�า  
เจำ�าหน้� คู่แข่ง ชุมชน ส์ังคม ส์ิ�งแวดัลิ�อม แลิะภาคริัฐ ทั�งยูัง 
ส์่งเส์ริิมกัาริแข่งขันทางกัาริค�าอยู่างเส์ริ้ หลิ้กัเลิ้�ยูงกัาริ 
ดัำาเนินกัาริท้�อาจำกั่อให�เกัิดัความขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์แลิะ 
กัาริลิะเมิดัทริัพยู์ส์ินทางปัญญา ริวมถุึงกัาริตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้ 
ทุกัริูปแบบ โดัยูม้นโยูบายูตี้่างๆ ดัังตี้่อไปน้�

(1) นโยบายการกำาก้บด้้แลกิจการ
 บริิษััทม้ความมุ่งมั�นท้�จำะดัำาเนินธัุริกัิจำอยู่างถุูกัตี้�อง 

ดั�วยูความสุ์จำริิตี้ เป็นธัริริม โปร่ิงใส์ เปิดัเผู้ยูข�อมูลิท้�
ส์ำาคัญ แลิะส์ามาริถุตี้ริวจำส์อบไดั� ซึึ่�งบริิษััทจำะคำานึงถึุง 
ผู้ลิปริะโยูชน์แลิะผู้ลิกัริะทบตี้่อผูู้�ถุ่อหุ�น ลิูกัค�า คู่ค�า 
พนักังาน แลิะผูู้�ม้ส์่วนไดั�เส์้ยูทุกัฝั่่ายู ริวมถึุงม้กัาริ 
แบ่งปันผู้ลิปริะโยูชน์อยู่างเหมาะส์มแลิะเป็นธัริริม

(2) นโยบายด้้านค้วามร้บผิด้ชอบต้่อส่้งค้ม
 บริิษััทม้นโยูบายูดัำาเนินธัุริกัิจำดั�านความริับผู้ิดัชอบตี้่อ

ส์ังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายูใตี้� 
หลิักัพ่�นฐานทางจำริิยูธัริริม เพ่�อให�เกัิดัความเป็นธัริริม
ตี้่อผูู้�ม้ส์่วนไดั�ส่์วนเส์้ยูทุกัฝั่่ายูท้�เก้ั�ยูวข�อง พริ�อมทั�งนำา
หลิักักัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้มาเป็นแนวทาง เพ่�อริักัษัา
ดัลุิยูภาพของกัาริดัำาเนนิงานทั�งทางดั�านเศริษัฐกัจิำ ชมุชน 
ส์ังคม แลิะส์ิ�งแวดัลิ�อม อันจำะนำาไปส์ู่กัาริพัฒนาธัุริกัิจำท้�
ปริะส์บความส์ำาเริ็จำอยู่างยูั�งยู่น 

(3) นโยบายกำาก้บด้้แลการป็ฏิิบ้ติ้ต้ามกฎีห้มาย ระเบ่ยบ 
และข้อบ้งค้้บ

 บริิษััทให�ความส์ำาคัญกัับกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎหมายู กัฎ
ริะเบ้ยูบท้�เก้ั�ยูวข�อง แลิะท้�เก้ั�ยูวเน่�องกัับกัาริปฏิิบัตี้ิตี้าม
จำริริยูาบริริณธุัริกัิจำท้�เป็นส์ากัลิ โดัยูกัำาหนดัให�กัริริมกัาริ 
ผูู้�บริิหาริ แลิะพนักังาน ตี้�องปฏิิบัตี้ิตี้นให�อยูู่ในกัริอบ
ของกัฎหมายู ริะเบ้ยูบ ข�อบังคับ แลิะตี้�องไม่ม้ส์่วนริู�เห็น 
ช่วยูเหลิ่อ หริ่อกัริะทำากัาริใดัๆ อันเป็นกัาริลิะเมิดั ฝั่่าฝั่้น
กัฎหมายู กัฎริะเบ้ยูบอ่�นๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง
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(4) นโยบายการส่่งเส่ริมให้้ม่การใช้ทุร้พยากรอย่างม่
ป็ระส่ิทุธิิภาพ

 บริิษััทส์่งเส์ริิมให� กัริริมกัาริ ผูู้�บริิหาริ แลิะพนักังาน 
ทุกัริะดัับในองค์กัริใช�ทริัพยูากัริอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ  
เหมาะส์มแลิะเพ้ยูงพอ แลิะเกิัดัปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดั ริวมถุึง 
ส์่�อส์าริ ให�ความริู� ส์นบัส์นนุแลิะส์ริ�างจำติี้ส์ำานึกัแกัพ่นกัังาน 
ริวมถุงึผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องทุกัฝั่า่ยู ในกัาริบริิหาริกัาริใช�ทริพัยูากัริ
ท้�ม้อยูู่ให�เกัิดัปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดัแกั่องค์กัริ

2. กั�รเค�รพส์ิทธิมนุษัยูชน
บริิษััทให�ความส์ำาคัญกัับกัาริเคาริพสิ์ทธิัมนุษัยูชน โดัยูม ้
ความตี้�องกัาริท้�จำะส์ริ�างความเส์มอภาคแลิะเท่าเท้ยูมกัันทั�ง 
ภายูใน แลิะภายูนอกัองค์กัริ โดัยูบริิษััทจำะไม่ทำากัาริใดัท้�เป็น 
กัาริลิะเมิดัส์ิทธัิเส์ริ้ภาพของบุคคลิทั�งทางตี้ริงแลิะทางอ�อม  
ตี้ลิอดัจำนมน้โยูบายูส์นับส์นุนแลิะเคาริพกัาริปกัป้องส์ทิธิัมนุษัยูชน  
โดัยูจัำดัให�ม้กัาริดูัแลิไม่ให�ธุัริกัิจำของบริิษััทเข�าไปม้ส่์วนเกั้�ยูวข�อง
กัับกัาริลิ่วงลิะเมิดัส์ิทธัิมนุษัยูชน เช่น ไม่ส์นับส์นุนกัาริบังคับใช�
แริงงาน (Forced Labour) ตี้่อตี้�านกัาริใช�แริงงานเดั็กั (Child 
Labour) ให�ความเคาริพนับถุ่อแลิะปฏิิบัตี้ิตี้่อผูู้�ม้ส์่วนไดั�เส์้ยู
ทุกัฝ่ั่ายูดั�วยูความเป็นธัริริมบนพ่�นฐานของศักัดัิ�ศริ้ความเป็น
มนุษัยู์ ไม่เลิ่อกัปฏิิบัตี้ิ ไม่แบ่งแยูกัถุิ�นกัำาเนิดั เช่�อชาตี้ิ เพศ อายูุ  
ส์้ผู้ิว ศาส์นา ส์ภาพริ่างกัายู ฐานะ ชาตี้ิตี้ริะกัูลิ ตี้ลิอดัจำนส์่งเส์ริิม 
ให�ม้กัาริเฝั่้าริะวังกัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามข�อกัำาหนดัดั�านส์ิทธิัมนุษัยูชน
ภายูในบริิษััท  แลิะส์่งเส์ริิมให�ผูู้�ริ่วมทุน คู่ค�า แลิะผูู้�ม้ส์่วนไดั�เส์้ยู 
ทุกัฝั่่ายู ปฏิิบัตี้ิตี้ามหลิักักัาริส์ิทธัิมนุษัยูชนตี้ามมาตี้ริฐาน 
ส์ากัลิ แลิะคุ�มคริองส์ิทธัิของผูู้�ม้ส์่วนไดั�เส์้ยูท้�ไดั�ริับความเส์้ยูหายู
จำากักัาริลิะเมิดัส์ิทธัิอันเกัิดัจำากักัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท โดัยู
พิจำาริณาชดัเชยูค่าเส์้ยูหายูให�ไม่ตี้ำ�ากัว่าอัตี้ริาท้�กัฎหมายูกัำาหนดั 
เป็นตี้�น

3. กั�รปฏิบัตี้ิตี้่อแรงง�นอยู่�งเป็นธรรม
บริิษััทม้นโยูบายูท้�จำะให�พนักังานทุกัคนอยูู่ริ่วมกัันภายูใตี้�ส์ภาพ
แวดัลิ�อมกัาริทำางานท้�ม้ความส์ุขแลิะยูอมริับซึ่ึ�งกัันแลิะกััน แลิะ
ม้กัาริปฏิิบัตี้ิตี้่อพนักังานทุกัริะดัับเส์ม่อนพ้�น�อง ไม่ม้กัาริเอารัิดั 
เอาเปริ้ยูบซึ่ึ�งกัันแลิะกััน ตี้ลิอดัจำนในดั�านกัาริดัูแลิพนักังาน 
บริิษััทม้กัาริบริิหาริทริัพยูากัริบุคคลิในทุกัขั�นตี้อน เพ่�อให�เกัิดั
ปริะส์ทิธัภิาพสู์งส์ดุั ตี้ั�งแตี้ก่ัาริส์ริริหาบุคลิากัริ กัาริพัฒนาบุคลิากัริ 
ริวมทั�งม้กัาริอบริมให�พนักังานอยู่างตี้่อเน่�อง ม้กัาริกัำาหนดั 
ผู้ลิตี้อบแทนอยูา่งเป็นธัริริม แลิะกัาริจำดััส์วัส์ดักิัาริอยูา่งเหมาะส์ม  
นอกัจำากัน้� บริิษััทยูังส่์งเส์ริิมแลิะส์นับส์นุนให�พนักังานทุกัคนม้
โอกัาส์ท้�จำะกั�าวหน�า ม้กัาริเร้ิยูนรูิ�ในทุกัริะดัับขององค์กัริ แลิะ
พัฒนาทักัษัะเพ่�อยูกัริะดัับกัาริทำางานให�ม้ความเป็นม่ออาช้พบน
ส์ภาพแวดัลิ�อมกัาริทำางานท้�เหมาะส์ม โดัยูนโยูบายูต่ี้างๆ ของ
บริิษััทม้ดัังตี้่อไปน้�

(1) การจ่ายค้่าต้อบแทุนและส่ว้ส่ด้ิการแก่พน้กงาน
 บริิษััทม้นโยูบายูกัาริจำ่ายูค่าตี้อบแทนท้�เป็นธัริริม ริวมถุึง 

ส์ริ�างความมั�นคงในส์ายูอาช้พแลิะม้โอกัาส์กั�าวหน�าใน 

อาช้พอยู่างเป็นธัริริม แลิะจำัดัให�ม้ส์วัส์ดัิกัาริดั�านตี้่างๆ  
ส์ำาหรัิบพนักังานของบริิษััท ตี้ามท้�กัฎหมายูกัำาหนดั  
เช่น ปริะกัันส์ังคม แลิะนอกัเหน่อจำากัท้�กัฎหมายู 
กัำาหนดั เช่น มป้ริะกันัสุ์ขภาพแลิะอุบตัี้เิหตี้ใุห�แกัพ่นกัังาน  
ริวมทั�งเงินช่วยูเหลิ่อปริะเภทต่ี้างๆ เช่น เงินช่วยูเหลิ่อ 
พนักังานส์ำาหริับค่าพิธั้ฌาปนกัิจำบิดัามาริดัาท้�เส์้ยูช้วิตี้ 
ของพนักังาน ทุนกัาริศึกัษัาส์ำาหริับบุตี้ริพนักังาน เป็นตี้�น

(2) การพ้ฒินาค้วามร้้ ศิ้กยภาพของพน้กงาน และการฝ่ึก
อบรม

 บริษัิัทม้นโยูบายูส์ง่เส์ริมิกัาริพฒันาบุคลิากัริ โดัยูส์นบัส์นนุ
ให�พนักังานม้กัาริพัฒนาความริู�ความส์ามาริถุศักัยูภาพ ม้
ทัศนคตี้ิท้�ดั้ ม้คุณธัริริมแลิะจำริิยูธัริริม แลิะกัาริทำางานเป็น
ท้ม โดัยูผู้่านกัริะบวนกัาริฝั่ึกัอบริม กัาริส์ัมมนากัาริดัูงาน 
เพ่�อให�พนักังานไดั�ริับกัาริพัฒนาอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ

 นอกัจำากัน้� บริิษััทยัูงไดั�ส์นับส์นุนกัาริพัฒนาองค์กัริ
แลิะทริัพยูากัริบุคคลิ โดัยูเน�นกัริะบวนกัาริทำางานท้�ม้
ปริะส์ิทธัิภาพ กัาริกัำาหนดับทบาทหน�าท้�ของพนักังานให�
ชัดัเจำน กัาริกัำาหนดัผู้ลิตี้อบแทนท้�เหมาะส์ม กัาริพัฒนา
ริะบบกัาริปริะเมินแลิะเพิ�มส์มริริถุนะกัาริทำางานของ
พนักังาน

(3) นโยบายค้วามป็ลอด้ภ้ยและอาชีวอนาม้ย
 บริิษััทกัำาหนดันโยูบายูท้�ส์นับส์นุนให�พนักังานปฏิิบัตี้ิงาน

ไดั�อยู่างปลิอดัภัยูแลิะม้ส์ุขอนามัยูในส์ถุานท้�ทำางานท้�ดั ้
บริิษััทมุ่งเน�นกัาริป้องกัันอุบัตี้ิเหตีุ้ท้�อาจำเกัิดัขึ�นไดั�อยู่าง
เตี้ม็ความส์ามาริถุ แลิะจำะเส์ริมิส์ริ�างให�พนักังานมจ้ำติี้ส์ำานกึั 
ดั�านความปลิอดัภัยู อ้กัทั�งม้กัาริให�ความริู�ผู้่านกัาริ 
ฝั่ึกัอบริมแลิะส์่งเส์ริิมให�พนักังานม้ส์ุขภาพอนามัยูท้�ดั ้ 
(แลิะไม่ทำากัาริใดัท้�เป็นผู้ลิริ�ายูตี้่อส์ุขภาพอนามัยูแกั่ 
ลิูกัค�าหริ่อผูู้�ริับบริิกัาริ) ริวมถึุงดัูแลิส์ถุานท้�ทำางานให�ถูุกั 
ส์ุขลิักัษัณะแลิะม้ความปลิอดัภัยูอยูู่เส์มอ

4. คว�มรับผิดัชอบตี้่อผู้บริโภค
บริษัิัทมน้โยูบายูมุง่เน�นกัาริดัำาเนนิธัรุิกัจิำตี้อ่ลิกูัค�า (ซึ่ึ�งม้ฐานะเปน็
ผูู้�บริิโภคคนหนึ�ง) ดั�วยูความซ่ึ่�อส์ัตี้ยู์ ส์ุจำริิตี้ ยูึดัถุ่อปฏิิบัตี้ิตี้าม
เง่�อนไขของส์ัญญาท้�ไดั�ทำาไว�กัับลิูกัค�าแลิะเป็นไปตี้ามมาตี้ริฐาน
ท้�กัฎหมายูกัำาหนดั นอกัจำากัน้� บริษัิัท ให�ความส์ำาคญัในเริ่�องของ
กัาริควบคุมคุณภาพความปลิอดัภัยูตี้ลิอดักัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ โดัยู 
บริิษััทตี้ริะหนักัดั้ว่า “คุณภาพแลิะความปลิอดัภัยูทางดั�านนำ�า” 
เป็นพ่�นฐานส์ำาคัญยูิ�งของกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ ตี้ลิอดัจำนความพริ�อม
ของบุคลิากัริท้�ม้คุณภาพ ควบคู่ไปกัับมาตี้ริกัาริเข�มงวดัในกัาริ
ปริะกัันคุณภาพตี้ลิอดักัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้ ตี้ั�งแตี้่วัตี้ถุุดิับตี้�นทาง 
ไปจำนถุึงผู้ลิผู้ลิิตี้ปลิายูทาง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 095

5. กั�รดัูแลิรักัษั�ส์ิ่งแวดัลิ้อม
บริิษััทม้นโยูบายูดั�านกัาริคุ�มคริองส์ิ�งแวดัลิ�อม โดัยูท้�ผู้่านมา
บริษัิัทม้กัาริบริหิาริจำดัักัาริ โดัยูคำานึงถุงึผู้ลิกัริะทบตี้อ่ส์ิ�งแวดัลิ�อม
ในทุกักัริะบวนกัาริทางธัุริกัิจำ อาทิเช่น กัาริส์ำาริวจำแลิะปริะเมิน
ผู้ลิกัริะทบตี้่อส์ิ�งแวดัลิ�อมกั่อนกัาริกั่อส์ริ�างอยู่างเข�มงวดั ม้กัาริ
วางริะบบแลิะริะเบ้ยูบในกัาริดัำาเนินงาน ไม่ให�ส์ริ�างผู้ลิกัริะทบ 
ตี้อ่ส์ภาพแวดัลิ�อมแลิะชมุชนโดัยูริอบ ตี้ลิอดัจำนมก้ัาริใช�ริะบบกัาริ
บริิหาริจำัดักัาริคุณภาพส์ิ�งแวดัลิ�อมมาตี้ริฐานส์ากัลิ ISO 14001 
มาใช�ในกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ นอกัจำากัน้� บริิษััทยูังให�ความส์ำาคัญกัับ
กัาริจำัดักัาริใช�ทริัพยูากัริธัริริมชาตี้ิให�ม้ปริะส์ิทธัิภาพส์ูงส์ุดั โดัยูม้
กัารินำาผู้ลิพลิอยูไดั�หร่ิอของเหลิอ่จำากักัาริผู้ลิติี้กัลัิบมาใช�ปริะโยูชน์
ให�ไดั�มากัท้�ส์ุดั ริวมทั�งม้กัาริบำาบัดัของเส์้ยูจำากักัริะบวนกัาริผู้ลิิตี้
ท้�ม้คุณภาพ ไดั�มาตี้ริฐาน แลิะม้กัาริปริะเมินริะบบบริิหาริจำัดักัาริ
ส์ิ�งแวดัลิ�อมอยู่างตี้่อเน่�อง

6. กั�รร่วมพัฒน�ชุมชนหร่อส์ังคม
บริิษััทม้นโยูบายูท้�จำะดัำาเนินธัุริกัิจำท้�เป็นปริะโยูชน์ตี้่อเศริษัฐกิัจำ 
แลิะส์ังคม แลิะยูึดัมั�นกัาริปฏิิบัตี้ิตี้นเป็นพลิเม่องท้�ดั้ แลิะปฏิิบัตี้ิ
ตี้ามกัฎหมายูแลิะข�อบังคับท้�เกั้�ยูวข�องอยู่างคริบถุ�วน โดัยู
บริิษััทจำะมุ่งมั�นในกัาริพัฒนาส์่งเส์ริิมแลิะยูกัริะดัับคุณภาพช้วิตี้
ของส์ังคม แลิะชุมชนอันเป็นท้�ท้�บริิษััทตี้ั�งอยูู่ให�ม้คุณภาพดั้ขึ�น
พริ�อมๆ กับักัาริเตี้บิโตี้ของบริษัิัท ซึึ่�งเป็นหนึ�งในจำริริยูาบริริณกัาริ
ดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท บริิษััทม้นโยูบายูกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำภายูใตี้�
มาตี้ริฐานส์ิ�งแวดัลิ�อม โดัยูม้ริะบบกัาริผู้ลิิตี้แลิะกัาริดัำาเนินงาน
ท้�ใช�ทริัพยูากัริแลิะพลิังงานอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ ม้กัาริควบคุม
ป้องกัันมิให�เกัิดัมลิภาวะตี้่อส์ิ�งแวดัลิ�อม ริวมทั�ง ไดั�ดัำาเนินกัาริ 
บริหิาริจัำดักัาริส์ิ�งแวดัลิ�อมอยู่างเปน็ริะบบ ม้กัาริตี้ดิัตี้ามปริะเมนิผู้ลิ  
แลิะทบทวนเพ่�อกัาริพัฒนาอยู่างตี้่อเน่�อง

นอกัจำากัน้� บริิษััทยูึดัถุ่อนโยูบายูท้�ตี้�องดูัแลิแลิะส์านส์ัมพันธั์กัับ
ชุมชนใกัลิ�เค้ยูง จำึงส์นับส์นุนกัิจำกัริริมของชุมชนอยู่างส์มำ�าเส์มอ 
โดัยูดัำาเนินโคริงกัาริตี้า่งๆ ท้�คำานงึถุงึความเหมาะส์มแลิะปริะโยูชน์
ท้�ชุมชนแลิะส์ังคมจำะพึงไดั�ริับเพ่�อกัาริพัฒนาชุมชนอยู่างยูั�งยู่น

7. กั�รม้นวัตี้กัรรมแลิะเผยูแพร่นวัตี้กัรรม
ท้่ม้คว�มรับผิดัชอบตี้่อส์ังคมแลิะส์ิ่งแวดัลิ้อม
บริิษััทตี้ริะหนักัถึุงคุณค่าแลิะความส์ำาคัญของทริัพยูากัรินำ�า 
ซึ่ึ�งเป็นทริัพยูากัริส์ิ�นเปลิ่อง ควบคู่กัับกัาริดัูแลิส์ิ�งแวดัลิ�อมแลิะ 
ริับผู้ิดัชอบตี้่อส์ังคม บริิษััทจำึงกัำาหนดั “นโยูบายูใช�นำ�าอยู่าง
ปริะหยูดัั” เพ่�อแส์ดังเจำตี้จำำานงแลิะความมุง่มั�นในกัาริใช�ทริพัยูากัริ
ในกัาริดัำาเนินธัรุิกัจิำแลิะกัาริผู้ลิติี้ของบริษัิัทฯ อยู่างม้ปริะสิ์ทธัภิาพ
แลิะปริะส์ิทธัิผู้ลิ แลิะยูังมุ่งเน�นกัาริปริะหยูัดัพลิังงานโดัยูกัาริใช�
นวัตี้กัริริมแลิะกัาริบริิหาริจัำดักัาริอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ กัาริผู้ลิิตี้
ไฟฟ้าจำากัพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ ริวมถึุงจำากัพลิังงานทางเลิ่อกั
อ่�นๆ (Alternative Energy) นอกัจำากัน้� บริิษััทฯ ยูังม้นโยูบายู 
ในกัาริเผู้ยูแพร่ิให�ความริู�แลิะแลิกัเปลิ้�ยูนความริู�เกั้�ยูวกัับกัาริ
ปริะหยูัดัพลิังงานกัับกัลิุ่มลิูกัค�า ตี้ลิอดัจำนหน่วยูงานอ่�นๆ ท้�
เกั้�ยูวข�อง

8. แนวท�งปฏิบัตี้ิดั้�นทรัพยู์ส์ินท�งปัญญ�
บริษัิัทม้นโยูบายูชดััเจำนท้�จำะไมก่ัริะทำากัาริใดัๆ ท้�จำะเป็นกัาริลิะเมดิั
ทริพัยูส์์นิทางปญัญา ไมว่า่จำะเปน็ทางดั�านลิขิส์ทิธัิ� ส์ทิธับิตัี้ริ หริอ่
เคริ่�องหมายูกัาริค�า ความลิับทางกัาริค�า แลิะทริัพยู์ส์ินปัญญา
ดั�านอ่�นท้�กัฎหมายูกัำาหนดั อาท ิกัาริใช�โปริแกัริมคอมพวิเตี้อริท้์�ม้
ลิขิสิ์ทธัิ�ถุกูัตี้�อง โดัยูโปริแกัริมคอมพวิเตี้อริท์กุัชนดิัจำะตี้�องผู้า่นกัาริ
ตี้ริวจำส์อบแลิะลิงโปริแกัริมโดัยูฝ่ั่ายูเทคโนโลิยู้ส์าริส์นเทศเท่านั�น 
เพ่�อป้องกัันกัาริใช�ซึ่อฟแวริ์ท้�ลิะเมิดัลิิขส์ิทธัิ� เป็นตี้�น
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บริิษััทส์านตี้่อกิัจำกัริริมดั�านกัาริบริิกัาริส์าธัาริณส์ุขอัน
หลิากัหลิายูให�แตี้่ลิะชุมชน ส์่งมอบยูาส์ามัญปริะจำำาบ�าน
พริ�อมอุปกัริณ์ทางกัาริแพทยู ์ให�ทุกัคริอบครัิวในชุมชนไดั�
เข�าถุึงบริิกัาริท้�ดั้ท้�ส์ุดัในส์ถุานพยูาบาลิใกัลิ�บ�าน

บริิษััทไดั�จำัดัซ่ึ่�ออุปกัริณ์กัาริแพทยู์ เพ่�อมอบให�แกั่  
โริงพยูาบาลิส์่งเส์ริิมส์ุขภาพตี้ำาบลิหนองเส์่อช�างแลิะ 
โริงพยูาบาลิส์่งเส์ริิมตี้ำาบลิท่าจำาม อำาเภอหนองใหญ่ 
จำังหวัดัชลิบุริ้ ช่วยูเพิ�มศักัยูภาพในกัาริริักัษัาแลิะ กัาริให�
บริิกัาริปริะชาชนในพ่�นท้�อยู่างทั�วถุึง

02 กิารชื่่วยเหล่อ
ด้้านสาธารณสุข

กัิจำกัรรมเพ่่อประโยูชน์ตี้่อส์ังคมแลิะส์ิ่งแวดัลิ้อม ในรอบปีท้่ผ่�นม� 
ในปี 2563 ท้่ผ่�นม� 
บริิษััทยูังคงดัำาเนินกัิจำกัริริมเพ่�อปริะโยูชน์ต่ี้อสั์งคมแลิะส์ิ�งแวดัลิ�อมอยู่างต่ี้อเน่�อง โดัยูไดั�ร่ิวมม่อกัับองค์กัริแลิะหน่วยูงานท�องถุิ�น 
มากัมายูเพ่�อส์ริ�างส์ริริค์กัิจำกัริริมส์ำาหริับชุมชน มุ่งหวังให�ส์ังคมม้ความเข�มแข็งแลิะใช�ช้วิตี้อยู่างอยูู่ดั้ม้ส์ุข บริิษััทเข�าไปม ้
ส่์วนร่ิวมกัับชุมชนโดัยูริอบนิคมอุตี้ส์าหกัริริมอยู่างใกัลิ�ชิดั โดัยูริิเริิ�มโคริงกัาริต่ี้างๆ เพ่�อพัฒนาคุณภาพช้วิตี้ของผูู้�อยูู่อาศัยู  
พริ�อมร่ิวมส์นบัส์นนุกัาริแกั�ไขปัญหาท้�ชุมชนพบเจำอ ริวมถึุงกัาริเข�าไปเยู้�ยูมเยู้ยูนแลิะพดูัคยุูกับัส์มาชิกัในชุมชนอยู่างทั�วถุึง

01
ดั�วยูตี้ริะหนักัถุงึความส์ำาคญัของกัจิำกัริริมเพ่�อส์งัคมดั�าน
กัาริศึกัษัาอันเป็นริากัฐานของกัาริพัฒนาช้วิตี้ บริิษััท
เช่�อว่ากัาริส์นับส์นุนเพ่�อกัาริศึกัษัาควริเริิ�มตี้�นตี้ั�งแตี้ ่
วยัูเดัก็ั เพ่�อให�เยูาวชนไดั�มโ้อกัาส์อยูา่งเทา่เท้ยูมในกัาริ
พฒันาทักัษัะแลิะความริู�ในโริงเร้ิยูน ริว่มดูัแลิให�พวกัเขา
ม้หน�าท้�กัาริงานท้�ดั้ในอนาคตี้

ดัริ. นิพนธั์ บุญเดัชานันทน์ ปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ 
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั 
(มหาชน) หริอ่ WHAUP พริ�อมดั�วยูท้มงาน ผูู้�ปริะกัอบกัาริ 
ในนิคมฯ แลิะพันธัมิตี้ริธัุริกัิจำกัว่า 70 ริายู เดัินทางไป
มอบอุปกัริณ์กัาริศึกัษัาปริะจำำาปี 2563 ให�แก่ันักัเร้ิยูน
กัว่า 20,400 คน จำากั 65 โริงเริยู้น พริ�อมทั�งยูงัเผู้ยูแพร่ิ
ความริู�ความเข�าใจำดั�านกัาริดัแูลิตี้นเองให�ปลิอดัภยัูจำากั
เช่�อโควดิั-19 ภายูหลิงัจำากัท้�โริงเร้ิยูนไดั�กัลิบัมาเปดิักัาริ
เริ้ยูนกัาริส์อนอยู่างเตี้็มริูปแบบอ้กัคริั�ง

กิารชื่่วยเหล่อ
ด้้านการศึึกษา
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นอกัจำากัน้� บริิษััทส์นุนงานกัฐินส์ามัคค้ ปริะจำำาปี 2563  
ให�กัับวัดัหลิายูแห่งในชุมชน ตี้ามปริะเพณ้ทางศาส์นาของ
พทุธัศาส์นกิัชน ริวมทั�งริว่มจำดัักัจิำกัริริมปริะเพณล้ิอยูกัริะทง
ปริะจำำาป ีของอำาเภอบ�านคา่ยู จำงัหวดััริะยูอง เพ่�อส์บ่ส์านกัาริ
อนรุิกััษัป์ริะเพณวั้ฒนธัริริมไทยูในกัาริขอขมาพริะแม ่คงคา
ให�อยูู่คู่ส์ังคมไทยูตี้่อไป

03
บริิษััทริ่วมกัับกัาริไฟฟ้าส์่วนภูมิภาคอำาเภอบ�านบึง มอบริะบบไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ (โซึ่ลิา เซึ่ลิลิ์) ให�กัับปริะชาชน 
ผูู้�ยูากัไริ� ท้�ไม่ม้ไฟฟ้าใช�ในกัาริดัำาริงช้วิตี้ปริะจำำาวัน ณ ตี้ำาบลิหนองบอนแดัง หมู่ท้� 3 อำาเภอบ�านบึง จำังหวัดัชลิบุริ้

กิารยกิระด้ับ
ความเป็นอัย้่ขอังชีาวชี้มชีน

เน่�องในโอกัาส์วันตี้ำาริวจำแห่งชาตี้ิ บริิษััทไดั�มอบข�าวส์าริ
อาหาริแห�งให�แกั่ส์ถุาน้ตี้ำาริวจำภูธัริบ่อวิน ตี้ำาบลิเขาคันทริง 
อำาเภอศริ้ริาชา จำังหวัดัชลิบุริ้ เพ่�อนำาไปส์่งตี้่อให�แกั่นักัเริ้ยูน
ท้�ขาดัแคลินในพ่�นท้�โดัยูริอบ ริวมถุึงมอบเงินส์นับส์นุน
โคริงกัาริตี้ำาริวจำอาส์า ท้�ส์ถุาน้ตี้ำาริวจำภูธัริคลิองกัิ�ว จำังหวัดั
ชลิบุริ้ เส์ริิมส์ริ�าง ความเข�มแข็งพริ�อมช่วยูกัันรัิกัษัาความ
ส์งบส์ุขในชุมชน
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04
บริิษััทส์นับส์นุนกัาริพัฒนาผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ให�ดั้ขึ�น อันจำะ
ช่วยูชาวชุมชนเพิ�มพูนริายูไดั�จำากัอาช้พ ดั�วยูกัาริส์่ง
มอบวสั์ดัอุปุกัริณส์์ำาหริบัทำาเหด็ันางฟา้ทริงเคริ่�อง ให�แกั่
กัลิุ่มวิส์าหกัิจำชุมชนแปริริูปข�าวเกัษัตี้ริส์ัมพันธั์ (ชุมชน 
ท�ายูโขดั) อำาเภอบ�านค่ายู จำังหวัดัริะยูอง ริวมถุึง
ส์นับส์นุนกัลิุ่มส์ัมมาช้พชุมชนบ�านชากัมะหาดั พริ�อม
จำดััทำาห�องอบไล่ิความช่�น ส์ำาหรัิบกัาริผู้ลิติี้เคร่ิ�อง จำกััส์าน
จำากัผู้ักัตี้บชวา อาทิ กัริะเป๋า ตี้ะกัริ�า เส์่�อ ฯลิฯ เพ่�อให� 
แห�งง่ายูแลิะเริ็วขึ�นส์ริ�างส์ริริค์ผู้ลิิตี้ภัณฑ์์ไดั�ตี้ลิอดั โดัยู
ไม่ตี้�องกัังวลิกัับส์ภาพอากัาศ

เสริมสร้าง
อัาชี่พิชีาวชี้มชีน

บริษัิัทเดันิหน�าริณริงค์ให�ชาวชมุชนริว่มกันัริกััษัาส์ิ�งแวดัลิ�อม 
ผู้่านกิัจำกัริริมปลูิกัตี้�นไม�แลิะส์นับส์นุนกัาริขุดัลิอกัคลิอง
มะเฟ้อง อำาเภอบ�านค่ายู จำังหวัดัริะยูอง ริ่วมกัิจำกัริริมอาส์า
ปลิูกัดัอกัปอเท่องแลิะทานตี้ะวัน เพ่�อปริะดัับถุนนให�ส์ะอาดั
แลิะส์วยูงาม ดัอกัไม�ส์เ้หลิอ่งส์วยูงามเหลิา่น้�ยูงัเปน็ท้�พกััพงิ
ของนกัแลิะผู้้เส์่�อ แลิะส์ริ�างความมั�นใจำให�กัับชาวชุมชนแลิะ
ผูู้�มาเยู่อนไดั�ส์ัมผู้ัส์อากัาศบริิส์ุทธัิ�

05อนุรักิษ์
สิ�งแวดล�อัม
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กั�รควบคุมภ�ยูใน
แลิะกั�รบริห�รจำัดักั�รคว�มเส์้่ยูง

คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�ร
ตี้่อระบบควบคุมภ�ยูใน
บริษัิัทให�ความส์ำาคญักับักัาริม้ริะบบควบคมุภายูในท้�ดั ้แลิะเปน็ไป
ตี้ามหลิักักัาริดัูแลิกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ กัลิ่าวค่อ กัาริม้ริะบบกัาริ
ปฏิิบัตี้ิงานท้�โปริ่งใส์ ยูุตี้ิธัริริม เช่�อถุ่อไดั� แลิะม้กัาริถุ่วงดัุลิอำานาจำ
ซึ่ึ�งส์ามาริถุตี้ริวจำส์อบไดั� ซึ่ึ�งจำะนำาไปส์ู่ ปริะโยูชน์ส์ูงส์ุดัของผูู้�ถุ่อ
หุ�น พนกัังาน คูค่�า ชมุชน แลิะผูู้�ท้�เกั้�ยูวข�องทกุัฝั่า่ยู โดัยูท้�ปริะชมุ 
คณะกัริริมกัาริบริิษััท คริั�งท้� 6/2558 เม่�อวันท้� 19 พฤศจำิกัายูน 
2558 ไดั�แตี้่งตี้ั�งคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ จำำานวน 3 ท่าน เพ่�อทำา
หน�าท้�ส์อบทานความเพยู้งพอของริะบบควบคมุภายูในของบริษัิัท 
ริวมถุึงกัาริตี้ริวจำส์อบเพ่�อให�มั�นใจำว่าบริิษััทม้กัาริดัำาเนินธุัริกัิจำ
ท้�เป็นไปตี้ามกัฎหมายู แลิะกัฎเกัณฑ์์ท้�เกั้�ยูวข�องกัับส์ำานักังาน
คณะกัริริมกัาริกัำากับัหลิกััทริพัยูแ์ลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัยู ์(กัลิตี้.) แลิะ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู (ตี้ลิท.) ริวมถุึงกัฎหมายูอ่�นๆ 
ท้�บังคับใช�ในกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำของบริิษััท 

ในกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท คริั�งท้� 2/2564 เม่�อวันท้� 25 
กัุมภาพันธั์ 2564 ซึ่ึ�งคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบทุกัท่านไดั�เข�าริ่วม
ปริะชุม คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั�พิจำาริณาแลิะจำัดัทำาแบบปริะเมิน
ความเพ้ยูงพอของริะบบควบคุมภายูในของบริิษััท โดัยูกัาริ 
ซึ่ักัถุามข�อมูลิจำากัฝั่่ายูบริิหาริ แลิะอ�างอิงริายูงานกัาริปริะเมิน
ความเพ้ยูงพอของริะบบควบคุมภายูในท้�จำัดัทำาโดัยูบริิษััท ตี้ริวจำ
ส์อบภายูในธัริริมนิตี้ิ จำำากััดั โดัยูคณะกัริริมกัาริบริิษััทม้ความ
เห็นว่า บริิษััทม้ริะบบควบคุมภายูในท้�เพ้ยูงพอ แลิะเหมาะส์ม
ส์อดัคลิ�องกัับแบบปริะเมินความเพ้ยูงพอของริะบบควบคุม
ภายูในของส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะ
ตี้ลิาดัหลัิกัทรัิพย์ูทั�งน้� คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั�พิจำาริณาปริะเมิน
ความเพ้ยูงพอของริะบบควบคุมภายูในของบริิษััท ทั�ง 5 ดั�าน 
ไดั�แกั่ 

1. กัาริควบคุมภายูในองค์กัริ (Control Environment) 
2. กัาริปริะเมินความเส์้�ยูง (Risk Assessment)
3. กัาริควบคุมกัาริปฏิิบัตี้ิงาน (Control Activities) 
4. ริะบบส์าริส์นเทศแลิะกัาริส์่�อส์าริข�อมูลิ (Information  

& Communication) 
5. ริะบบกัาริตี้ิดัตี้าม (Monitoring Activities)

หัวหน้�ง�นตี้รวจำส์อบภ�ยูในแลิะหัวหน้�ง�น
กัำ�กัับดัูแลิกั�รปฏิบัตี้ิง�นของบริษััท
บริิษััทไดั�แตี้่งตี้ั�ง บริิษััท ตี้ริวจำส์อบภายูในธัริริมนิตี้ิ จำำากััดั  
(“ธัริริมนิตี้”ิ) ให�ปฏิบัิตี้หิน�าท้�ในฐานะผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในของบริษัิัท 
แลิะธัริริมนิตี้ิมอบหมายูให� นางส์าวศมจำริ้ย์ู แกั�วขอมดั้ เป็น 
ผูู้�ริับผู้ิดัชอบหลิักัในกัาริปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในปริะจำำา
ปีของบริิษััท 

คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�พิจำาริณาคุณส์มบัตี้ิของธัริริมนิตี้ิแลิะ
นางส์าวศมจำริ้ยู์ แกั�วขอมดั้ แลิ�วเห็นว่า ม้ความเหมาะส์มเพ้ยูง
พอกัับกัาริปฏิิบัติี้หน�าท้�ดัังกัล่ิาว เน่�องจำากัม้ความเป็นอิส์ริะ
แลิะม้ปริะส์บกัาริณ์ในกัาริปฏิิบัตี้ิงานดั�านกัาริตี้ริวจำส์อบภายูใน
มาเป็นริะยูะเวลิามากักัว่า 15 ปีนอกัจำากัน้� นางส์าวศมจำริ้ยู์  
แกั�วขอมดั ้มค้วามเข�าใจำในกัจิำกัริริมแลิะกัาริดัำาเนนิงานของบริษัิัท  
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบจำึงเห็นว่าม้ความเหมาะส์มท้�จำะปฏิิบัตี้ิ
หน�าท้�ดัังกัลิ่าวทั�งน้� กัาริพิจำาริณาแตี้่งตี้ั�ง ถุอดัถุอน แลิะโยูกัยู�ายู
ผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหน่งหัวหน�างานตี้ริวจำส์อบภายูใน ตี้�องไดั�รัิบอนุมัตี้ิ
จำากัคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบโดัยูคุณส์มบัตี้ิของผูู้�ดัำาริงตี้ำาแหน่ง
หัวหน�าหน่วยูตี้ริวจำส์อบภายูม้ดัังตี้่อไปน้�
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ห้้วห้น้าต้รวจส่อบภายใน บริษั้ทุ ต้รวจส่อบภายในธิรรมนิต้ิ จำาก้ด้

หัวข้อ ผู้ตี้รวจำส์อบภ�ยูในซี้่งเป็นบุคคลิภ�ยูนอกั

ผ้้ต้รวจส่อบภายใน นางส่าวศิมจรีย์ แก้วขอมด้่ (ผ้้ร้บผิด้ชอบในการต้รวจส่อบภายใน) 
บริษั้ทุ ต้รวจส่อบภายในธิรรมนิต้ิ จำาก้ด้

คุ้ณูวุฒิิ ป็ริญ่ญ่าต้รี ค้ณูะมนุษัยศิาส่ต้ร์และส่้งค้มศิาส่ต้ร์ เอกการบ้ญ่ชี  
มห้าวิทุยาล้ยบ้รพา (บ้ญ่ชีบ้ณูฑิิต้)

ป็ระส่บการณู์ของผ้้ต้รวจส่อบภายใน ม่ป็ระส่บการณู์ทุำางานมากกว่า 15 ป็ี 
โด้ยม่ป็ระส่บการณู์ทุำางานก้บธิรรมนิต้ิมาต้้�งแต้่ป็ี 2549 จนถืึงป็ัจจุบ้น

ค้วามเห้็นของค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ 
ต้่อป็ระส่บการณู์ของผ้้ต้รวจส่อบภายใน

นางส่าวศิมจรีย์ แก้วขอมด้่ จ้ด้เป็็นผ้้ทุ่�ม่ค้วามร้้และป็ระส่บการณู์ทุ่�ด้่ในการ
ป็ฏิิบ้ต้ิห้น้าทุ่�ต้รวจส่อบภายในให้้แก่บริษั้ทุ

ห้น้าทุ่�ค้วามร้บผิด้ชอบ ต้รวจส่อบภายในระบบต้่าง ๆ ของบริษั้ทุ ต้ามทุ่�ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบ
กำาห้นด้ห้รือเห้็นส่มค้วร รวมถืึงร่วมเส่นอแผนการต้รวจส่อบภายในป็ระจำาป็ี 
ให้้ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูา

ทั�งน้� ท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ คริั�งท้� 6/2562 เม่�อวันท้�  
8 พฤศจิำกัายูน 2562 ไดั�ม้กัาริอนุมัตี้ิแผู้นกัาริตี้ริวจำส์อบริะบบ
ควบคุมภายูในของบริิษััท ปริะจำำาปี 2563 ซึ่ึ�งแผู้นกัาริตี้ริวจำส์อบ
ดัังกัลิ่าวปริะกัอบดั�วยู กัาริควบคุมงานกั่อส์ริ�างโคริงกัาริพลิังงาน
แส์งอาทิตี้ย์ู กัาริจัำดัซ่ึ่�อ จำัดัจำ�าง กัาริบริิหาริความมั�นคงแลิะ 

ภัยูทางเทคโนโลิยู้ส์าริส์นเทศ กัาริปริะเมินกัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริ
ท้�ดั้ แลิะ กัาริปริะเมินความเพ้ยูงพอของริะบบกัาริควบคุม
ภายูใน ตี้ามแนวทางท้�คณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพย์ูแลิะ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ (กั.ลิ.ตี้.)  กัำาหนดั
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ร�ยูลิะเอ้ยูดัเกั้่ยูวกับกัรรมกั�รบริษััท
แลิะบริษััทยู่อยู

นา
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ริุกั

ริส์
กัุลิ

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) 

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู� 2 จำำากัดั

WHAUP (SG) 1 PTE. Limited

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตี้อริ์ จำำากััดั บริิษัทยู่อยู 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 IIII,IV II,IV II,IV III III III III III III

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัทยู่อยู

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอยูพ้ อินเตี้อริ์เนชั�นแนลิ จำำากััดั

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็นเนอริ์ยู� จำำากัดั 

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ โซึ่ลิ่าริ์ จำำากัดั

WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited

WHAUP Nghe An Joint Stock Company
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ร�ยูช่่อบริษััท

หมายเหตุ	:	X=	ป็ระธิานคำณะกำรรมกำารบริษััท/	I	=	กำรรมกำาร/	II	=	กำรรมกำารอัิสุระ/	III	=	ผ้้บริหาร/	IV=	กำรรมกำารตรวจสุอับ/
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Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

บริิษัท เกั็คโค่ - วัน จำำากััดั 

บริิษัท โกัลิว์ ไอพ้พ้ จำำากััดั 

บริิษัท อ้ส์เทิริ์น ซึ่บอริ์ดั คลิ้น เอ็นเนอริ์ยู� จำำากัดั

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัท ห�วยูเหาะไทยู จำำากััดั

บริิษัท บ้.กัริิม เพาเวอริ์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำากััดั

บริิษัท ชลิบุริ้ คลิ้น เอ็นเนอริ์ยู� จำำากัดั 

บริิษัท ไฟฟ้า ห�วยูเหาะ จำำากััดั

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ กันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริฟ 1 จำำากััดั

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ กันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริฟ 3 จำำากััดั

Cua Lo Water Supply Joint Stock Company

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ กันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริฟ 6 จำำากััดั

บริิษัท ดัับบลิิวเอชเอ กันกัุลิ กัริ้นโซึ่ลิ่าริ์ริฟ 17 จำำากััดั

บริิษัท กััลิฟ์ ดัับบลิิวเอชเอ เอ็มท้ จำำาหน่ายูกั๊าซึ่ธัริริมชาตี้ จำำากััดั 

ร�ยูช่่อบริษััท

หมายเหตุ	:	X=	ป็ระธิานคำณะกำรรมกำารบริษััท/	I	=	กำรรมกำาร/	II	=	กำรรมกำารอัิสุระ/	III	=	ผ้้บริหาร/	IV=	กำรรมกำารตรวจสุอับ/
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
103

บริิษัท ดับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์น ซึ่บอริ์ดั เอ็นจำดั้ 4 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ บ้ว้ จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ เคเคเอส์ จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ เจำพ้ เอ็นแอลิแอลิ จำำากัดั

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัทริ่วมทุน

บริิษัท กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ ท้เอส์ 1 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ ท้เอส์ 1 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ จำำากััดั 

บริิษัท กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าริ์ ท้เอส์ 2 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ ท้เอส์ 2 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ ท้เอส์ 3 จำำากััดั

บริิษัท ดับบลิิวเอชเอ อ้ส์เทิริ์น ซึ่บอริ์ดั เอ็นจำดั้ 2 จำำากััดั 

บริิษัท กัลิฟ์ ท้เอส์ 4 จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ ว้ท้พ้ จำำากััดั

บริิษัท กัลิฟ์ เอ็นแอลิแอลิ 2 จำำากััดั

ร�ยูช่่อบริษััท

หมายเหตุ	:	X=	ป็ระธิานคำณะกำรรมกำารบริษััท/	I	=	กำรรมกำาร/	II	=	กำรรมกำารอัิสุระ/	III	=	ผ้้บริหาร/	IV=	กำรรมกำารตรวจสุอับ/
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563104

ร�ยูกั�ร 
ระหว่�งกััน

บุคคลิท้่อ�จำม้คว�มขัดัแยู้งแลิะลิักัษัณะคว�มส์ัมพันธ์

บริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยู ม้กัาริทำาริายูกัาริกัับบุคคลิท้�อาจำม้ความขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์ ซึ่ึ�งส์ามาริถุส์ริุปลิักัษัณะความส์ัมพันธั์ ไดั�ดัังน้�

บุคคลิท้่อ�จำม้คว�มขัดัแยู้ง ลิักัษัณะกั�รประกัอบธุรกัิจำ ลิักัษัณะคว�มส์ัมพันธ์

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินด้้ส่เต้รียล  
ด้่เวลลอป็เมนทุ์ จำาก้ด้ (มห้าชน)
(“WHAID”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการนิค้ม
อุต้ส่าห้กรรม

- เป็็นผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้น
ร้อยละ 70.45 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียก
ชำาระแล้ว(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 3 ทุ่านได้้แก่
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล
 
 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น

 3) นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล

บริษั้ทุ อ่ส่เทุิร์น ซัีบอร์ด้ อินด้้ส่เต้รียล  
เอส่เต้ทุ (ระยอง ) จำาก้ด้ (“ESIE”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการนิค้ม
อุต้ส่าห้กรรม

- เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHAID ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้นร้อยละ 
60 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียกชำาระแล้ว  
(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 3 ทุ่านได้้แก่ 
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล 

 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 

 3) นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ  
อ่ส่เทุิร์นอินด้้ส่เต้รียลเอส่เต้ทุ จำาก้ด้ 
(“WHA EIE”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการนิค้ม
อุต้ส่าห้กรรม

- เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHAID ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้นร้อยละ 
99.99 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียกชำาระแล้ว 
(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 3 ทุ่าน ได้้แก่ 
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล  

 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 

 3) นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์น 
ซัีบอร์ด้ อินด้้ส่เต้รียลเอส่เต้ทุ จำาก้ด้ 
(“WHA ESIE”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการนิค้ม
อุต้ส่าห้กรรม

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ระยอง ทุ่�ด้ิน
อุต้ส่าห้กรรม จำาก้ด้ (“WHA RIL”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการเขต้ป็ระกอบ
การอุต้ส่าห้กรรม

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ส่ระบุรี ทุ่�ด้ิน
อุต้ส่าห้กรรม จำาก้ด้ (“WHA SIL”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการเขต้ป็ระกอบ
การอุต้ส่าห้กรรม

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์น 
ซัีบอร์ด้ อินด้้ส่เต้รียลเอส่เต้ทุ 4 จำาก้ด้ 
(“WHA ESIE4”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจพ้ฒินาอส่้งห้าริมทุร้พย์ 
และบริห้ารจ้ด้การโค้รงการนิค้ม
อุต้ส่าห้กรรม
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บุคคลิท้่อ�จำม้คว�มขัดัแยู้ง ลิักัษัณะกั�รประกัอบธุรกัิจำ ลิักัษัณะคว�มส์ัมพันธ์

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินด้้ส่เต้รียล 
ด้่เวลลอป็เมนทุ์ เอ็นจิเน่ยริ�ง จำาก้ด้ 
(“WHA IDE”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจบริการออกแบบ และ
ค้วบคุ้มงานก่อส่ร้าง

- เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHAID ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้นร้อยละ 
99.99 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียกชำาระแล้ว 
(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 2 ทุ่าน ได้้แก่ 
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล 

 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินด้้ส่เต้รียล 
บิวด้ิ�ง จำาก้ด้ (“WHA IB”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจโลจิส่ต้ิกส่์ จำาห้น่ายและให้้
เช่าอาค้ารโรงงานอาค้ารและค้ล้งส่ินค้้า
ส่ำาเร็จร้ป็

- เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHAID ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้น 
ร้อยละ 99.99 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียก
ชำาระแล้ว(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อ่ส่เทุิร์น  
ไพพ์ไลน์ เซัอร์วิส่เซัส่ จำาก้ด้
(“WHA EPS”)

- ด้ำาเนินธุิรกิจบริการให้้เช่าฐานวางทุ่อ  
ขนถื่ายว้ต้ถุื

- เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHAID ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของบริษ้ัทุ โด้ยถืือหุ้้นร้อยละ 
99.99 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียกชำาระแล้ว 
(ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 3 ทุ่าน ได้้แก่ 
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล  

 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 

 3) นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ ค้อร์ป็อเรช้�น จำาก้ด้ 
(มห้าชน) (“WHA “)

- ด้ำาเนินธุิรกิจให้้เช่าโรงงาน ค้ล้งส่ินค้้า
และอส่้งห้าริมทุร้พย์อื�นๆ

- เป็็นผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของ WHAID โด้ยถืือหุ้้น
ร้อยละ 98.54 ของทุุนจด้ทุะเบ่ยน 
ทุ่�เรียกชำาระแล้ว (ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 3 ทุ่านได้้แก่ 
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล 

 2) นายเด้วิด้ ริชาร์ด้ นาร์โด้น 

 3) นายวิว้ฒิน์ จิร้ฐต้ิกาลส่กุล

บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอ อินโฟู้นิทุ จำาก้ด้
(“WHA Infonite”)

- ด้ำาเนินการธุิรกิจให้้บริการด้้านด้ิจิทุ้ล - เป็็นบริษั้ทุย่อยของ WHA ซัึ�งเป็็น 
ผ้้ถืือหุ้้นให้ญ่่ของ WHAID โด้ยถืือหุ้้น 
ร้อยละ 97.67ของทุุนจด้ทุะเบ่ยนทุ่�เรียก
ชำาระแล้ว (ทุ้�งทุางต้รงและทุางอ้อม)

- ม่กรรมการร่วมก้นก้บบริษ้ัทุ 1 ทุ่านได้้แก่
 1) นางส่าวจรีพร จารุกรส่กุล



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
106 ร�ยูกั�รระหว่�งกัันของบริษััทแลิะบริษััทยู่อยูกัับบุคคลิท้่อ�จำม้คว�มขัดัแยู้งท�งผลิประโยูชน์

ริายูกัาริริะหว่างกัันในปี 2562 แลิะปี 2563 ส์ามาริถุส์ริุปไดั�ดัังน้�
1) การร้บบริห้ารจ้ด้การธิุรกิจนำ�า

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ร�ยูไดั้ค่�บริห�รจำัดักั�ร บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าร้บบริห้ารจ้ด้การธิุรกิจน�ำาโด้ยให้้บริการบำาบ้ด้น�ำาเส่่ย
แก่ ESIE และให้้บริการผลิต้น�ำาเพ่�ออุต้ส่าห้กรรมและบำาบ้ด้น�ำาเส่่ยแก่ 
WHAIB (ส่ำาห้ร้บการให้้บริการน�ำาใน WHALP1) โด้ยส่้ญ่ญ่าม่อายุ  
3 ป็ี และม่ผลบ้งค้้บใช้ต้้�งแต้่ว้นทุ่� 30 ม่นาค้ม 2559 และได้้ต้่อขยาย 
ระยะเวลาส่้ญ่ญ่าออกไป็ส่ิ�นสุ่ด้ว้นทุ่� 31 ธิ้นวาค้ม 2564 เนื�องจากทุ้�ง  
2 บริษั้ทุไม่ม่บุค้ลากรทุ่�ม่ค้วามเชี�ยวชาญ่ในด้้านธิุรกิจน�ำาซัึ�งเป็็นผลจาก
การป็ร้บโค้รงส่ร้างธิุรกิจ โด้ยบริษั้ทุได้้เรียกเก็บค้่าบริการถื้วเฉล่�ยต้าม
อ้ต้ราค้่าใช้จ่ายทุางต้รง บวกอ้ต้ราร้อยละ 8 ซัึ�งเป็็นอ้ต้ราทุ่�ส่ามารถืเทุ่ยบ
เค้่ยงได้้ก้บอ้ต้รากำาไรของบริษั้ทุทุ่�ให้้บริการในล้กษัณูะเด้่ยวก้นในต้ลาด้

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการ 
ด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล โด้ยเป็็นรายการธิุรกิจป็กต้ิ 
ทุ่�ม่เงื�อนไขการค้้าทุ้�วไป็ และอ้ต้ราค้่าบริห้ารงานด้้งกล่าว  
ส่ามารถืเทุ่ยบเค้่ยงได้้ก้บบริษั้ทุอื�นทุ่�ให้้บริการในล้กษัณูะเด้่ยวก้น

• ESIE 3.66 3.82

• WHA IB 0.55 0.58

ร�ยูไดั้ค้�งรับ

• ESIE 0.44 0.32

• WHA IB 0.07 0.05

2) การร้บค้่าเช่า

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ร�ยูไดั้ค่�เช่�อุปกัรณ์ บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าให้้เช่าอุป็กรณู์ผลิต้ไฟู้ฟู้้าพล้งงานแส่งอาทุิต้ย์ต้ิด้ต้้�ง
บนห้ล้งค้า และให้้บริการบำารุงร้กษัา แก่ WHA  โด้ยส่้ญ่ญ่าม่อายุ 15 ป็ี 

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการ 
ด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล โด้ยเป็็นรายการธิุรกิจป็กต้ิ
ทุ่�ม่เงื�อนไขการค้้าทุ้�วไป็ และอ้ต้ราค้่าเช่าด้้งกล่าว  
ส่ามารถืเทุ่ยบเค้่ยงได้้ก้บบริษั้ทุอื�นทุ่�ให้้บริการในล้กษัณูะเด้่ยวก้น

• WHA 4.50 4.41

ร�ยูไดั้ค้�งรับ

• WHA 0.74 0.69
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3) การจ้ด้ซัื�อนำ�าด้ิบ
3.1 การจ้ด้ซัื�อนำ�าด้ิบใน ESIE

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ตี้้นทุนนำ��ดัิบ ป็ี 2551 บริษั้ทุทุำาส่้ญ่ญ่าซัื�อขายนำ�าด้ิบจาก ESIE ต้ามส่้ญ่ญ่าเช่าส่ิทุธิิ
ด้ำาเนินการผลิต้และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม ระยะเวลาส่้ญ่ญ่า 25 
ป็ี บริษั้ทุต้กลงซัื�อนำ�าด้ิบจากผ้้ให้้เช่าส่ิทุธิิในอ้ต้ราค้่าต้้นทุุนนำ�าด้ิบของ 
ผ้้ให้้เช่าส่ิทุธิิ บวกอ้ต้รากำาไรร้อยละ 15 โด้ยค้่าใช้จ่ายในการซั่อมแซัม 
และบำารุงร้กษัาเป็็นค้วามร้บผิด้ชอบของผ้้ให้้เช่า

อย่างไรก็ด้่ บริษั้ทุอย้่ในระห้ว่างการเจรจาเข้าทุำาส่้ญ่ญ่าซัื�อนำ�าด้ิบ
โด้ยต้รงจากบริษั้ทุ จ้ด้การและพ้ฒินานำ�าภาค้ต้ะว้นออก จำาก้ด้ (มห้าชน) 
(“EASTW”)

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการ 
ด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผลและก่อให้้เกิด้ป็ระโยชน์ 
ต้่อการด้ำาเนินธิุรกิจของบริษั้ทุโด้ยเป็็นรายการธิุรกิจป็กต้ิทุ่�ม่
เงื�อนไขการค้้าทุ้�วไป็ เนื�องจากนำ�าด้ิบเป็็นว้ต้ถืุด้ิบห้ล้กในการนำามา
ผลิต้นำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม และทุ้�งส่องฝ่่าย อ้นได้้แก่ บริษั้ทุ  
และกลุ่มบริษั้ทุ WHA ID จะได้้ร้บผลป็ระโยชน์ร่วมก้น 
จากการจ้ด้ห้านำ�าด้ิบด้้งกล่าว

• ESIE 95.76 72.57

เจำ้�หน้�กั�รค้�แลิะ 
ค่�ใช้จำ่�ยูค้�งจำ่�ยู

• ESIE 10.79 9.10
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ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ตี้้นทุนน�ำ�ดัิบ บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าซัื�อขายนำ�าด้ิบและทุำาบ้นทุึกข้อต้กลงแก้ไขส่้ญ่ญ่า 
ซัื�อขายนำ�าด้ิบ ก้บ WHA ID, WHA EIE WHA ESIE ,WHA RIL, 
WHA SIL, WHA ESIE 4 ระยะเวลาส่้ญ่ญ่า 50 ป็ี โด้ยเป็็นไป็ต้าม
ข้อต้กลงในส่้ญ่ญ่าเช่าส่ิทุธิิด้ำาเนินการผลิต้และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�อ
อุต้ส่าห้กรรม และบริห้ารจ้ด้การนำ�าเส่่ย เพ่�อนำานำ�าด้ิบมาจำาห้น่าย และ
มาผลิต้นำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรมให้้ก้บล้กค้้าในนิค้มอุต้ส่าห้กรรมเนื�องจาก
บริษั้ทุอย้่ในระห้ว่างด้ำาเนินการเพ่�อทุำาส่้ญ่ญ่าต้รงก้บ EASTW  
ซัึ�งอ้ต้รานำ�าด้ิบต้ามส่้ญ่ญ่าฉบ้บน่� เทุ่าก้บอ้ต้ราค้่าต้้นทุุนนำ�าด้ิบ 
ของผ้้ให้้เช่าส่ิทุธิิ บวกค้่าเฉล่�ยของส่่วนต้่างระห้ว่างราค้าต้้นทุุนของ 
ผ้้ให้้เช่าส่ิทุธิิ และราค้าทุ่�บริษั้ทุต้้องจ่ายห้ากซัื�อนำ�าด้ิบโด้ยต้รง  
โด้ยบริษั้ทุม่ห้น้าทุ่�ร้บผิด้ชอบค้่าใช้จ่ายในการซั่อมแซัมและ 
บำารุงร้กษัาอุป็กรณู์และทุร้พย์ส่ินต้่างๆ ของระบบนำ�าด้ิบ

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการ 
ด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผลและก่อให้้เกิด้ป็ระโยชน์ 
ต้่อการด้ำาเนินธิุรกิจของบริษั้ทุ โด้ยเป็็นรายการธิุรกิจป็กต้ ิ
ทุ่�ม่เงื�อนไขการค้้าทุ้�วไป็ เนื�องจากน�ำาด้ิบเป็็นว้ต้ถืุด้ิบห้ล้ก 
ในการนำามาผลิต้น�ำาเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม และทุ้�งส่องฝ่่าย  
อ้นได้้แก่ บริษั้ทุ และกลุ่มบริษั้ทุWHAID จะได้้ร้บผลป็ระโยชน์ 
ร่วมก้นจากการจ้ด้ห้าน�ำาด้ิบด้้งกล่าว

• WHA ID 46.25 47.51

• WHA EIE 428.61 416.38

• WHA ESIE 90.97 88.43

• WHA RIL 47.21 42.77

• WHA SIL 0.09 0.01

• WHA ESIE4 3.23 2.50

เจำ้�หน้�กั�รค้�แลิะ 
ค่�ใช้จำ่�ยูค้�งจำ่�ยู

• WHA ID 4.84 3.80

• WHA EIE 38.58 44.44

• WHA ESIE 9.38 8.88

• WHA RIL 4.53 3.97

• WHA ESIE 4 0.25 0.24
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4) การเช่าทุ่�ด้ินและเช่าฐานวางทุ่อเพื�อใช้ในการด้ำาเนินธิุรกิจ

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ค่�เช่�ท้่ดัิน บริษั้ทุ และ บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอวอเต้อร์ จำาก้ด้ ซัึ�งเป็็นบริษั้ทุย่อย
ของบริษั้ทุทุำาส่้ญ่ญ่าเช่าทุ่�ด้ินจาก WHA ID WHA ESIE WHA EIE 
และ WHA ESIE4 เพ่�อใช้ส่ถืานทุ่�ในการด้ำาเนินธิุรกิจผลิต้นำ�าเพ่�อ
อุต้ส่าห้กรรม โด้ยกำาห้นด้อ้ต้ราค้่าเช่าต้่อไร่ต้่อป็ี ในอ้ต้ราทุ่�ส่ามารถื
เทุ่ยบเค้่ยงได้้ก้บราค้าต้ลาด้ ป็ร้บเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ทุุกๆ 5 ป็ี จ่ายชำาระ
เป็็นรายเด้ือน โด้ยเป็็นอ้ต้ราค้่าเช่าทุ่�นิค้มอุต้ส่าห้กรรมอื�นเรียกเก็บจาก
ล้กค้้าทุ้�วไป็ โด้ยส่้ญ่ญ่าเช่าแต้่ละส่้ญ่ญ่าม่อายุ 30 ป็ี โด้ย WHA ID 
WHA ESIE และ WHA EIE เริ�มต้้�งแต้่ว้นทุ่� 30 ม่นาค้ม2559 ถืึงว้นทุ่� 
29 ม่นาค้ม 2589 และ WHA ESIE4 เริ�มต้้�งแต้่ว้นทุ่� 1 พฤษัภาค้ม 2560 
ถืึงว้นทุ่� 30 เมษัายน 2590 และส่ามารถืต้่ออายุส่้ญ่ญ่าได้้อ่ก 20 ป็ี 

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการด้้ง
กล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล และเป็็นไป็เพ่�อด้ำาเนินธิุรกิจ
ของบริษั้ทุ โด้ยอ้ต้ราค้่าเช่าเป็็นอ้ต้ราค้่าเช่าทุ่�นิค้มอุต้ส่าห้กรรมอื�น
เรียกเก็บล้กค้้าทุ้�วไป็

• WHA ID 3.13 2.40

• WHA EIE 1.90 1.46

• WHA ESIE 2.96 2.27

• WHA ESIE4 2.08 1.64

เจำ้�หน้�กั�รค้�แลิะ 
ค่�ใช้จำ่�ยูค้�งจำ่�ยู

• WHA ID 0.01 -

• WHA EIE 0.01 -

• WHA ESIE 0.01 -

ค่�เช่�ฐ�นว�งท่อ บริษั้ทุ ด้้บบลิวเอชเอวอเต้อร์ จำาก้ด้ ซัึ�งเป็็นบริษั้ทุย่อยของบริษั้ทุ 
ทุำาส่้ญ่ญ่าเช่าฐานวางทุ่อจาก WHA EPS เพ่�อใช้ส่ถืานทุ่�ในการด้ำาเนิน
ธิุรกิจผลิต้นำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม โด้ยกำาห้นด้อ้ต้ราค้่าเช่าต้ามขนาด้ 
พ่�นทุ่�ต้่อป็ี ในอ้ต้ราทุ่�ส่ามารถืเทุ่ยบเค้่ยงได้้ก้บราค้าต้ลาด้ ป็ร้บเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 5 ทุุกๆ ป็ี โด้ยส่้ญ่ญ่าเช่าม่อายุ 15 ป็ีเริ�มต้้�งแต้่ 1 ตุ้ลาค้ม 2562 
ถืึงว้นทุ่� 30 ก้นยายน 2577

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่า 
รายการด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล และเป็็นไป็เพ่�อ
ด้ำาเนินธิุรกิจของบริษั้ทุ โด้ยอ้ต้ราค้่าเช่าเป็็นอ้ต้ราค้่าเช่าทุ่�  
บริษั้ทุ WHA EPSเรียกเก็บล้กค้้าทุ้�วไป็

• WHA EPS 0.65 1.82
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ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ค่�ใช้จำ่�ยูดั้�น 
กั�รบริห�รจำัดักั�ร

• บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าก้บ WHA ID เพ่�อให้้บริการในด้้านการเงิน 
ส่ารส่นเทุศิ และด้้านธิุรการอื�นๆ และ ด้แลระบบการผลิต้ การ
ซั่อมแซัมบำารุงร้กษัา ส่้ญ่ญ่าม่อายุ 1 ป็ี ต้้�งแต้่ว้นทุ� 1 มกราค้ม 
2563 ถืึงว้นทุ� 31 ธินวาค้ม 2563 โด้ยอ้ต้ราค้่าบริห้ารจ้ด้การ
ค้ำานวณูจากค้่าใช้จ่ายทุ่�เก่�ยวข้องก้บการด้ำาเนินธิุรกิจด้งกล่าว 
บวกด้้วยอ้ต้ราร้อยละ 8 ซัึ�งส่ามารถืเทุยบเค้่ยงอ้ต้รากำาไรของ
บริษั้ทุทุ่�ให้้บริการในล้กษัณูะเด้ยวก้นในต้ลาด้ 

• บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าก้บ WHA ด้้าน HR Business Partner 
เพ่�อให้้บริการทุ่�ป็รึกษัาด้้านทุร้พยากรบุค้ค้ลวางแผนป็ระส่าน
งานการจ้ด้การอบรมพ้ฒินาบุค้ค้ลากร และ ด้้าน Internal 
Auditor เพ่�อต้รวจส่อบระบบค้วบค้มภายใน และต้ิด้ต้ามผลการ
ป็ร้บป็รุงจากห้น่วยงานทุ่�ได้้ร้บการต้รวจส่อบ ส่้ญ่ญ่าม่อายุ 1 ป็ี 
ต้้�งแต้่ว้นทุ� 1 มกราค้ม 2563 ถืึงว้นทุ� 31 ธินวาค้ม 2563  
โด้ยอ้ต้ราค้่าบริห้ารจ้ด้การค้ำานวณูจากค้่าใช้จ่ายทุ่�เก่�ยวข้องก้บ
การด้ำาเนินธิุรกิจด้งกล่าว บวกด้้วยอ้ต้ราร้อยละ 8  
ซัึ�งส่ามารถืเทุยบเค้่ยงอ้ต้รากำาไรของบริษั้ทุทุ่�ให้้บริการ 
ในล้กษัณูะเด้ยวก้นในต้ลาด้

• บริษั้ทุได้้ทุำาส่้ญ่ญ่าก้บ WHA ด้้านเจ้าห้น้าทุ่�คุ้้มค้รองข้อม้ล
ส่่วนบุค้ค้ล เพ่�อให้้ม่ผ้้ทุำาห้น้าทุ่�เจ้าห้น้าทุ่�คุ้้มค้รองข้อม้ลส่่วน
บุค้ค้ลต้าม พ.ร.บ.ค้้มค้รองข้อม้ลส่่วนบุค้ค้ล พ.ศิ.2562 ให้้
ค้ำาแนะนำา ต้รวจส่อบการด้ำาเนินงาน ป็ระส่านงานและให้้ค้วาม
ร่วมมือ พ้ฒินาต้รวจส่อบและรายงานเก่�ยวก้บการป็ฏิบ้ต้ต้าม 
พ.ร.บ.ค้้มค้รองข้อม้ลส่่วนบุค้ค้ล พ.ศิ.2562 ส่้ญ่ญ่าม่อายุ 1 ป็ี 
7 เด้ือน ต้้�งแต้่ว้นทุ� 26 พฤษัภาค้ม 2563 ถืึงว้นทุ� 31 ธินวาค้ม 
2564 โด้ยอ้ต้ราค้่าบริห้ารจ้ด้การค้ำานวณูจากค้่าใช้จ่ายทุ่�
เก่�ยวข้องก้บการด้ำาเนินธิุรกิจด้งกล่าว บวกด้้วยอ้ต้รา 
ร้อยละ 8 ซัึ�งส่ามารถืเทุยบเค้่ยงอ้ต้รากำาไรของ 
บริษั้ทุทุ่�ให้้บริการในล้กษัณูะเด้ยวก้นในต้ลาด้

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการ
ด้้งกล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล เนื�องจาก ขอบเขต้การให้้
บริการต้ามส่้ญ่ญ่าบริห้ารจ้ด้การส่อด้ค้ล้องก้บโค้รงส่ร้างองค้์กร
และนโยบายการบริห้ารจ้ด้การให้ม่ของบริษั้ทุ อ่กทุ้�งอ้ต้ราค้่า
บริห้ารจ้ด้การในส่้ญ่ญ่าด้้งกล่าวเป็็นอ้ต้ราทุ่�เห้มาะส่ม

• WHA ID 31.99 31.99

• WHA 1.38 1.20

เจำ้�หน้�กั�รค้�แลิะ 
ค่�ใช้จำ่�ยูค้�งจำ่�ยู

• WHA ID 2.67 5.52
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ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

เจำ้�หน้�กั�รค้� บริษั้ทุทุำาส่้ญ่ญ่าจ้างบริห้ารจ้ด้การและค้วบคุ้มงานก่อส่ร้างส่ำาห้ร้บ
งานก่อส่ร้างระบบนำ�าทุ่�เกิด้ขึ�นในแต้่ละโค้รงการเนื�องจาก WHA IDE ม่
ค้วามเชี�ยวชาญ่ และม่ป็ระส่บการณู์เก่�ยวก้บงานวิศิวกรรมในเขต้นิค้ม
อุต้ส่าห้กรรมโด้ยบริษั้ทุได้้เข้าทุำาส่้ญ่ญ่าด้้งกล่าวเมื�อว้นทุ่� 1 มกราค้ม 
2562 และจะส่ิ�นสุ่ด้ลงในว้นทุ่� 31 ธิ้นวาค้ม 2563 โด้ยค้่าบริการค้ำานวณู
จากค้่าใช้จ่ายทุ่�เก่�ยวข้องบวกอ้ต้รากำาไรทุ่�ส่ามารถืเทุ่ยบเค้่ยงก้บบริษั้ทุทุ่�
ด้ำาเนินธิุรกิจในล้กษัณูะเด้่ยวก้น

รายการด้้งกล่าว เป็็นรายการทุ่�ม่ค้วามจำาเป็็นในการด้ำาเนินธิุรกิจ 
และเป็็นไป็เพ่�อป็ระโยชน์ของบริษั้ทุ เนื�องจากบริษั้ทุม่การขยาย
ธิุรกิจจึงม่การก่อส่ร้างระบบน�ำาเพ่�อใช้ในการผลิต้ และให้้บริการ
เพิ�มขึ�น จึงต้้องจ้างวิศิวกรผ้้ม่ค้วามเชี�ยวชาญ่ เพ่�อออกแบบและ
ค้วบคุ้มงานก่อส่ร้าง

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการด้้ง
กล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล และเป็็นป็ระโยชน์ในการด้ำาเนิน
ธิุรกิจ

• WHA IDE 1.38 0.32

6) การเช่าส่ิทุธิิด้ำาเนินการผลิต้และจำาห้น่ายนำ�าเพื�ออุต้ส่าห้กรรมของ ESIE

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ค่�ส์ิทธิดัำ�เนินกั�รผลิิตี้แลิะ
จำำ�หน่�ยู - ตี้ัดับัญชี

ป็ี 2551 บริษั้ทุเข้าทุำาส่้ญ่ญ่าเช่าส่ิทุธิิด้ำาเนินการผลิต้และจำาห้น่ายน�ำาเพ่�อ
อุต้ส่าห้กรรม ก้บ บริษั้ทุ ESIE เป็็นระยะเวลา 25 ป็ีเพ่�อให้้บริการน�ำาเพ่�อ
อุต้ส่าห้กรรมแก่ผ้้ป็ระกอบการในนิค้มอุต้ส่าห้กรรม และจะทุยอยต้้ด้
จ่ายจนจบส่้ญ่ญ่า

ค้ณูะกรรมการพิจารณูาและเห้็นว่า เป็็นรายการซัึ�งทุ่�เกิด้ขึ�นก่อน
แต้่งต้้�งค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบนอกจากน่� ESIE เป็็นบริษั้ทุร่วม
ลงทุุนระห้ว่าง WHAID ก้บนิต้ิบุค้ค้ลอื�น

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่ารายการด้้ง
กล่าวม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล เป็็นป็ระโยชน์ในการด้ำาเนิน
ธิุรกิจ

• ESIE 8.69 8.69
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7) การเช่าส่ิทุธิิเพ่�อป็ระกอบธิุรกิจผลิต้และจำาห้น่ายนำ�า

ร�ยูกั�ร

ขน�ดัของร�ยูกั�ร (ลิ้�นบ�ท)

ลิักัษัณะร�ยูกั�ร คว�มเห็นของคณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบรอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันว�คม 2563

ค่�ตี้อบแทนค่�เช่�ส์ิทธ ิ
ร�ยูปี (ส์ัญญ�ฉบับใหม่)

• ป็ี 2551 บริษั้ทุทุำาส่้ญ่ญ่าเช่าส่ิทุธิิด้ำาเนินการผลิต้และจำาห้น่ายนำ�า
เพ่�ออุต้ส่าห้กรรม ก้บ บริษัทุ WHA ID WHA EIE และ WHA 
ESIE เป็็นระยะเวลา 25 ป็ีเพ่�อให้้บริการนำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรมแก่ 
ผ้้ป็ระกอบการในนิค้มอุต้ส่าห้กรรม โด้ย ต้่อมาเมื�อว้นทุ� 30 
ม่นาค้ม 2559 ยกเลิกส่้ญ่ญ่าทุ�ง 3 ฉบ้บ และเข้าทุำาส่้ญ่ญ่า 
ฉบ้บให้ม ่

• ค้่าต้อบแทุนค้่าเช่าส่ิทุธิรายป็ี เป็็นข้อต้กลงต้ามส่้ญ่ญ่าเช่าส่ิทุธิิ
ด้ำาเนินการ และจำาห้น่ายนำ�าเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม และบริห้ารจ้ด้การ 
นำ�าเส่่ย ซัึ�งบริษั้ทุได้้เข้าทุำาส่้ญ่ญ่าก้บกลุ่มบริษั้ทุ WHAID  
โด้ยอ้ต้ราค้่าต้อบแทุนค้่าเช่าส่ิทุธิิรายป็ีจากการป็ระกอบธิุรกิจนำ�า 
ม่ด้้งน่�
• ป็ีทุ่� 1-3 อ้ต้ราร้อยละ 1 ต้่อป็ีของรายได้้จากการป็ระกอบ

ธิุรกิจนำ�าในโค้รงการฯ
• ป็ีทุ่� 4 เป็็นต้้นไป็ อ้ต้ราร้อยละ 3 ต้่อป็ี ของรายได้้จากการ

ป็ระกอบธิุรกิจนำ�าในโค้รงการฯ ซัึ�งอ้ต้ราค้่าต้อบแทุนค้่าเช่า
ส่ิทุธิิด้งกล่าว ส่ามารถืเทุ่ยบเค้่ยง 
ได้้ก้บอ้ต้ราค้่าต้อบแทุนการให้้ส่ทุธิิของธิุรกิจทุ่�ค้ล้ายค้ลึงก้น 
และธิรกิจอื�นในต้ลาด้

ค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบพิจารณูาและม่ค้วามเห้็นว่า รายการ
ด้้งกล่าว ม่ค้วามจำาเป็็นและส่มเห้ตุ้ผล และอ้ต้ราค้่าต้อบแทุนค้่า
เช่าส่ิทุธิิรายป็ีของส่้ญ่ญ่าฉบ้บให้ม่เป็็นอ้ต้ราทุ่�ใกล้เค้่ยงก้บอ้ต้รา
ค้่าเช่าส่ิทุธิิทุ่�ม่ล้กษัณูะเด้่ยวก้นของธิุรกิจทุ่�ค้ล้ายค้ลึงก้นและ
ธิุรกิจอื�นในต้ลาด้ และค้่าต้อบแทุนด้้งกล่าวค้ิด้เป็็นร้อยละของ
รายได้้จากการป็ระกอบธิุรกิจน�ำาในโค้รงการ ซัึ�งเป็็นห้ล้กเกณูฑิ์
ทุ่�ส่มเห้ตุ้ผล เนื�องจากผ้นแป็รต้ามรายได้้ทุ่�เกิด้ขึ�นจริง และเป็็น
รายการทุ่�เกิด้ขึ�นจากการป็ร้บโค้รงส่ร้างทุางธิุรกิจ

• WHA ID 2.91 3.17

• WHA EIE 9.24 9.35

• WHA ESIE 4.50 4.66

• WHA RIL 2.67 2.88

• WHA SIL 4.22 4.51

• WHA ESIE4 0.08 0.08

• เจำ้�หน้�กั�รค้�แลิะ 
ค่�ใช้จำ่�ยูค้�งจำ่�ยู

• WHA ID 0.29 0.25

• WHA EIE 0.28 1.55

• WHA ESIE 0.92 0.87

• WHA RIL 0.28 0.64

• WHA SIL 0.91 0.79

• WHA ESIE4 0.01 0.01
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กั�รวิเคร�ะห์แลิะคำ�อธิบ�ยู
ของฝ่่�ยูจำัดักั�ร

บทส์รุปผู้บริห�ร

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) (หริ่อ “บริิษััทฯ”) ปริะกัาศกัำาไริปกัตี้ิ (Normalized Net Income)  
ปี 2563 จำำานวน 763.7 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ 55.9 เม่�อเท้ยูบกัับ ปี 2562 ในขณะท้�กัำาไริส์ุทธัิ จำำานวน 812.7 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ  
62.0 เม่�อเท้ยูบกัับปี 2562

งบกัำ�ไรข�ดัทุนรวม
YTD YTD % 

2563 2562 เปลิ้่ยูนแปลิง

รายได้้รวม  1,698.0  1,857.2 -8.6%

กำาไรข้�นต้้น  499.8  692.8 -27.9%

ส่่วนแบ่งกำาไรป็กต้ิจากเงินลงทุุนในบริษั้ทุร่วมและการร่วมค้้า  821.6  1,491.1 -44.9%

กัำ�ไรส์ุทธิส์่วนท้่เป็นของบริษััทใหญ่  812.7  2,137.2 -62.0%

กัำ�ไรปกัตี้ิ 1  763.7  1,732.9 -55.9%

(หน่วยู : ลิ�านบาท)

1	กำำาไรป็กำต	ิคำอ่ั	กำารป็รบักำำาไรสุทุธิโิด้ยไมร่วมกำำาไรขาด้ทนุจากำอััตราแลกำเป็ล่�ยนและภาษ่ัเงนิได้น้ติบิคุำคำลท่�เกำ่�ยวขอ้ัง	ผลกำระทบจากำมาตรฐานบญั่ชี	่TFRS	9	และ	TFRS	16	และรายกำารป็รบัป็รงุทางบญั่ชี่

ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯ ริายูงานกัำาไริปกัตี้ิ (Normalized Net 
Income) จำำานวน 763.7 ลิ�านบาท ลิดัลิงจำำานวน 969.2 ลิ�านบาท 
หริ่อคิดัเป็นริ�อยูลิะ 55.9 เม่�อเท้ยูบกัับช่วงเดั้ยูวกัันของปีกั่อน  
ม้ปัจำจำัยูหลิักัมาจำากักัาริลิดัลิงของส์่วนแบ่งกัำาไริปกัติี้จำากั
เงินลิงทุนในบริิษััทร่ิวม (Normalized Share of Profit) จำากั 
โริงไฟฟ้าเก็ัคโค่-วัน ท้�ลิดัลิงจำำานวน 533.6 ลิ�านบาท (คิดัเป็น
ริ�อยูลิะ 55.1 ของกัาริเปลิ้�ยูนแปลิงในกัำาไริปกัตี้ิ) อันเป็นผู้ลิจำากั
อัตี้ริาค่าความพริ�อมจำ่ายู (Availability Payment) ท้�ลิดัลิงตี้าม
ส์ัญญาซึ่่�อขายูไฟฟ้า (PPA) Energy Margin ท้�ลิดัลิง กัาริลิดัลิง 
ของริาคาถุ่านหิน แลิะกัาริเริิ�มจำ่ายูภาษ้ัเงินไดั�นิตี้ิบุคคลิริ�อยู
ลิะ 10 ตี้ั�งแตี้่เดั่อนพฤศจำิกัายูน ปี 2562 อยู่างไริกั็ตี้ามโริงไฟ
ฟ้าเกั็คโค่-วัน ยูังคงม้กัริะแส์เงินส์ดัท้�แข็งแกัริ่งเน่�องจำากัภาริะ
หน้�ส์ินท้�ลิดัลิงไปในทิศทางเดั้ยูวกัันกัับอัตี้ริาค่าความพริ�อมจำ่ายู 
(Availability Payment) ส์ำาหริับธัุริกัิจำโริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กั (SPP) 
ทั�ง 8 โริงไฟฟ้าม้ส์่วนแบ่งกัำาไริปกัตี้ิลิดัลิงจำำานวน 30.6 ลิ�านบาท 
จำากัช่วงเวลิาเดั้ยูวกัันของปีกั่อน ส์าเหตีุ้หลิักัจำากัโริงไฟฟ้าขนาดั
เลิ็กัจำำานวน 4 โริงไฟฟ้า จำากัทั�งหมดั 8 โริงไฟฟ้า ม้กัาริหยูุดั 
ซึ่่อมบำาริุงตี้ามแผู้น แม�ว่าบริิษััทฯ จำะรัิบริู�ส์่วนแบ่งกัำาไริเต็ี้มปี

จำากักัาริลิงทุนในธัุริกัิจำไฟฟ้าขยูะชลิบุริ้คลิ้นเอ็นเนอริ์ยู้� (CCE)  
จำำานวน 50.7 ลิ�านบาท ในส่์วนของธัุริกิัจำนำ�าในปริะเทศไดั�รัิบ 
ผู้ลิกัริะทบของส์ถุานกัาริณ์ภัยูแลิ�งแลิะ COVID-19 ส์่งผู้ลิให� 
ริายูไดั�จำากักัาริขายูนำ�าลิดัลิงเม่�อเท้ยูบกัับช่วงเวลิาเดั้ยูวกัันของ 
ปกีัอ่นหน�า แม�วา่จำะม้ริายูไดั�ใหมจ่ำากัผู้ลิติี้ภณัฑ์น์ำ�ามลูิคา่เพิ�ม ไดั�แกั่  
นำ�าปริาศจำากัแริธ่ัาตี้ ุ(Demineralized Water) แลิะนำ�าอตุี้ส์าหกัริริม
คุณภาพส์ูง (Premium Clarified Water) ในขณะท้�ธัุริกัิจำนำ�าใน
ปริะเทศเว้ยูดันาม บริิษััทฯ ริับริู�ส์่วนแบ่งขาดัทุนเตี้็มปีหลิังจำากัท้�
ไดั�เข�าลิงทุนในเดั่อนพฤศจำิกัายูน 2562 โดัยูปริิมาณกัาริจำำาหน่ายู
นำ�าเพิ�มขึ�นเม่�อเท้ยูบกัับปี 2562 แตี้่กัาริเพิ�มของปริิมาณจำำาหน่ายู
ยูังคงลิ่าช�าจำากัแผู้นเดิัมท้�คาดักัาริณ์ไว� ส์่งผู้ลิให�เกิัดัส์่วนแบ่ง
ขาดัทุนปกัตี้ิจำากัเงินลิงทุนจำำานวน 122.3 ลิ�านบาท ซึ่ึ�งเม่�อริวม
ผู้ลิของกัาริบันทึกัริายูกัาริค่าตี้ัดัจำำาหน่ายูส์ินทริัพยู์ท้�ไม่ม้ตี้ัวตี้นท้�
เกัิดัจำากักัาริซึ่่�อกัิจำกัาริโคริงกัาริ SDWTP จำำานวน 39.1 ลิ�านบาท 
ทำาให�บริิษััทฯ ริับริู�ส์่วนแบ่งขาดัทุนปกัติี้จำากัโคริงกัาริ SDWTP 
จำำานวน 161.4 ลิ�านบาท เท้ยูบกับั ป ี2562 ท้�ริบัริู�ส์ว่นแบ่งขาดัทุน
ปกัตี้ิจำากัเงินลิงทุน จำำานวน 14.3 ลิ�านบาท
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เห้ตุ้การณู์ส่ำาค้้ญ่ใน ป็ี 2563
• WHAUP ออกัจำำาหน่ายูหุ�นกัู�จำำานวน 3,000 ลิ�านบาท ใน

เดั่อนกัุมภาพันธั์ อัตี้ริาดัอกัเบ้�ยูเฉลิ้�ยูเท่ากัับริ�อยูลิะ 2.765 
ทั�งน้�หุ�นกัู�ดัังกัล่ิาวแบ่งเป็น 2 ชุดั ชุดัแริกัจำำานวน 1,500 
ลิ�านบาท อายูุของหุ�นกัู� 2 ปี 10 เดั่อน แลิะชุดัท้� 2 จำำานวน 
1,500 ลิ�านบาท อายูุของหุ�นกัู� 10 ปี ซึ่ึ�งเป็นหุ�นกัู�ท้�ม้อายูุ
ยูาวท้�ส์ุดัท้� WHAUP เคยูออกัจำำาหน่ายูมา

• Premium Clarified Water ส์ำาหริับขายูให�กัลิุ่มโริงไฟฟ้า
ขนาดัเล็ิกัของ Gulf จำากัโคริงกัาริผู้ลิิตี้นำ�า Reclaimed 
Water ดั�วยูกัำาลิงักัาริผู้ลิติี้จำำานวน 5,200 ลิกูับาศกัเ์มตี้ริตี้อ่วนั  
ท้�นิคมอุตี้ส์าหกัริริมอ้ส์เทิริ์นซึ่้บอริ์ดั (ESIE) ไดั�ดัำาเนินกัาริ
ผู้ลิิตี้เชิงพาณิชยู์เตี้็มกัำาลิังในเดั่อนกัริกัฎาคม 

• โริงบำาบัดันำ�าเส์้ยูของโคริงกัาริ Nghe Ah ปริะเทศเว้ยูดันาม 
ดั�วยูกัำาลิังกัาริผู้ลิิตี้จำำานวน 3,200 ลิูกับาศกั์เมตี้ริตี้่อวัน เริิ�ม
ดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้เชิงพาณิชยู์ในไตี้ริมาส์ 3

• โคริงกัาริ Wastewater Reclamation ท้�ใหญ่ท้�ส์ุดัใน 
ปริะเทศไทยู ดั�วยูกัำาลิงักัาริผู้ลิติี้ 25,000 ลิกูับาศก์ัเมตี้ริต่ี้อวนั  
ภายูในนิคมอุตี้ส์าหกัริริมดัับบลิิ เอชเอ ตี้ะวันออกั  
(มาบตี้าพุดั) ไดั�กั่อส์ริ�างแลิ�วเส์ริ็จำเม่�อเดั่อนธัันวาคม 

• โคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ (Solar Rooftop)  
ม้กัาริเซึ่็นส์ัญญาใหม่จำำานวน 17.9 เมกัะวัตี้ต์ี้ คิดัเป็น
จำำานวนเมกัะวัตี้ตี้์ท้�เซึ่็นส์ัญญาส์ะส์มริวม 50.9 เมกัะวัตี้ตี้์  
ซึ่ึ�งไดั�ดัำาเนินกัาริกั่อส์ริ�างแลิ�วเส์ริ็จำแลิะเปิดัดัำาเนินกัาริ 
เชิงพาณิชยู์แลิ�วทั�งส์ิ�น 39.5 เมกัะวัตี้ตี้์ ณ ส์ิ�นปี 2563 

ผลิกั�รดัำ�เนินง�น

งบกัำ�ไรข�ดัทุนรวม
YTD YTD % 

2563 2562 เปลิ้่ยูนแปลิง

รายได้้รวม 1,698.0 1,857.2 -8.6%

   - ธิุรกิจน�ำา 1,642.6 1,847.1 -11.1%

            - รายได้้จากการด้ำาเนินงาน1 1,624.7 1,734.3 -6.3%

            - รายได้้อื�นจากธิุรกิจน�ำา2 17.9 112.7 -84.1%

   - ธิุรกิจพล้งงาน 55.4 10.2 443.1%

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

กัำ�ไรขั�นตี้้น 499.8 692.8 -27.9%

กัำ�ไรขั�นตี้้นจำ�กักั�รดัำ�เนินง�น3 481.9 580.1 -16.9%

รายได้้อื�น 79.3 145.7 -45.6%

ค้่าด้้อยค้่าสุ่ทุธิิของส่ินทุร้พย์ทุางการเงิน (1.1) 0.0 N/A

ค้่าใช้จ่ายในการบริห้าร (188.1) (197.5) -4.8%

กำาไร (ขาด้ทุุน) จากอ้ต้ราแลกเป็ล่�ยน4 0.7 0.0 N/A

ส่่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุุนในบริษั้ทุร่วมและการร่วมค้้า 866.3 1,881.1 -53.9%

ต้้นทุุนทุางการเงิน (432.9) (342.0) 26.6%

(ค้่าใช้จ่าย) รายได้้ภาษัีเงินได้้นิต้ิบุค้ค้ล (11.2) (42.8) -73.8%

กัำ�ไรส์่วนท้่เป็นของบริษััทใหญ่ 812.7 2,137.2 -62.0%

ขาด้ทุุน (กำาไร) จากอ้ต้ราแลกเป็ล่�ยน9 (38.8) (344.5) -88.7%

ภาษัีเงินได้้นิต้ิบุค้ค้ลผลจากกำาไรจากอ้ต้ราแลกเป็ล่�ยน5  5.9 0.0 N/A

รายการป็ร้บป็รุงทุางบ้ญ่ชี6 0.0 (59.8) -100.0%

ผลกระทุบจากมาต้รฐานบ้ญ่ชี 

(TFRS 9 และ TFRS 16)
(16.2) 0.0 N/A

กัำ�ไรปกัตี้ิ7 763.7 1,732.9 -55.9%

(หน่วยู : ลิ�านบาท)
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อัตี้ร�ส์่วนคว�มส์�ม�รถในกั�รทำ�กัำ�ไรท้่ส์ำ�คัญ :
YTD YTD

2563 2562

อ้ต้รากำาไรข้�นต้้น 29.4% 37.3%

อ้ต้รากำาไรสุ่ทุธิิ8 30.7% 55.0%

1	 รายได้้จากำกำารด้ำาเนินงาน	ป็ระกำอับด้้วยรายได้้กำารจำาหน่ายนำ�าด้ิบ	รายได้้กำารจำาหน่ายนำ�าเพี่�อัอัุตสุาหกำรรม	และรายได้้กำารบริหารจัด้กำารนำ�าเสุ่ย
2	 รายได้้อั่�นจากำธิุรกำิจนำ�า	ป็ระกำอับด้้วย	คำ่าธิรรมเนียมจากำกำารขอัใชี้นำ�าเกำินกำว่าท่�จัด้สุรร	คำ่าธิรรมเนียมจากำกำารบริหารจัด้กำารนำ�า
3	 กำำาไรขั�นต้นจากำกำารด้ำาเนินงาน	ไม่รวมรายได้้อั่�นจากำธิุรกำิจนำ�า
4	 (กำำาไร)/ขาด้ทุน	จากำอััตราแลกำเป็ล่�ยน	ป็ระกำอับด้้วย	กำารรับร้้	(กำำาไร)/ขาด้ทุนท่�เกำิด้ขึ�นและยังไม่เกำิด้ขึ�นจากำเงินกำ้้ในสุกำุลด้อัลล่าร์จากำบริษััทย่อัย
5	 ภาษั่เงินได้้นิติบุคำคำลจากำกำำาไรจากำอััตราแลกำเป็ล่�ยน	เป็็นผลจากำเงินกำ้้สุกำุลด้อัลลาร์ท่�เกำิด้ขึ�นในบริษััท	WUPIN
6	 รายกำารป็รับป็รุงทางบัญ่ชี่	คำ่อั	กำารเป็ล่�ยนแป็ลงวิธิ่กำารบันทึกำคำ่าใชี้จ่ายซึ่่อัมบำารุงขอังกำลุ่ม	Gulf	SPP	(GVTP,	GTS1,	GTS2,	GTS3	and	GTS4)	ทั�งนี�กำารแกำ้ไขด้ังกำล่าวได้้สุ่งผลกำระทบต่อังบกำำาไร

ขาด้ทุนขอัง	WHAUP	ในไตรมาสุ	1	ป็ี	2562
7	 กำำาไรป็กำติ	คำ่อั	กำารป็รับกำำาไรสุุทธิิโด้ยไม่รวมกำำาไรขาด้ทุนจากำอััตราแลกำเป็ล่�ยนและภาษั่เงินได้้นิติบุคำคำลท่�เกำ่�ยวข้อัง	ผลกำระทบจากำมาตรฐานบัญ่ชี่	TFRS	9	และ	TFRS	16	และรายกำารป็รับป็รุงทาง

บัญ่ชี่
8	 อััตรากำำาไรสุุทธิิ	คำำานวณจากำกำำาไรสุุทธิิสุ่วนท่�เป็็นขอังบริษััทใหญ่่	หารด้้วยรายได้้รวม	และ	สุ่วนแบ่งกำำาไรจากำเงินลงทุนและรายได้้อั่�นๆ
9	 (กำำาไร)/ขาด้ทุน	จากำอััตราแลกำเป็ล่�ยนป็ระกำอับด้้วย	กำารรับร้้	(กำำาไร)/ขาด้ทุนท่�เกำิด้ขึ�นและยังไม่เกำิด้ขึ�นจากำเงินกำ้้ในสุกำุลด้อัลล่าร์จากำบริษััทย่อัย	และบริษััทร่วม

รายได้้รวม
ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯ ม้ริายูไดั�ริวมจำำานวน 1,698.0 ลิ�านบาท 
ลิดัลิงริ�อยูลิะ 8.6  จำากั 1,857.2 ลิ�านบาทในปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักั
มาจำากัริายูไดั�จำากักัาริดัำาเนนิงานจำากัธัรุิกัจิำนำ�าท้�ลิดัลิง 109.6 ลิ�าน
บาท แลิะริายูไดั�อ่�นจำากัธัุริกิัจำนำ�าซึ่ึ�งม้ส่์วนปริะกัอบหลิักั ไดั�แก่ั
ริายูไดั�ค่าธัริริมเน้ยูมจำากักัาริใช�นำ�าเกัินกัว่าท้�จำัดัส์ริริ (Excessive 
Charge) ท้�ลิดัลิง 94.8 ลิ�านบาท เม่�อเท้ยูบกัับช่วงเวลิาเดั้ยูวกััน
ของปก่ีัอน ถุงึแม�ว่าม้ริายูไดั�จำากัธัรุิกิัจำพลิงังานแส์งอาทติี้ย์ู (Solar 
Rooftop) เพิ�มขึ�นจำำานวน 45.2 ลิ�านบาท

กำาไรข้�นต้้นและกำาไรข้�นต้้นจากการด้ำาเนินงาน
ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯ ม้กัำาไริขั�นตี้�นจำำานวน 499.8 ลิ�านบาท 
ลิดัลิงริ�อยูลิะ 27.9 จำากัจำำานวน 692.8 ลิ�านบาทเท้ยูบกัับช่วงเวลิา
เดั้ยูวกัันของปีกั่อน  แลิะกัำาไริจำากักัาริดัำาเนินงานจำำานวน 481.9 
ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ 16.9 จำากั 580.1 ลิ�านบาทเท้ยูบกัับช่วง
เวลิาเดัยู้วกันัของปกีัอ่น ปจัำจำยัูหลิกััท้�ส์ง่ผู้ลิให�กัำาไริขั�นตี้�นแลิะกัำาไริ
จำากักัาริดัำาเนินงานลิดัลิงส์ำาหริับปี 2563 เกัิดัจำากัริายูไดั�จำากักัาริ
ดัำาเนนิงานแลิะริายูไดั�จำากัคา่ธัริริมเนยู้มจำากักัาริขอใช�นำ�าเกันิกัว่า 
ท้�จำดััส์ริริ (Excessive Charge) ลิดัลิง แม�วา่ริายูไดั�จำากักัาริขายูนำ�า
ปริาศจำากัแริ่ธัาตีุ้แลิะธัุริกัิจำพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ (Solar Rooftop) 
เพิ�มขึ�น แลิะม้ริายูไดั�ใหม่จำากันำ�าอุตี้ส์าหกัริริมเกัริดัส์ูง

ส่วีนแบ่งกำาไรจำากเงินลงทุนในบริษััทร่วีมและการร่วีมค้า (“ส่วีนแบ่งกำาไรจำากเงินลงทุน”)

ส์่วนแบ่งกัำ�ไรจำ�กัเงินลิงทุน
YTD YTD  %

2563 2562 เปลิ้่ยูนแปลิง

ส์่วนแบ่งกัำ�ไรจำ�กัเงินลิงทุน 866.3 1,881.1 -53.9%

-  ธิุรกิจน�ำา (159.7) (13.5) -1085.5%

-  ธิุรกิจพล้งงาน 1,026.0 1,894.6 -45.8%

รายการป็ร้บป็รุง:

     -  (กำาไร) ขาด้ทุุน จากอ้ต้ราแลกเป็ล่�ยนเก่�ยวข้องก้บส่่วนแบ่งกำาไร (38.1) (344.5) 88.9%

     -  รายการป็ร้บป็รุงทุางบ้ญ่ชี -   (59.8) 100.0%

     -  ผลกระทุบจากมาต้รฐานบ้ญ่ชี (TFRS 9 และ TFRS 16)  
         เก่�ยวข้องก้บส่่วนแบ่งกำาไร (6.6) -   N/A

ส์่วนแบ่งกัำ�ไรปกัตี้ิจำ�กัเงินลิงทุน (Normalized Share of Profit from  
Investments) 821.6 1,476.8 -44.4%

-  ธิุรกิจน�ำา (159.7) (13.5) N/A

-  ธิุรกิจพล้งงาน 981.3 1,490.3 -34.2%

(หน่วยู : ลิ�านบาท)
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ส์่วนแบ่งกัำาไริปกัตี้ิจำากัเงินลิงทุนไดั�ม้กัาริปริับปริุงจำากัส์่วน
แบ่งกัำาไริเงินลิงทุน โดัยูไม่ริวม  (i) (กัำาไริ)/ขาดัทุน จำากัอัตี้ริา 
แลิกัเปลิ้�ยูน (ii) ริายูกัาริปริับปริุงทางบัญช้ ค่อ ริายูกัาริ
เปลิ้�ยูนแปลิงวิธ้ักัาริบันทึกัค่าใช�จำ่ายูซ่ึ่อมบำารุิงของกัลิุ่ม Gulf 
SPP (GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 แลิะ GTS4) ทั�งน้�กัาริ
แกั�ไขดัังกัล่ิาวไดั�ส่์งผู้ลิกัริะทบตี้่องบกัำาไริขาดัทุนของ WHAUP 
ในไตี้ริมาส์ 1 ปี 2562 แลิะ (iii) ผู้ลิกัริะทบจำากัมาตี้ริฐานบัญช้ 
(TFRS 9 แลิะ TFRS 16)

ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯ ม้ส์่วนแบ่งกัำาไริปกัตี้ิจำากัเงินลิงทุน
จำำานวน 821.6 ลิ�านบาท ลิดัลิงจำำานวน 655.2 ลิ�านบาท จำากั  
1,476.8 ลิ�านบาท คดิัเป็นริ�อยูลิะ 44.4 เท้ยูบกับัช่วงเวลิาเดัยู้วกันั
ของปีกั่อน  ส์าเหตีุ้หลิักัมาจำากั (i) กัาริลิดัลิงของส์่วนแบ่งกัำาไริ
จำากัโริงไฟฟ้าถุ่านหินเกั็คโค่-วันท้�ลิดัลิงจำำานวน 533.6 ลิ�านบาท 
อันเป็นผู้ลิจำากัอัตี้ริาค่าความพริ�อมจำ่ายู (Availability Payment) 
ท้�ลิดัลิงตี้ามสั์ญญาซ่ึ่�อขายูไฟฟ้า (PPA) (ii) Energy Margin  
ท้�ลิดัลิง (iii) กัาริลิดัลิงของริาคาถุ่านหิน (iv) กัาริเริิ�มจำ่ายูภาษ้ั 
เงินไดั�นิตี้ิบุคคลิริ�อยูลิะ 10 ตี้ั�งแตี้่เดั่อนพฤศจำิกัายูน ปี 2562 (v) 
กัาริลิดัลิงของส่์วนแบ่งกัำาไริจำากักัลิุม่โริงไฟฟา้ขนาดัเลิก็ั (SPP) ท้�
ลิดัลิงจำำานวน 30.6 ลิ�านบาท จำากัโริงไฟฟ้า 4 แห่ง จำากั 8 แห่ง ม้
กัาริหยูุดัซึ่่อมบำาริุงตี้ามแผู้น  แลิะ (vi) กัาริริับริู�ส์่วนแบ่งขาดัทุน
จำากัเงินลิงทุนในธัุริกัิจำนำ�าในโคริงกัาริ SDWTP  ท้�เพิ�มขึ�นจำำานวน 
147.1 ลิ�านบาท ซึ่ึ�งริวมผู้ลิของกัาริบนัทกึัริายูกัาริคา่ตี้ดััจำำาหนา่ยู
ส์ินทริัพยู์ท้�ไม่ม้ตี้ัวตี้นท้�เกัิดัจำากักัาริซึ่่�อกัิจำกัาริโคริงกัาริ SDWTP 
จำำานวน 39.1 ลิ�านบาท

กำาไรสุ่ทุธิิส่่วนทุ่�เป็็นของบริษั้ทุให้ญ่่
ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯ ม้กัำาไริส์ุทธัิส์่วนท้�เป็นของบริิษััทใหญ่
จำำานวน 812.7 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ 62.0 จำากั 2,137.2 ลิ�านบาท 
เม่�อเท้ยูบกัับ ปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักัส์่วนใหญ่มาจำากั 

i) ส่์วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนท้�ลิดัลิง 1,014.9 ลิ�านบาท 
ส์าเหตี้หุลิกััจำากัส์ว่นแบ่งกัำาไริท้�ลิดัลิงจำากัโริงไฟฟ้าเกัค็โค่-
วัน จำำานวน 702.6 ลิ�านบาท โริงไฟฟ้าขนาดัเลิ็กั (SPP) 
จำำานวน 8 แห่ง ลิดัลิง 219.4 ลิ�านบาท แลิะ SDWTP ลิดัลิง 
147.1 ลิ�านบาท แม�ว่าส่์วนแบ่งกัำาไริใหม่จำากัโริงไฟฟ้าขยูะ 
ชลิบุริ้คลิ้นเอ็นเนอริ์ยู้� (CCE) เพิ�มขึ�น 60.6 ลิ�านบาท 
อยู่างไริก็ัตี้าม ส์่วนแบ่งกัำาไริปกัติี้จำากัเงินลิงทุนซึึ่�งไม่ม้ 
ผู้ลิกัริะทบจำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน มาตี้ริฐานบัญช้ TFRS 9 
แลิะ 16 แลิะริายูกัาริปริับปริุงทางบัญช้ ลิดัลิง 655.2 ลิ�าน
บาท เม่�อเท้ยูบกัับช่วงเวลิาเดั้ยูวกัันของปีกั่อน  

ii) กัำาไริขั�นตี้�นท้�ลิดัลิงจำำานวน 193.0 ลิ�านบาท ส์าเหตีุ้
หลิักัจำากัยูอดัจำำาหน่ายูนำ�าแลิะริายูไดั�จำากัค่าธัริริมเน้ยูม
จำากักัาริขอใช�นำ�าเกัินกัว่าท้�จำัดัส์ริริ (Excessive Charge) 

ลิดัลิง แลิะค่าเส์่�อมริาคาเพิ�มขึ�นจำากัโคริงกัาริใหม่ แม�ว่า 
ริายูไดั�จำากักัาริขายูนำ�าปริาศจำากัแร่ิธัาตีุ้แลิะธัุริกัิจำพลิังงาน 
แส์งอาทิตี้ยู์ (Solar Rooftop) เพิ�มขึ�น แลิะริายูไดั�ใหม่จำากั
นำ�าอุตี้ส์าหกัริริมคุณภาพส์ูง 

iii) ตี้�นทุนกัาริเงินท้�เพิ�มขึ�น 90.8 ลิ�านบาท จำากัจำำานวน 342.0 
ลิ�านบาท เป็นจำำานวน 432.9 ลิ�านบาท ส์าเหตุี้หลิกััจำากักัาริ
จำดััหาเงินกัู�เพ่�อลิงทุนในโคริงกัาริ SDWTP แลิะกัาริบันทึกั
คา่ใช�จ่ำายูดัอกัเบ้�ยูจำากักัารินำามาตี้ริฐานบัญช้ TFRS 16 มา
ถุ่อปฏิิบัตี้ิ แลิะ

iv) ริายูไดั�อ่�นท้�ลิดัลิงจำำานวน 66.4 ลิ�านบาท ส์าเหตุี้จำากั
ดัอกัเบ้�ยูรัิบจำากักัาริให�กัู�ยู่ม แลิะเงนิปนัผู้ลิรัิบจำากัโริงไฟฟา้ 
GIPP ลิดัลิง 

แม�ว่า
i) ค่าใช�จำ่ายูภาษั้เงินไดั�นิตี้ิบุคคลิลิดัลิง 31.6 ลิ�านบาท จำากั

กัำาไริกั่อนหักัภาษั้ลิดัลิง

กำาไรป็กต้ิ (Normalized Net Profit)
กัำาไริปกัติี้เป็นกัาริปรัิบกัำาไริสุ์ทธิัส์่วนท้�เป็นของบริิษััทใหญ่โดัยู
ไม่ริวม (i) (กัำาไริ)/ขาดัทุน จำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน (ii) ภาษั้เงินไดั�
นิตี้ิบุคคลิเกั้�ยูวข�องกัับกัำาไริจำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูนของเงินกัู�ส์กัุลิ
ดัอลิลิาริ์ (iii) ริายูกัาริปริับปริุงทางบัญช้ แลิะ (iv) ผู้ลิกัริะทบจำากั
มาตี้ริฐานบัญช้ (TFRS  9 แลิะ TFRS 16) 

ส์ำาหริับ ปี 2563 บริิษััทฯม้ริายูกัาริกัำาไริจำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน
ส์ุทธัิจำำานวน 38.8 ลิ�านบาท โดัยูมส้์าเหตีุ้หลิักัจำากัเงินบาทแขง็ค่า  
ทำาให�กัาริบันทึกับัญช้เงินกัู�ดัอลิลิาริ์ของบริิษััทร่ิวมในธุัริกัิจำ
พลิังงาน เกิัดัผู้ลิกัำาไริจำากัอัตี้ริาแลิกัเปลิ้�ยูน แลิะผู้ลิกัริะทบจำากั
มาตี้ริฐานบัญช้ (TFRS 9 แลิะ TFRS 16) จำำานวน 16.2 ลิ�านบาท  
เป็นริายูกัาริปริับปริุงในกัาริคำานวณกัำาไริปกัตี้ิ  ดั�วยูเหตีุ้ดัังกัลิ่าว 
บริิษััทฯจำึงม้กัำาไริปกัตี้ิจำำานวน 763.7 ลิ�านบาท ในปี 2563 ลิดัลิง
ริ�อยูลิะ 55.9 เม่�อเท้ยูบกัับปี 2563

ผลิกั�รดัำ�เนินง�นร�ยูธุรกัิจำ

ธิุรกิจนำ�า
ส์ำาหริบั ป ี2563 บริษัิัทฯ มร้ิายูไดั�ริวมแลิะส่์วนแบ่งกัำาไริ (ขาดัทุน) 
จำากัเงนิลิงทนุจำากัธัรุิกัจิำนำ�าจำำานวน 1,482.9 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ  
19.1 เม่�อเท้ยูบกัับช่วงเวลิาเดั้ยูวกัันของปีกั่อน โดัยูริายูไดั� 
จำากัธัุริกิัจำนำ�า เป็นจำำานวนเท่ากัับ 1,642.6 ลิ�านบาท ลิดัลิง 
ริ�อยูลิะ 11.1 ส์าเหตุี้เกัิดัจำากักัาริยูอดัขายูนำ�าแลิะริายูไดั�อ่�น
จำากัธัุริกัิจำนำ�าท้�ลิดัลิง นอกัจำากัน้�ยูังบันทึกัส์่วนแบ่งขาดัทุนจำากั 
SDWTP จำำานวน 161.4 ลิ�านบาท ผู้ลิจำากัส์ถุานกัาริณ์โควิดั-19 
ส์่งผู้ลิต่ี้อแผู้นกัาริเพิ�มปริิมาณกัาริจำำาหน่ายูนำ�า  ดัังริายูลิะเอ้ยูดั 
ดัังท้�ปริากัฏิในตี้าริางตี้่อไปน้�
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ธุรกัิจำน�ำ�
YTD YTD % 

 2563  2562 เปลิ้่ยูนแปลิง

ร�ยูไดั้จำ�กัธุรกัิจำน�ำ� 1,642.6 1,847.1 -11.1%

- รายได้้การจำาห้น่ายน�ำาเพ่�ออุต้ส่าห้กรรม 1,233.8 1,309.5 -5.8%

- รายได้้การจำาห้น่ายน�ำาด้ิบ 250.4 264.0 -5.2%

- รายได้้การบริห้ารจ้ด้การน�ำาเส่่ย 140.5 160.8 -12.6%

- รายได้้อื�นจากธิุรกิจน�ำา1 17.9 112.7 -84.1%

ส์่วนแบ่งกัำ�ไรจำ�กัเงินลิงทุนจำ�กัธุรกัิจำน�ำ� (159.7) (13.5) N/A

ร�ยูไดั้รวมแลิะส์่วนแบ่งกัำ�ไรจำ�กัเงินลิงทุนธุรกัิจำน�ำ� 1,482.9 1,833.6 -19.1%

ธิุรกิจนำ�า

(หน่วยู : ลิ�านบาท)

1	 รายได้้อั่�นจากำธิุรกำิจนำ�า	ป็ระกำอับด้้วย	คำ่าธิรรมเนียมจากำกำารขอัใชี้นำ�าเกำินกำว่าท่�จัด้สุรร	คำ่าธิรรมเนียมจากำกำารบริหารจัด้กำารนำ�า	

i) ปริิมาณกัาริจำำาหน่ายูนำ�า;
• ปริิมาณกัาริจำำาหน่ายูเพ่�ออุตี้ส์าหกัริริมจำากั 55.0 ลิ�าน

ลิูกับาศกั์เมตี้ริ ในปี 2562 ลิดัลิงเป็น 49.7 ลิ�านลิูกับาศกั์
เมตี้ริในปี 2563 หร่ิอลิดัลิงริ�อยูลิะ 9.6 ส์าเหตีุ้หลิักัมา
จำากัปริิมาณความตี้�องกัาริใช�นำ�าลิดัลิงจำากัภาวะภัยูแลิ�งใน 
คริึ�งปีแริกัแลิะส์ถุานกัาริณ์ COVID-19 แม�ว่าจำะม้ปริิมาณ
กัาริจำำาหน่ายูนำ�าปริาศจำากัแร่ิธัาตีุ้แลิะนำ�าคุณภาพส์ูงเข�ามา
เพิ�มเตี้ิม จำำานวน 2.5 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ

• ปริิมาณกัาริจำำาหน่ายูนำ�าดัิบจำากั 16.6 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริใน  
ปี 2562 ลิดัลิงเป็น 15.2 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ในปี 2563 หริ่อ
ลิดัลิงริ�อยูลิะ 8.5

• ปริิมาณกัาริบริิหาริจำัดักัารินำ�าเส์้ยูในทุกันิคมอุตี้ส์าหกัริริม 
จำากั 35.4 ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริ ในปี 2562 ลิดัลิงเป็น 31.1 
ลิ�านลิูกับาศกั์เมตี้ริใน  ปี 2563 หริ่อลิดัลิงริ�อยูลิะ 12.2

ii) ริายูไดั�อ่�นจำากัธัุริกัิจำนำ�า จำำานวนเท่ากัับ 17.9 ลิ�านบาท หริ่อ
ลิดัลิง 94.8 ลิ�านบาท ซึ่ึ�งส์่วนใหญ่มาจำากัค่าธัริริมเน้ยูมจำากั
กัาริขอใช�นำ�าเกัินกัว่าท้�จำัดัส์ริริ (Excessive Charge) ท้�ลิดัลิง

ธิุรกิจพล้งงาน
ส์ำาหริบัป ี2563 บริษัิัทฯ มร้ิายูไดั�แลิะส่์วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุน
แลิะเงินปันผู้ลิรัิบจำากัธัรุิกิัจำพลิงังานริวมจำำานวน 1,117.8 ลิ�านบาท  
หริอ่ลิดัลิงริ�อยูลิะ 43.5 จำากัจำำานวน 1,979.8 ลิ�านบาทใน  ป ี2562  
อยู่างไริกั็ตี้ามริายูไดั�แลิะส์่วนแบ่งกัำาไริปกัตี้ิจำากัเงินลิงทุนแลิะ
เงินปันผู้ลิริับจำากัธัุริกัิจำพลิังงาน ม้จำำานวน 1,073.1 ลิ�านบาท  
ลิดัลิงริ�อยูลิะ 31.9 เม่�อเท้ยูบกัับ ปี 2562
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ริายูลิะเอ้ยูดัของริายูไดั�แลิะส์่วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนแลิะเงินปันผู้ลิริับจำากัธัุริกัิจำพลิังงาน จำำาแนกัตี้ามปริะเภทโริงไฟฟ้าดัังน้�

ธุรกัิจำพลิังง�น
YTD YTD %

2563 2562 เปลิ้่ยูนแปลิง

รายได้้จากธิุรกิจพล้งงาน  55.4 10.2 443.1%

ส่่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุุน  1,026.0 1,894.6 -45.8%

เงินป็ันผลร้บ  36.5 75.0 -51.3%

ร�ยูไดั้แลิะส์่วนแบ่งกัำ�ไรจำ�กัเงินลิงทุนแลิะเงินปันผลิรับ 
จำ�กัธุรกัิจำพลิังง�น

 1,117.8 1,979.8 -43.5%

ร�ยูไดั้แลิะส์่วนแบ่งกัำ�ไรปกัตี้ิจำ�กัเงินลิงทุนแลิะเงินปันผลิรับจำ�กัธุรกัิจำ
พลิังง�น

 1,073.1 1,575.5 -31.9%

- IPP  324.6 907.0 -64.2%

- SPP  638.3 668.8 -4.6%

- พล้งงานงานห้มุนเวียน  111.7 6.3 1,661.7%

- อื�นๆ 3  (1.3) (6.7) 80.4%

1	 สุำาหรับป็ี	2563	กำารคำำานวณสุ่วนแบ่งกำำาไรป็กำติ	ม่กำารเป็ล่�ยนแป็ลงโด้ยกำารป็รับป็รุง	(กำำาไร)	/	ขาด้ทุน	จากำอััตราแลกำเป็ล่�ยน	และผลกำระทบจากำมาตรฐานบัญ่ชี่	(TFRS	9	and	TFRS	16)	ซึ่ึ�งเกำ่�ยวข้อัง

กำับสุ่วนแบ่งกำำาไรจากำธิุรกำิจร่วมและร่วมกำารคำ้า	
2	 สุำาหรับป็ี	2562	กำารคำำานวณสุ่วนแบ่งกำำาไรป็กำติ	ม่กำารเป็ล่�ยนแป็ลงโด้ยกำารป็รับป็รุง	(กำำาไร)	/	ขาด้ทุน	จากำอััตราแลกำเป็ล่�ยน	และกำารป็รับป็รุงรายกำารบัญ่ชี่
3	 โคำรงกำารวางท่อัจัด้จำาหน่าย	และคำ้าป็ล่กำกำ๊าซึ่ธิรรมชีาติ	(WHA	NGDPs)	ซึ่ึ�งเป็็นกำารร่วมลงทุนระหว่าง	WHAUP	GULF	และ	MITG	

(หน่วยู : ลิ�านบาท)

ธิุรกิจโรงไฟู้ฟู้้าเอกชนรายให้ญ่่ (IPP)
• บริษัิัทฯ ม้ส์ว่นแบง่กัำาไริปกัตี้จิำากัเงนิลิงทนุแลิะเงนิปนัผู้ลิริบั

จำากัโริงไฟฟ้าเอกัชนริายูใหญ่ (IPP) ทั�ง 3 แห่ง ในปี 2563 
จำำานวน 324.6 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ 64.2 จำากั ปี 2562  
ส์าเหตุี้หลัิกัจำากัโริงไฟฟ้าถุ่านหินเกั็คโค่-วัน ผู้ลิจำากัอัตี้ริา
ค่าความพริ�อมจำ่ายู (Availability Payment) ท้�ลิดัลิงตี้าม
ส์ัญญาซ่ึ่�อขายูไฟฟ้า (PPA) Energy Margin ท้�ลิดัลิง  
กัาริลิดัลิงของริาคาถุ่านหิน แลิะกัาริเริิ�มจำ่ายูภาษ้ัเงินไดั�
นิตี้ิบุคคลิริ�อยูลิะ 10 ตี้ั�งแตี้่เดั่อนพฤศจำิกัายูน ปี 2562

ธิุรกิจโรงไฟู้ฟู้้าขนาด้เล็ก (SPP)
• บริษัิัทฯ ม้ส์ว่นแบง่กัำาไริปกัตี้จิำากัเงนิลิงทนุแลิะเงนิปนัผู้ลิริบั

จำากัโริงไฟฟ้าขนาดัเล็ิกั (SPP) ทั�ง 8 แหง่ ในป ี2563 จำำานวน 
638.3 ลิ�านบาท ลิดัลิงริ�อยูลิะ 4.6 จำากั  ปี 2562 ส์าเหตีุ้

1 2

หลิักัมาจำากักัาริปริิมาณกัาริจำำาหน่ายูไฟฟ้าให� EGAT แลิะ
ลิูกัค�าอุตี้ส์าหกัริริมลิดัลิง แลิะค่าใช�จ่ำายูซ่ึ่อมบำารุิงมากัขึ�น
จำากักัาริซ่ึ่อมบำาริุงตี้ามแผู้นของโริงไฟฟ้าขนาดัเล็ิกัจำำานวน 
4 แห่ง จำากัทั�งหมดั 8 แห่ง

ธิุรกิจพล้งงานห้มุนเวียน
• บริิษััทฯม้ริายูไดั�แลิะส์่วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนในบริิษััท

ริ่วมแลิะกัาริริ่วมค�าจำากัโคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงาน 
แส์งอาทิตี้ยู์ (Solar Rooftop) จำำานวน 61.0 ลิ�านบาท เพิ�ม
ขึ�นจำำานวน 44.7 ลิ�านบาท จำากัปี 2562 เป็นผู้ลิจำากักัาริกัำาลิงั
กัาริผู้ลิิตี้ท้�เพิ�มขึ�น นอกัจำากัน้� บริิษััทฯ ม้ส์่วนแบ่งกัำาไริจำากั
โริงไฟฟ้าขยูะชลิบุริ้ คลิ้น เอ็นเนอริ์ยู้� (CCE) จำำานวน 50.7 
ลิ�านบาทใน ปี 2563 ในขณะท้�ม้ส่์วนแบ่งขาดัทุนจำำานวน 
10.0 ลิ�านบาท ใน ปี 2562
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ฐ�นะท�งกั�รเงิน
ฐานะทางกัาริเงินริวมของบริิษััทฯ ณ 31 ธัันวาคม 2563 ส์ามาริถุส์ริุปไดั�ดัังน้�

ส่ินทุร้พย์
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ม้ส์ินทริัพยู์ริวมทั�งส์ิ�น 26,171.6 
ลิ�านบาท ลิดัลิงจำำานวน 241.7 ลิ�านบาท จำากัจำำานวน 26,418.7 
ลิ�านบาท ณ ส์ิ�นปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักัมาจำากักัาริลิดัลิงของเงิน
ลิงทุนในบริิษััทริ่วมจำำานวน 1,880.8 ลิ�านบาท โดัยูม้ปัจำจำัยูหลิักั
จำากักัารินำามาตี้ริฐานบัญช้ TFRS 9 มาถุ่อปฏิิบัตี้ิ แลิะลิูกัหน้�
กัาริค�าแลิะลูิกัหน้�อ่�นส์ุทธัิลิดัลิงจำำานวน 569.8 ลิ�านบาท แม�ว่า
เงินส์ดัแลิะริายูกัาริเท้ยูบเท่าเงินส์ดัเพิ�มขึ�นจำำานวน 1,029.6  
ลิ�านบาท อาคาริแลิะอุปกัริณ์ส์ุทธัิเพิ�มขึ�นจำำานวน 857.2 ลิ�าน
บาท แลิะส์ิทธัิกัาริใช�ส์ินทริัพยู์ (TFRS 16) เพิ�มขึ�นจำำานวน 231.6 
ลิ�านบาท 

ส์ว่นปริะกัอบหลิกััของสิ์นทริพัยู์ในงบกัาริเงนิริวมของบริษัิัทฯ คอ่ 
(i) เงินลิงทุนในบริิษััทริ่วมจำำานวน 12,706.8 ลิ�านบาท (ii) อาคาริ
แลิะอุปกัริณ์ส์ุทธัิจำำานวน 4,807.4 ลิ�านบาท (iii) ค่าความนิยูม
จำำานวน 2,772.9 ลิ�านบาท (iv)  ส์ินทริัพยู์ไม่ม้ตี้ัวตี้นส์ุทธัิจำำานวน 
1,987.9 ลิ�านบาท แลิะ (v) เงินส์ดัแลิะริายูกัาริเท้ยูบเท่าเงินส์ดั
จำำานวน 1,784.2 ลิ�านบาท

ห้น่�ส่ิน
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ม้หน้�ส์ินริวมทั�งส์ิ�น 14,014.5  
ลิ�านบาท เพิ�มขึ�น 1,155.1 ลิ�านบาท จำากัจำำานวน 12,859.5 ลิ�าน
บาท ณ ส์ิ�นปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักัมาจำากั (i) เงินกัู�ยู่มริะยูะยูาวจำากั
ส์ถุาบันกัาริเงิน เพิ�มขึ�นจำำานวน 3,748.6 ลิ�านบาท แลิะ (ii) หุ�นกัู�
ริะยูะยูาว เพิ�มขึ�นจำำานวน 609.8 ลิ�านบาท แม�วา่ บริิษััทฯม ้(i) หุ�นกัู� 

ริะยูะยูาวท้�ถึุงกัำาหนดัชำาริะภายูในหนึ�งปีลิดัลิงจำำานวน 1,609.1 
ลิ�านบาท แลิะ (ii) เงินกัู�ยู่มริะยูะส์ั�นจำากัส์ถุาบันกัาริเงินลิดัลิง
จำำานวน 1,765.0 ลิ�านบาท 

ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯม้หน้�ส์ินท้�ม้ภาริะดัอกัเบ้�ยู จำำานวน 
12,866.2 ลิ�านบาท เพิ�มขึ�นจำำานวน 1,109.5 ลิ�านบาท จำากัจำำานวน 
11,756.7 ลิ�านบาท จำากั ณ ส์ิ�นปี 2562 โดัยูหน้�ส์ินริวมของ 
บริิษััทฯ ส์่วนใหญ่ ปริะกัอบดั�วยู (i) หุ�นกัู�ริะยูะยูาวจำำานวน  
5,604.1 ลิ�านบาท (ii) เงินกัู�ยู่มริะยูะยูาวจำากัส์ถุาบันกัาริเงิน 
จำำานวน 4,623.0 ลิ�านบาท (iii) หุ�นกัู�ริะยูะยูาวท้�ถุึงกัำาหนดั 
ชำาริะภายูในหนึ�งปีจำำานวน 2,388.9 ลิ�านบาท  แลิะ (iv) เงินกัู�ยู่ม
ริะยูะส์ั�นจำากัส์ถุาบันกัาริเงินจำำานวน 249.8 ลิ�านบาท

ส่่วนของเจ้าของ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ม้ส์่วนของเจำ�าของริวมทั�ง
ส์ิ�น 12,157.1 ลิ�านบาท ลิดัลิงจำำานวน 1,442.2 ลิ�านบาท  
จำากัจำำานวน 13,559.3 ลิ�านบาท ณ ส์ิ�นปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักัมา
จำากัองค์ปริะกัอบส์่วนอ่�นของผูู้�ถุ่อหุ�นลิดัลิงจำำานวน 1,308.2 ลิ�าน
บาท จำากัผู้ลิขาดัทุนจำากักัาริวัดัมูลิค่ายูุตี้ิธัริริมของสั์ญญาแลิกั
เปลิ้�ยูนอตัี้ริาดัอกัเบ้�ยูท้�เกัดิัจำากักัาริใช�มาตี้ริฐานบัญช้ใหม ่(TFRS 
9) จำากับริิษััทริ่วมแลิะบริิษััทริ่วมค�า แลิะกัำาไริส์ะส์มลิดัลิงจำำานวน 
175.6 ลิ�านบาทเปน็ผู้ลิจำากัเงนิปนัผู้ลิจำา่ยูจำำานวน 965.8 ลิ�านบาท  
แม�ว่าจำะม้ส์่วนเพิ�มจำากั กัำาไริส์ุทธัิส์่วนท้�เป็นของบริิษััทใหญ่
จำำานวน 812.7 ลิ�านบาท แลิะองค์ปริะกัอบส์่วนอ่�นของผูู้�ถุ่อหุ�น 
จำำานวน 22.5 ลิ�านบาท

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

ส์ินทรัพยู์รวม หน้�ส์ินรวม ส์่วนของผู้ถือหุ้นรวม

26,172

14,015

26,419

12,859 12,157
13,559

(หน่วีย : ล้านบาท)
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อัตี้ร�ส์่วนท�งกั�รเงินท้่ส์ำ�คัญ

  ปี 2563 ปี 2562

อ้ต้ราผลต้อบแทุนผ้้ถืือหุ้้น (ร้อยละ) 6.3% 15.5%

อ้ต้ราภาษัีทุ่�จ่ายจริง (ร้อยละ) 1.4% 2.0%

อ้ต้ราส่่วนห้น่�ส่ินต้่อส่่วนของเจ้าของ (เทุ่า) 1.15x 0.95x

อ้ต้ราส่่วนห้น่�ส่ินทุ่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยสุ่ทุธิิต้่อส่่วนของเจ้าของ (เทุ่า) 0.91x 0.81x

ระยะเวลาเก็บห้น่�เฉล่�ย (ว้น) 35 30

ส์ำาหริับอัตี้ริาส์่วนแส์ดังคุณภาพของลิูกัหน้� ในปี 2563 บริิษััทฯ 
ม้ริะยูะเวลิาเก็ับหน้�เฉลิ้�ยูท้�เกัิดัขึ�นจำริิงจำำานวน 35 วัน เพิ�มขึ�น
เลิ็กัน�อยู 5 วัน จำากัจำำานวน 30 วันในปี 2562 ส์าเหตีุ้หลิักั
จำากัผู้ลิกัริะทบจำากัส์ถุานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดัของเช่�อไวรัิส์ 
COVID-19 ทำาให�เศริษัฐกัิจำชะลิอตี้ัวส์่งผู้ลิตี้่อลิูกัค�าบางริายู 
ของบริิษััท ถุึงแม�ว่า ริะยูะเวลิาเกั็บหน้�เฉลิ้�ยูท้�เกัิดัขึ�นจำริิงยัูง
อยูู่ในกัริอบนโยูบายู Credit Term ของบริิษััทฯ ซึ่ึ�งกัำาหนดั
ไว�ท้� 15-30 วัน นับตี้ั�งแต่ี้วันท้�บริิษััทฯ ไดั�จัำดัส์่งใบแจำ�งถุึง
ลิูกัค�า (invoice date) ภายูในวันท้� 5 ของเดั่อนถุัดัไป บริิษััท
ไดั�ม้มาตี้ริกัาริตี้ิดัตี้ามแลิะทบทวนยูอดัคงค�างของลูิกัหน้�
อยู่างส์มำ�าเส์มอ นอกัจำากัน้�ลิูกัหน้�กัาริค�าส์ุทธัิคิดัเป็นริ�อยูลิะ  
0.6 ของส์นิทริพัยูร์ิวมในปี 2562 แลิะ 2563 จำงึคาดัว่าจำะไมเ่กัดิัผู้ลิ 
ขาดัทุนจำากักัาริหน้�เส์้ยูตี้่อดั�านกัาริเงินอยู่างม้นัยูส์ำาคัญ

โครงกั�รท้่อยูู่ระหว่�งกั่อส์ร้�งแลิะพัฒน�

ธิุรกิจพล้งงาน
ณ ส์ิ�นปี 2563 บริิษััทฯ ม้โคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลิังงานแส์งอาทิตี้ยู์ท้�อยูู่ริะหว่างกัาริกั่อส์ริ�างจำำานวน 11.4 เมกัะวัตี้ตี้์ แลิะม้กัำาหนดัเปิดั
ดัำาเนินกัาริผู้ลิิตี้ไฟฟ้าเชิงพาณิชยู์ในไตี้ริมาส์ 1 ถุึง ไตี้ริมาส์ 3 ปี 2564

โรงไฟฟ�� ประเภท 
โรงไฟฟ�� ประเภทผู�ผลิิตี้ ส์ัดัส์่วนกั�รถือหุ�น 

(%)

กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้
ตี้�มตี้ิดัตี้ั�ง 
(เมกัะวัตี้ตี้)์

กัำ�ลิังกั�รผลิิตี้
ตี้�มส์ัดัส์่วน
กั�รถือหุ้น 
(เมกัะวัตี้ตี้)์

กัำ�หนดักั�ร 
เดัินกั�รผลิิตี้ 
เชิงพ�ณิชยู์

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย�

พล้งงาน 
แส่งอาทุิต้ย� Private PPA 100 11.4 11.4

ไต้รมาส่ 1 ถืึง 
ไต้รมาส่ 3 ป็ ่

2564

รวม 11.4 11.4

ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ม้อัตี้ริาผู้ลิตี้อบแทนผูู้�ถุ่อหุ�น
ริ�อยูลิะ 6.32 ลิดัลิงจำากัริ�อยูลิะ 15.5 ในปี 2562 ในขณะท้�
บริิษััทฯ ม้อัตี้ริาภาษั้ท้�แท�จำริิงริ�อยูลิะ 2.0 แลิะริ�อยูลิะ 1.4 ในปี 
2562 แลิะ 2563 ตี้ามลิำาดัับ อัตี้ริาภาษ้ัท้�แท�จำริิงตี้ำ�ากัว่าอัตี้ริา
ภาษ้ัเงินไดั�นิตี้ิบุคคลิซึ่ึ�งกัำาหนดัไว�ริ�อยูลิะ 20 ผู้ลิจำากัโคริงกัาริ
ลิงทุนของบริิษััทฯ ส์่วนใหญ่ยูังอยูู่ช่วงไดั�ริับส์ิทธัิปริะโยูชน์ดั�าน
ภาษ้ั แลิะส์่วนแบ่งกัำาไริจำากัเงินลิงทุนในบริิษััทริ่วมแลิะกัาริ
ริ่วมค�าท้�บริิษััทริับริู�ในงบกัำาไริขาดัทุนเป็นริายูกัาริท้�ถุูกัหักัภาษ้ั
เงินไดั�นิตี้ิบุคคลิแลิ�ว บริิษััทฯ ม้อัตี้ริาส์่วนหน้�ส์ินริวมตี้่อส์่วน 
ของเจำ�าของเท่ากัับ 1.15 เท่า เพิ�มขึ�นจำากั 0.95 เท่าในส์ิ�นปี  
2562 แลิะอัตี้ริาส์่วนหน้�ส์ินท้�ม้ภาริะดัอกัเบ้�ยูส์ุทธัิตี้่อส์่วนของ
เจำ�าของ เท่ากัับ 0.91 เท่า เพิ�มขึ�นจำากั 0.81 เท่า ณ ส์ิ�นปี 2562 
ส์าเหตีุ้หลัิกัมาจำากักัาริเพิ�มขึ�นของหน้�ส์ินริะยูะยูาวกัับส์ถุาบัน 
กัาริเงิน 3,748.6 ลิ�านบาท แลิะส์่วนของเจำ�าลิดัลิงจำำานวน  
1,402.2 ลิ�านบาท แม�ว่าเงินส์ดัแลิะริายูกัาริเท้ยูบเท่าเงินส์ดั 
เพิ�มขึ�นจำำานวน 1,029.6 ลิ�านบาท กั็ตี้าม



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 121

ร�ยูง�นคว�มรับผิดัชอบของคณะกัรรมกั�ร
ในกั�รจำัดัทำ�ร�ยูง�นท�งกั�รเงินประจำำ�ปี 2563

คณะกัริริมกัาริบริิษััทม้หน�าท้�แลิะความริับผู้ิดัชอบในฐานะกัริริมกัาริของบริิษััท ในกัาริกัำากัับดัูแลิให�ริายูงานทางกัาริเงินปริะจำำาปีบัญช้ 
2563 ท้�จัำดัทำาขึ�น ม้ข�อมูลิทางบัญช้ท้�ถุูกัตี้�องคริบถุ�วนในส์าริะส์ำาคัญ โปร่ิงใส์ อยู่างเพ้ยูงพอ ริวมทั�งไดั�ถุ่อปฏิิบัตี้ิตี้ามมาตี้ริฐาน 
กัาริบัญช้ท้�ริับริองโดัยูทั�วไป ใช�นโยูบายูบัญช้ท้�เหมาะส์มแลิะถุ่อปฏิิบัติี้โดัยูส์มำ�าเส์มอ ตี้ลิอดัจำนม้กัาริพิจำาริณาถึุงความส์มเหตุี้ส์มผู้ลิ 
แลิะความริอบคอบในกัาริจำัดัทำางบกัาริเงินริวมของบริิษััท แลิะบริิษััทยู่อยู แลิะงบกัาริเงินเฉพาะบริิษััท ริวมถุึงข�อมูลิส์าริส์นเทศทาง 
กัาริเงนิท้�ปริากัฏิในริายูงานปริะจำำาปีบญัช้ 2563 ทั�งน้�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ ซึึ่�งไดั�ริบักัาริแต่ี้งตี้ั�งจำากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัทปริะกัอบดั�วยู 
กัริริมกัาริอิส์ริะผูู้�ซึ่ึ�งม้คุณส์มบัตี้ิคริบถุ�วนตี้ามข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู ทำาหน�าท้�ส์อบทานให�บริิษััทม้ริายูงาน
ทางกัาริเงินอยู่างถุูกัตี้�องเพ้ยูงพอ ม้กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกััน หริ่อริายูกัาริท้�อาจำม้ความขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์อยู่าง
โปริง่ใส์ ถุกูัตี้�อง แลิะคริบถุ�วน ริวมทั�งให�ม้กัาริบริิหาริความเส์้�ยูง กัาริควบคมุภายูใน กัาริตี้ริวจำส์อบภายูในแลิะกัาริกัำากับัดัแูลิท้�เหมาะส์ม 
แลิะม้ปริะส์ิทธัิผู้ลิ ม้กัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎหมายู ริะเบ้ยูบ ข�อบังคับ นโยูบายูตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง แลิะข�อกัำาหนดัของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่ง
ปริะเทศไทยู  

คณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ ม้ความเห็นว่างบกัาริเงินแลิะข�อมูลิทางกัาริเงินปริะจำำาปี 2563 ท้�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�ส์อบทานริ่วมกัับ
ฝั่่ายูจำัดักัาริแลิะผูู้�ส์อบบัญช้ ไดั�ม้กัาริแส์ดังข�อมูลิอยู่างถุูกัตี้�องคริบถุ�วน ในส์าริะส์ำาคัญเกั้�ยูวกัับฐานะทางกัาริเงิน ผู้ลิกัาริดัำาเนินงาน
แลิะกัริะแส์เงินส์ดัของบริิษััทแลิะบริิษััทยู่อยูแลิ�ว แลิะไดั�ปฏิิบัตี้ิตี้ามหลัิกักัาริบัญช้ท้�รัิบริองทั�วไปแลิะใช�นโยูบายูบัญช้ท้�เหมาะส์มแลิะ
ถุ่อปฏิิบัตี้ิโดัยูส์มำ�าเส์มอแลิะปฏิิบัตี้ิถุูกัตี้�องตี้ามกัฎหมายูแลิะริะเบ้ยูบท้�เกั้�ยูวข�อง

นางสาวจรีพิร จาร้กรสก้ล
ปีระธุานคณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ 

25 กิุมภาพันธุ์ 2564 

นายนิพินธ์ บ้ญเดชีานันทน์
กิรรมกิารและปีระธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

25 กิุมภาพันธุ์ 2564
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เรียูนท่�นผู้ถือหุ้น
คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) ปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริ 
ผูู้�ม้ความริู�ความส์ามาริถุแลิะปริะส์บกัาริณ์ ตี้ลิอดัจำนม้ความเข�าใจำในกัาริดัำาเนินธัุริกัิจำ จำำานวน 3 ท่าน ไดั�แกั่

1. นางสาวีจำรีพีร จำารุกรสกุล 
  ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง
2. นายเดวีิด ริชาร์ด นาร์โดน
  กัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง
3. นายสุรเธีียร จำักธีรานนท์
  กัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง

เพ่�อส์นับส์นุนคณะกัริริมกัาริบริิษััทในกัาริกัำากัับดูัแลิกัาริบริิหาริจัำดักัาริความเส์้�ยูงขององค์กัริให�ส์ามาริถุบริริลุิเป้าหมายูทางธุัริกัิจำ 
ท้�ตี้ั�งไว� ส์ริ�างความมั�นใจำแลิะความน่าเช่�อถุ่อให�กัับผูู้�ลิงทุนแลิะผูู้�ม้ส่์วนไดั�เส์้ยูในกัาริดัำาเนินธุัริกิัจำของบริิษััท คณะกัริริมกัาริบริิหาริ 
ความเส์้�ยูงจำึงไดั�ปฏิิบัติี้หน�าท้�อยู่างเตี้็มความส์ามาริถุ โดัยูกัำาหนดัแลิะทบทวนกัริอบกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงองค์กัริ นโยูบายูแลิะ
กัริะบวนกัาริบริหิาริความเส์้�ยูงตี้ามบทบาทหน�าท้�ในกัฎบัตี้ริคณะกัริริมกัาริบริหิาริความเส์้�ยูง แลิะเส์นอแนะแนวทางในกัาริบริหิาริจัำดักัาริ
ความเส์้�ยูงให�เหมาะส์มกับักัาริดัำาเนินธุัริกัจิำอยูา่งม้ปริะสิ์ทธัภิาพ ส์อดัคลิ�องกับัทิศทางกัลิยุูทธัก์ัาริดัำาเนนิงานแลิะแผู้นธุัริกัจิำของบริษัิัท

ส่ำาห้ร้บในปี็ 2563 ค้ณูะกรรมการบริห้ารค้วามเส่่�ยง ม่การป็ระชุม 6 ค้ร้�งต้ามแผนงานทุ่�กำาห้นด้ โด้ยส่รุป็ส่าระส่ำาค้้ญ่ของ 
การด้ำาเนินงานได้้ด้้งน่�

1. อนุมัติี้นโยูบายูกัาริคุ�มคริองข�อมูลิส์่วนบุคคลิ แลิะแนวทางปฏิิบัตี้ิริวมถุึงขั�นตี้อนแลิะมาตี้ริกัาริดัำาเนินกัาริตี้่างๆ ท้�เกั้�ยูวข�อง 
เพ่�อให�ส์อดัคลิ�องกัับ พ.ริ.บ. คุ�มคริองข�อมูลิส์่วนบุคคลิ พ.ศ. 2562

2. พิจำาริณาริายูงานกัาริปริะเมินความเส์้�ยูงองค์กัริปริะจำำาปี 2562
3. พิจำาริณาปริะเดั็นความเส์้�ยูงจำากักัาริดัำาเนินงานแลิะแผู้นกัาริตี้อบโตี้�ความเส์้�ยูงโคริงกัาริ SDWTP 
4 พิจำาริณาส์ถุานกัาริณ์ภัยูแลิ�ง
5 พิจำาริณาริายูงานความค่บหน�าแผู้นกัาริดัำาเนินกัาริบริิหาริจัำดักัาริความเส์้�ยูงองค์กัริ
6. พิจำาริณาริายูงานความค่บหน�าปริะเดั็นความเส์้�ยูงแลิะแผู้นกัาริจำัดักัาริความเส์้�ยูงจำากักัาริดัำาเนินงานโคริงกัาริ SDWTP
7 อนุมัตี้ิกัาริใช�ส์ิทธัิ�ตี้ามส์ัญญาซึ่่�อขายูหุ�นของบริิษััท Song Duong River Water Treatment Plant Joint Stocks  

Company (“SDWTP”)
8. ทบทวนกัฎบัตี้ริคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง 
9. อนุมัตี้ิกัาริลิงทุนในทริัส์ตี้์เพ่�อกัาริลิงทุนในส์ิทธัิกัาริเช่าอส์ังหาริิมทรัิพยู์เหมริาช (HREIT) 

คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงม้ความเห็นว่า ในริอบปี 2563 ท้�ผู้่านมา บริิษััทไดั�พัฒนาริะบบบริิหาริความเส์้�ยูงขององค์กัริ 
ให�คริอบคลิุมปัจำจำัยูเส์้�ยูงทุกัดั�าน ม้กัาริบริิหาริความเส์้�ยูงอยู่างตี้่อเน่�อง แลิะส์อดัคลิ�องกัับส์ภาวกัาริณ์ท้�เปลิ้�ยูนแปลิงไป โดัยูม ้
กัาริปริะชุมของคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง เพ่�อพิจำาริณาความเส์้�ยูงท้�ส์ำาคัญแลิะเริ่งดั่วนอยู่างทนัท่วงท้ ซึ่ึ�งทำาให�เกัิดัปริะส์ิทธัิผู้ลิ 
ในกัาริบริิหาริความความเส์้�ยูงของบริิษััท โดัยูบริิษััทไดั�ม้กัาริบริิหาริจำัดักัาริความเส์้�ยูงท้�ส์ำาคัญริะดัับองค์กัริอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพ  
เหมาะส์ม แลิะควบคุมให�อยูู่ในริะดัับท้�ยูอมริับไดั�

นางสาวจรีพิร จาร้กรสก้ล
ปีระธุานคณ์ะกิรรมกิารบริหารความเส่�ยง

ร�ยูง�นของคณะกัรรมกั�ร
บริห�รคว�มเส์้่ยูง
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เรียูนท่�นผู้ถือหุ้น
คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) ปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริ 
ผูู้�ทริงคุณวุฒิ จำำานวน 3 ท่าน ไดั�แกั่

1. นางพีรรณีี วีรวีุฒิิจำงสถิิต 
  ปริะธัานคณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ
2. นายเอกชัย ติวีุตานนท์
  กัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ
3. นายวีิวีัฒิน์ จำิรัฐติกาลสกุล
  กัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ

คณะกัริริมกัาริบริิษััท ไดั�มอบหมายูให�คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิ ทำาหน�าท้�เส์นอแนวปฏิิบัตี้ิดั�านกัาริกัำากัับดัูแลิกิัจำกัาริท้�ดั ้
ตี้่อคณะกัริริมกัาริ กัำากัับดัูแลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของกัริริมกัาริแลิะฝั่่ายูจำัดักัาริให�เป็นไปตี้ามหลิักักัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้ แลิะส์อดัคลิ�อง 
กับัหลิกัักัาริกัำากับัดูัแลิกัจิำกัาริท้�ดัข้องส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากับัหลิกััทริพัยูแ์ลิะตี้ลิาดัหลิกััทริพัยู ์ตี้ลิาดัหลิกััทริพัยูแ์หง่ปริะเทศไทยู 
ข�อเส์นอแนะจำากัริายูงาน Corporate Governance Assessment Report ของส์มาคมส์่งเส์ริิมส์ถุาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทยู (IOD)  
ทั�งน้� หน�าท้�ของคณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิยัูงคริอบคลุิมกัาริวางกัริอบแนวทางกัาริกัำากัับดูัแลิกัาริดัำาเนินงานท้�เกั้�ยูวข�องกัับ 
กัาริตี้่อตี้�านทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�นของบริิษััท  

ในป็ี 2563 ค้ณูะกรรมการบรรษั้ทุภิบาลม่การป็ระชุม 3 ค้ร้�งต้ามแผนงานทุ่�กำาห้นด้ โด้ยส่รุป็ส่าระส่ำาค้้ญ่ได้้ด้้งน่�

1. พิจำาริณาเอกัส์าริท้�เกั้�ยูวข�องดั�านความยัู�งยู่นของธัุริกัิจำ (Environmental, Social and Governance : ESG)  
2. ทบทวนนโยูบายูกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริ นโยูบายูตี้่อตี้�านกัาริทุจำริิตี้คอริ์ริัปชั�น จำริริยูาบริริณธัุริกัิจำ แลิะกัฎบัตี้ริคณะกัริริมกัาริ 

บริริษััทภิบาลิ
3. พิจำาริณากัาริยู่�นแบบปริะเมินหุ�นยูั�งยู่น หริ่อ Thailand Sustainability Investment (THSI)
4. พิจำาริณากัาริยู่�นแบบส์อบถุามกัาริดัำาเนินงานนักัลิงทุนส์ัมพันธั์ของบริิษััทจำดัทะเบ้ยูน (Investor Relations)
5. พิจำาริณาผู้ลิปริะเมินกัาริกัำากัับดูัแลิกัิจำกัาริบริิษััทจำดัทะเบ้ยูนไทยู (CGR) ปริะจำำาปี 2563
6. พิจำาริณาผู้ลิคะแนนกัาริปริะเมิน AGM ปี 2563 (AGM Checklist)
7. พิจำาริณาแบบปริะเมินตี้นเอง 71 ข�อ ฉบับปรัิบปริุง (71 Checklist version 4.0) ของโคริงกัาริ CAC
8. พิจำาริณานโยูบายูกัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิแลิะส์าริส์นเทศ

คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิบาลิเช่�อมั�นว่า กัาริดัำาเนินงานบนพ่�นฐานของกัาริกัำากัับดัูแลิกัิจำกัาริท้�ดั้จำะส์่งผู้ลิให�องค์กัริปริะส์บความส์ำาเริ็จำ
อยู่างยัู�งยู่น เพ่�อปริะโยูชน์ของผูู้�ม้ส์่วนไดั�เส์้ยูทุกักัลิุ่มแลิะเป็นท้�ยูอมรัิบในริะดัับส์ากัลิอยู่างแท�จำริิง

นางพิรรณ่ วรวุฒิจงสถืิต
ปีระธุานคณ์ะกิรรมกิารบรรษัที่ภิบาล

ร�ยูง�นของคณะกัรรมกั�ร
บรรษััทภิบ�ลิ
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เรียูนท่�นผู้ถือหุ้น
คณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน (คณะกัริริมกัาริส์ริริหาฯ) ของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์  
จำำากััดั (มหาชน) ปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริผูู้�ทริงคุณวุฒิ จำำานวน 3 ท่าน ไดั�แกั่

1. นายเวีทย์ นุชเจำริญ 
  ปริะธัานคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
2. นางสาวีจำรีพีร จำารุกรสกุล
  กัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
3. นายเอกชัย ติวีุตานนท์
  กัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน

โดัยูคณะกัริริมกัาริส์ริริหาฯ ม้หน�าท้�ส์ริริหาบุคคลิท้�ม้คุณส์มบัตี้ิเหมาะส์มตี้ามหลัิกัเกัณฑ์์แลิะกัริะบวนกัาริท้�กัำาหนดัไว�เพ่�อเส์นอ 
เข�ารัิบกัาริแต่ี้งตี้ั�งให�ดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริแลิะผูู้�บริิหาริสู์งส์ุดัของบริิษััท ตี้ลิอดัจำนคัดัเลิ่อกักัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อทำาหน�าท้�กัริริมกัาริ 
ชุดัยู่อยู ริวมถุึงพิจำาริณารูิปแบบแลิะหลิักัเกัณฑ์์กัาริจ่ำายูค่าตี้อบแทนกัริริมกัาริบริิษััท เพ่�อนำาเส์นอตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท  
แลิะท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�น ตี้ามลิำาดัับ ซึึ่�งคณะกัริริมกัาริส์ริริหาฯ ไดั�ปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ตี้ามท้�ไดั�รัิบมอบหมายูจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััทดั�วยู 
ความริอบคอบ โปริ่งใส์ แลิะเป็นธัริริม

ในป็ี 2563 ค้ณูะกรรมการส่รรห้าฯ ม่การป็ระชุมทุ้�งส่ิ�น 3 ค้ร้�ง โด้ยส่รุป็ส่าระส่ำาค้้ญ่ของการด้ำาเนินงานได้้ด้้งน่�

1. ส์ริริหาแลิะคัดัเลิ่อกัผูู้�ทริงคุณวุฒิเข�าดัำาริงตี้ำาแหน่งกัริริมกัาริบริิษััท ตี้ามกัริะบวนกัาริแลิะหลิักัเกัณฑ์์ท้�กัำาหนดัไว�เพ่�อเส์นอ 
ขออนุมัตี้ิตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท หริ่อท้�ปริะชุมผูู้�ถุ่อหุ�นตี้ามท้�กัฎหมายูกัำาหนดั 

2. ส์ริริหาแลิะคัดัเลิ่อกับุคคลิท้�เหมาะส์มนำาเส์นอให�คณะกัริริมกัาริบริิษััทพิจำาริณาแตี้่งตี้ั�งเป็นกัริริมกัาริแทนกัริริมกัาริท้�ขอลิาออกั
ริะหว่างกัาลิ ริวมถุึงส์ริริหาแลิะคัดัเลิ่อกักัริริมกัาริบริิษััทเข�าเป็นกัริริมกัาริชุดัยู่อยู แลิะผูู้�บริิหาริริะดัับสู์ง แลิะนำาเส์นอริายูช่�อ 
ตี้่อท้�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่�อพิจำาริณาแตี้่งตี้ั�งแทนตี้ำาแหน่งท้�ว่างลิง เม่�อม้กัริริมกัาริลิาออกัหริ่อคริบวาริะ

3. พิจำาริณาทบทวนค่าตี้อบแทนของคณะกัริริมกัาริบริิษััท ปริะจำำาปี 2563 
4. ปริะเมินผู้ลิกัาริปฏิิบัตี้ิงานของปริะธัานเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ เพ่�อเส์นอให�คณะกัริริมกัาริบริิษััทพิจำาริณาอัตี้ริากัาริปริับขึ�นเงินเดั่อน 

ริวมถุึงกัาริจำ่ายูโบนัส์
5. ทบทวนกัฎบัตี้ริคณะกัริริมกัาริส์ริริหาแลิะพิจำาริณาค่าตี้อบแทน
6. เปิดัโอกัาส์ให�ผูู้�ถุ่อหุ�นริายูยู่อยูเป็นผูู้�เส์นอวาริะแลิะริายูช่�อบุคคลิเข�าริับกัาริส์ริริหาเป็นกัริริมกัาริบริิษััทกั่อนกัาริปริะชุมส์ามัญ 

ผูู้�ถุ่อหุ�น ปริะจำำาปี 2563

นอกัจำากัน้� คณะกัริริมกัาริส์ริริหาฯ ยูังให�ความเห็นแลิะคำาแนะนำาตี้่อฝั่่ายูจำัดักัาริเริ่�องกัาริบริิหาริงานบุคคลิ เพ่�อส์ริ�างขวัญแลิะกัำาลิังใจำ 
ให�พนักังาน ตี้ลิอดัจำนริักัษัาบุคลิากัริท้�ม้ความส์ามาริถุให�อยูู่กัับบริิษััท

นายเวทย์ น้ชีเจริญ
ปีระธุานคณ์ะกิรรมกิารสรรหาและพ่จารณ์าค่าตอบแที่น

ร�ยูง�นของคณะกัรรมกั�รส์รรห�
แลิะพิจำ�รณ�ค่�ตี้อบแทน
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ร�ยูง�นของ
คณะกัรรมกั�รตี้รวจำส์อบ 

เรียูนท่�นผู้ถือหุ้น
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบของบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) ม้องค์คณะปริะกัอบดั�วยูกัริริมกัาริอิส์ริะ
ผูู้�ทริงคุณวุฒิ แลิะปริาศจำากับทบาทหน�าท้�ดั�านงานบริิหาริ จำำานวน 3 ท่าน ดัังตี้่อไปน้�

1. นายเวีทย์ นุชเจำริญ  
  ปริะธัานคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ
2. นายเอกชัย ติวีุตานนท์  
  กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ
3. นางพีรรณีี วีรวีุฒิิจำงสถิิต  
  กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ

กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแตี้่ลิะริายูเป็นผูู้�ม้คุณส์มบัตี้ิตี้ามข�อกัำาหนดัแลิะกัฎริะเบ้ยูบของส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลิักัทริัพยู์แลิะ
ตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แลิะของตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู ในส์่วนท้�เกั้�ยูวข�องกัับตี้ำาแหน่งหน�าท้�ตี้น แลิะในฐานะคณะกัริริมกัาริ
ตี้ริวจำส์อบไดั�ปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ดั�วยูความริับผู้ิดัชอบภายูใตี้�กัฎเกัณฑ์์ทางกัาริแลิะตี้ามเง่�อนไขกัฎบัตี้ริท้�คณะกัริริมกัาริบริิษััทกัำาหนดัไว�

คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�จำัดัปริะชุมอยู่างเป็นทางกัาริขึ�น 5 คริั�ง เพ่�อปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ปริะจำำาปี 2563 โดัยูกัาริปริะชุมดัังกัลิ่าวไดั�
เชิญผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูใน ผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกั แลิะฝั่่ายูจัำดักัาริท้�เกั้�ยูวข�องซึ่ึ�งริวมถุึงผูู้�อำานวยูกัาริส์ายูงานกัาริเงินแลิะกัาริบัญช้  
โดัยูม้กัริริมกัาริผูู้�จำัดักัาริใหญ่เข�าริ่วมปริะชุมดั�วยูเป็นครัิ�งคริาวตี้ามคำาขอของคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ นอกัจำากัน้�กัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ 
ยูังไดั�หาริ่อกัับผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในแลิะผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัในลิักัษัณะท้�ปริาศจำากัผูู้�บริิหาริของบริิษััทฯ ริ่วมอยูู่ โดัยูจัำดัปริะชุมอยู่าง
เป็นทางกัาริ ทั�งไดั�ม้กัาริหาริ่อนอกัริอบตี้ามท้�เห็นส์มควริดั�วยู

การป็ฏิิบ้ต้ิภารกิจโด้ยค้ณูะกรรมการต้รวจส่อบค้รอบค้ลุมห้้วข้อด้้งน่�
1. ส์อบทานงบกัาริเงินริายูไตี้ริมาส์แลิะงบกัาริเงินปริะจำำาปี 2563 เพ่�อให�มั�นใจำว่าม้ความถุูกัตี้�องส์มบูริณ์แลิะม้กัาริเปิดัเผู้ยูส์าริะ

ส์ำาคัญอยู่างเพ้ยูงพอ กัาริส์อบทานน้�ไดั�ใช�ข�อมูลิ คำาช้�แจำง แลิะความเห็น จำากัฝั่่ายูจำัดักัาริ แลิะผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัเป็นปัจำจัำยู
พ่�นฐานโดัยูคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�ข�อส์ริุปเช่นกัันกัับผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัว่างบกัาริเงินดัังกัลิ่าวไดั�จำัดัทำาขึ�นอยู่างถุูกัตี้�อง
ตี้ามท้�ควริในส์าริะส์ำาคัญตี้ามมาตี้ริฐานกัาริริายูงานทางกัาริเงิน ท้�ส์ภาวิชาช้พบัญช้แห่งปริะเทศไทยูไดั�กัำาหนดัให�ถุ่อปฏิิบัตี้ิ
เพ่�อความส์อดัคลิ�องกัับมาตี้ริฐานกัาริบัญช้ส์ากัลิ 

2. ส์อบทานริะบบกัาริควบคุมภายูในแลิะกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง เพ่�อให�มั�นใจำว่าเป็นริะบบท้�เหมาะส์ม แลิะบังเกัิดัผู้ลิในภาคปฏิิบัตี้ิ
ตี้ามท้�มุง่หมายู กัาริส์อบทานน้�ไดั�ใช�ผู้ลิกัาริตี้ริวจำของผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในควบคูก่ับักัาริหาริอ่ผู้ลิกัาริตี้ริวจำกับัผูู้�ส์อบบญัชภ้ายูนอกั 
ซึ่ึ�งไม่พบข�อบกัพริ่องท้�ส์ำาคัญทั�งในกัริณ้ของบริิษััทฯ แลิะบริิษััทยู่อยู คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแลิะผูู้�ตี้ริวจำทั�งส์องคณะจำึงม ้
ความเห็นริ่วมกัันว่าริะบบควบคุมภายูในแลิะกัาริบริิหาริความเส์้�ยูงท้�ปัจำจำุบันใช�ปฏิิบัตี้ิ ม้ความเหมาะส์มตี้ามข�อกัำาหนดัของ
ส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกั.ลิ.ตี้.แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู ทั�งม้ปริะส์ิทธัิภาพในกัาริปกัป้องทริัพยู์ส์ินแลิะในกัาริ
เปิดัเผู้ยูข�อมูลิของกัิจำกัาริอยู่างถุูกัตี้�องเพ้ยูงพอ

3. ส์อบทานว่ากัาริดัำาเนินงานตี้ริวจำส์อบภายูในกัริะทำาอยู่างม้ปริะส์ิทธัิภาพแลิะดั�วยูความเป็นอิส์ริะ กัาริตี้ริวจำส์อบภายูในของ 
บริิษััทฯ แลิะบริิษััทยู่อยูนั�นไดั�มอบหมายูให�ส์ำานักังานบัญช้ตี้ริวจำส์อบภายูในท้�ม้ช่�อเส์้ยูงแลิะม้ความเป็นอิส์ริะแห่งหนึ�งเป็น 
ผูู้�ดัำาเนนิกัาริ โดัยูถุอ่ปฏิบัิตี้ติี้ามแผู้นงานตี้อ่เน่�องท้�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแลิะฝั่า่ยูจำดัักัาริไดั�ริว่มพจิำาริณาแลิะให�ความเหน็ชอบ 
ดั�วยูแลิ�ว ทั�งน้� ผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในจำะนำาส์่งริายูงานให�แกั่ทั�งคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบแลิะฝั่่ายูจำัดักัาริของบริิษััทฯ  
เป็นริายูไตี้ริมาส์ โดัยูส์ามาริถุเข�าถุึงคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�ในทุกัขณะ ทั�งน้� คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบเช่�อว่าริะบบควบคุม
ภายูในของแตี้่ลิะกิัจำกัารินั�นเหมาะส์ม ม้ความเป็นอิส์ริะ แลิะบริริลิุผู้ลิ
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4. ส์อบทานว่าไดั�ม้กัาริปฏิิบัตี้ิตี้ามกัฎหมายูแลิะกัฎริะเบ้ยูบทางกัาริ อันริวมถุึงกัฎหมายูว่าดั�วยูหลัิกัทริัพยู์แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ 
แลิะกัฎหมายูอ่�นท้�เกั้�ยูวข�อง ตี้ลิอดัจำนริะเบ้ยูบกัฎเกัณฑ์์ตี้่างๆ ของส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริ กั.ลิ.ตี้. แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์ 
แห่งปริะเทศไทยู อ้กัทั�งริะเบ้ยูบข�อบังคับภายูในแลิะพันธัสั์ญญากัับภายูนอกัดั�วยู ในกัาริส์อบทานเริ่�องน้�คณะกัริริมกัาริ 
ตี้ริวจำส์อบไดั�ปริะส์านงานอยู่างใกัลิ�ชิดักัับผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูใน แลิะมิไดั�พบข�อบกัพริ่องท้�เป็นส์าริะส์ำาคัญแตี้่อยู่างใดั

5. ส์อบทานแลิะให�ความเห็นตี้่อริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกััน แลิะตี้่อริายูกัาริท้�อาจำจำะเกัิดัความขัดัแยู�งทางผู้ลิปริะโยูชน์ ริวมถุึงปริะเดั็น
กัาริเปิดัเผู้ยูข�อมูลิริายูกัาริดัังกัลิ่าว อันม้ข�อกัำาหนดัของส์ำานักังานคณะกัริริมกัาริกั.ลิ.ตี้.แลิะตี้ลิาดัหลิักัทริัพยู์แห่งปริะเทศไทยู
เป็นปัจำจำัยูส์ำาคัญ ในหัวข�อน้�คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบตี้ลิอดัจำนผูู้�ตี้ริวจำส์อบภายูในแลิะแลิะผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกั ตี้่างเห็นพ�อง
ตี้�องกัันว่าริายูกัาริท้�กัลิ่าวถุึงไดั�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูอยู่างเหมาะส์มคริบถุ�วนไว�ในงบกัาริเงินแลิะในหมายูเหตีุ้ปริะกัอบงบกัาริเงินแลิ�ว 
โดัยูเป็นริายูกัาริธัุริกัิจำปกัตี้ิท้�เป็นปริะโยูชน์ตี้่อกัิจำกัาริของบริิษััทฯ 

6. พิจำาริณาแลิะเส์นอแตี้่งตี้ั�งผูู้�ส์อบบัญช้ริับอนุญาตี้แลิะค่าตี้อบแทนของผูู้�ส์อบบัญช้ปริะจำำาปี 2564 โดัยูคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบ 
ไดั�ให�ความเห็นตี้่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพ่�อกัารินำาเส์นอแลิะขออนุมัตี้ิตี้่อท้�ปริะชุมส์ามัญผูู้�ถุ่อหุ�นปริะจำำาปีตี้่อไปแลิ�ว ทั�งน้�
จำากักัาริไดั�พิจำาริณาถุึงผู้ลิงาน ความเป็นอิส์ริะ ริวมถุึงริะดัับค่าตี้อบแทนของผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัในริะยูะเวลิาท้�ผู้่านมา 
คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบม้ความพึงพอใจำในผูู้�ตี้ริวจำส์อบของบริิษััท ไพริ�ซึ่วอเตี้อริ์เฮ�าส์์คูเปอริ์ เอบ้เอเอส์ จำำากััดั ในทุกัดั�าน 
ท้�กัลิ่าว ดัังนั�นคณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบจำึงไดั�เส์นอแนะให�แตี้่งตี้ั�งนายูชาญชัยู ชัยูปริะส์ิทธัิ� (ผูู้�ส์อบบัญช้ริับอนุญาตี้เลิขท้� 3760)  
นายูไพบูลิ ตี้ันกัูลิ (ผูู้�ส์อบบัญช้รัิบอนุญาตี้เลิขท้� 4298) นายูบุญเริ่อง เลิิศวิเศษัวิทยู์ (ผูู้�ส์อบบัญช้รัิบอนญาตี้เลิขท้� 6552) ให�เป็น 
ผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัของบริิษััทฯ ปริะจำำาปี 2564 ในอัตี้ริาค่าตี้อบแทนส์ำาหริับกัาริส์อบบัญช้งบกัาริเงินเป็นจำำานวนเงินริวม 
2,452,000 บาท แลิะ ค่าใช�จำ่ายูอ่�นๆ ท้�เกั้�ยูวเน่�องกัับกัาริตี้ริวจำส์อบตี้ามส์มควริ

อนึ�งผูู้�ส์อบบญัช้ภายูนอกัท้�ไดั�รัิบกัาริเส์นอแตี้ง่ตี้ั�งข�างตี้�น มไิดั�มค้วามสั์มพนัธัท์างคริอบครัิว หริอ่มผู้้ลิปริะโยูชนท์างกัาริเงนิท้�เกั้�ยูวข�อง 
หริ่อเป็นลิูกัจำ�างบริิษััทฯ หริ่อบริิษััทยู่อยู หริ่อม้ความส์ัมพันธั์ทางกัาริลิงทุนหริ่อทางธัุริกัิจำ กัับบริิษััทฯ หริ่อบริิษััทยู่อยู ยูกัเว�น 
กัาริดัำาริงฐานะผูู้�ส์อบบัญช้ภายูนอกัเท่านั�น

โดัยูส์รุิปแลิ�ว คณะกัริริมกัาริตี้ริวจำส์อบไดั�ปฏิิบัตี้ิหน�าท้�ในความริับผู้ิดัชอบตี้ามกัฎบัตี้ริท้�คณะกัริริมกัาริบริิษััทมอบหมายู โดัยูใช�ความ
ริู�ความส์ามาริถุ ความริะมัดัริะวัง ม้ความเป็นอิส์ริะอยู่างเพ้ยูงพอ โดัยูให�ความส์ำาคัญอยู่างยิู�งตี้่อกัาริส์อบทานว่าบริิษััทฯ ไดั�นำา
เส์นอข�อมูลิดั�านกัาริเงินแลิะดั�านปฎิบัตี้ิกัาริอยู่างถูุกัตี้�องเป็นธัริริม ม้ริะบบควบคุมภายูในแลิะกัาริบริิหาริความเส์้�ยูง แลิะกัาริจำัดักัาริ 
ความเส์้�ยูงทางธุัริกิัจำท้�เหมาะส์มแลิะไดั�ผู้ลิ กัาริดัำาเนินกิัจำกัาริไดั�ยูึดัถุ่อตี้ามกัฎเกัณฑ์์ข�อบังคับของกัฎหมายู แลิะพันธัะทางธุัริกิัจำ 
ทั�งไดั�ม้กัาริเปิดัเผู้ยูริายูกัาริท้�เกั้�ยูวโยูงกัันอยู่างถุูกัตี้�องโปริ่งใส์ ทั�งน้� บริิษััทไดั�ให�ความส์ำาคัญแลิะถุ่อปฏิิบัตี้ิตี้ามหลิักับริริษััทภิบาลิ
อยู่างจำริิงจำัง 

นายเวทย์ น้ชีเจริญ
ปีระธุานคณ์ะกิรรมกิารตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ดัท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงนิจดัท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ) 
 

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

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์
จ ากดั (มหาชน( )บรษิทั( และบรษิทัย่อย )กลุ่มกจิการ( และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบั 
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 
ความมีสาระส าคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้ก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่  
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาวา่มสีาระส าคญัถ้าการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
เชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระส าคญัตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  โดยก าหนดความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวมเป็นจ านวนเงินตามเกณฑ์ดงัที่อธิบายไว้ในตารางข้างล่างน้ี ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระส าคญัและพิจารณาปัจจยั 
เชงิคณุภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผล
กระทบของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแงข่องแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
  

ความมีสาระส าคญั 
 

ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงินรวมเท่ากบั 37 ล้านบาท 
ซึง่เป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้น
ตรวจสอบกิจการที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82  
ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุม่กจิการ และเป็นรอ้ยละ 79 ของสนิทรพัยร์วม
ของกลุ่มกจิการ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น  
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
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ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวม 
 

 

37 ลา้นบาท 

 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

 

รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 

 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนดความมีสาระส าคญั 
 
 

 

ข้าพเจ้าเลือกใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนดความมี
สาระส าคญัเน่ืองจากการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการก าหนดจากก าไร
ก่อนภาษเีงนิได ้โดยปกตขิอ้มูลอ้างองิรอ้ยละ 5 น้ีเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ซึ่งใช้ใน
การปฏิบตัิงานตรวจสอบและไม่มรีายการที่ผดิปกติที่ส าคญัที่ต้องปรบัปรุงข้อมูล
อา้งองิน้ี 

  

 
ขา้พเจา้ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิที่พบระหว่างการตรวจสอบ  
ของขา้พเจา้ ซึง่มจี านวนเงนิทีม่ากกวา่ 3.7 ลา้นบาท 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพีอ่ใหข้า้พเจ้าแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ 
โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบญัชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการที่
ด าเนินการอยู ่
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็น
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องน้ี  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 9 เรื่องประมาณการ
ทางบญัชทีี่ส าคญัและการใช้ดุลยพนิิจ และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 เรื่องค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมคีา่ความนิยมมลูคา่ 2,773 ลา้นบาท  
 
ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากการซื้อธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจน ้ าในอดีต กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องการประเมินการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมเน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมสีาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
และการประมาณการข้อมูลในอนาคต เพื่อประเมนิมูลค่าที่คาด
วา่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดแต่ละหน่วย
ซึง่รวมคา่ความนิยมไวด้ว้ย 
 
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืดงักล่าวพจิารณาจากมลูคา่ยตุธิรรม
หกัด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  
ขอ้สมมตฐิานที่ส าคญัที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัสุทธ ิไดแ้ก่ ก าไรขัน้ตน้ อตัรา
การเตบิโตและอตัราคดิลด 
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าในปีน้ี ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการ
สรุปผลว่าไม่มกีารดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากมูลค่า
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืสงูกว่าราคาตามบญัช ี

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึเรื่องดงัต่อไปน้ี  
 
 ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดท าประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่จดัท าขึ้นโดยผู้บริหารของกลุ่ม
กจิการ  
 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับ
งบประมาณและแผนธุรกจิที่ได้รบัการอนุมตัิจากผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บรหิาร
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
 

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานที่
ส าคญัในการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด เช่น แผน
ธุรกิจในอนาคต การคาดการณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับก าไร
ขัน้ต้นที่จะเกดิขึน้ในอนาคต อตัราการเตบิโต และอตัราคดิลด
ซึ่งใช้วิธีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักเพื่อประเมินถึง
ความสมเหตุสมผลของวิธีการ และข้อสมมติฐานที่ใช้โดย
ค านึงถงึความอ่อนไหวของสมมตฐิานดงักล่าวที่มตี่อมูลค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนื และ 
 

 ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขส าคญัที่ได้ 
จากการประมาณการตามขอ้สมมติฐานข้างต้น เพื่อค านวณ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนและเปรยีบเทียบกบัราคาตาม
บญัช ี

 
จากการปฏบิตังิานตามวธิกีารขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการประเมนิ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนบัสนุน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรงุเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 135

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563136

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 21 342,434,404 292,213,975 195,918,519 194,633,354
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 - 1,765,000,000 - 1,765,000,000
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่
ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 249,782,612 124,729,533 249,782,612 124,729,533

หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 2,389,299,319 3,998,377,529 2,389,299,319 3,998,377,529
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 8,272,490 - 7,252,465 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 16,039,533 29,983,988 - -
สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 14 - 242,915,209 - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 28,406,056 28,452,287 23,871,256 21,541,148

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,034,234,414 6,481,672,521 2,866,124,171 6,104,281,564

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 4,622,982,354 874,343,972 4,622,982,354 874,343,972
หุน้กู้ 20 5,604,086,210 4,994,265,166 5,604,086,210 4,994,265,166
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 121,518,189 122,793,288 77,105,150 93,301,174
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 22 347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 22,570,095 18,838,462 22,570,095 18,838,462
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 235,130,053 - 166,686,183 -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 26,301,584 27,070,351 15,164,733 15,590,508

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,980,299,609 6,377,777,622 10,847,305,993 6,328,824,655

รวมหน้ีสิน 14,014,534,023 12,859,450,143 13,713,430,164 12,433,106,219

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   9

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 137

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้
   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้
   มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 25 245,981,167 164,386,579 245,981,167 164,386,579
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,316,403,452 3,491,991,192 1,210,577,774 627,094,013

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 2,211,854,448 3,520,048,146 1,277,915,676 1,277,915,676

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,157,080,315 13,559,267,165 9,117,315,865 8,452,237,516
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 119 122 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 12,157,080,434 13,559,267,287 9,117,315,865 8,452,237,516

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

   10

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563138

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,492,532,037 1,639,778,843 1,175,922,240 1,305,298,758
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 203,635,415 217,469,003 198,798,581 261,357,638
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าการเงนิ 1,797,711 - - -

รวมรายได้ 1,697,965,163 1,857,247,846 1,374,720,821 1,566,656,396
ตน้ทุนจากการขาย (1,009,435,952) (1,014,792,686) (925,628,899) (957,595,384)
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (188,692,174) (149,614,420) (150,623,546) (143,332,680)

รวมต้นทนุ (1,198,128,126) (1,164,407,106) (1,076,252,445) (1,100,928,064)

ก าไรขัน้ต้น 499,837,037 692,840,740 298,468,376 465,728,332
รายไดอ้ื่น 26 79,956,660 145,671,434 1,921,655,769 1,054,117,435
ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ (1,125,351) - (1,125,351) -
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (188,113,352) (197,548,033) (179,082,873) (166,161,717)
ตน้ทุนทางการเงนิ 27 (432,857,291) (342,024,905) (429,585,990) (337,735,184)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 866,266,542 1,881,117,658 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 823,964,245 2,180,056,894 1,610,329,931 1,015,948,866
ผลประโยชน์(ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 29 (11,237,189) (42,847,843) 21,561,828 16,446,803

ก าไรส าหรบัปี 812,727,056 2,137,209,051 1,631,891,759 1,032,395,669

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23 - 1,769,703 - 1,769,703

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (353,941) - (353,941)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 1,415,762 - 1,415,762

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
   งบการเงนิของบรษิทัย่อย (11,016,131) (22,148,436) - -
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่มและ
   การรว่มคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 14 (159,220,542) (12,418,877) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (170,236,673) (34,567,313) - -

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (170,236,673) (33,151,551) - 1,415,762

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 642,490,383 2,104,057,500 1,631,891,759 1,033,811,431

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 139

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 812,727,022 2,137,209,022 1,631,891,759 1,032,395,669
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 34 29 - -

812,727,056 2,137,209,051 1,631,891,759 1,032,395,669

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 642,490,349 2,104,057,471 1,631,891,759 1,033,811,431
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 34 29 - -

642,490,383 2,104,057,500 1,631,891,759 1,033,811,431

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 30 0.21 0.56 0.43 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
140

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกินทนุ ผลต่างของอตัรา ส่วนแบง่ขาดทนุ
จดัสรรแล้ว จากการรวมธรุกิจ แลกเปลี่ยนจากการ การวดัมลูค่าใหม่ เบด็เสรจ็อื่น รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทนุส ารอง ภายใต้การควบคมุ แปลงค่างบการเงิน ของภาระผกูพนั ของบริษทัร่วมและ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั ของบริษทัย่อย ผลประโยชน์พนักงาน การร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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 - - - (1,431,260,052) - - - - (1,431,260,052) - (1,431,260,052)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ที่ปรบัปรงุใหม่ 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 2,569,201,953 3,576,558,531 (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 12,618,009,694 118 12,618,009,812

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (1,162,800,000) - - - - (1,162,800,000) - (1,162,800,000)
ส ารองตามกฎหมาย 25 - - 51,619,783 (51,619,783) - - - - - - -
เงนิปันผลทีบ่รษิทัย่อยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - - (40) (40)
การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - 15 15
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,137,209,022 - (22,148,436) 1,415,762 (12,418,877) 2,104,057,471 29 2,104,057,500

ยอดคงเหลือปลายงวด 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

ยอดคงเหลือต้นงวด  ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - 59,092,326 - - - (1,137,957,025) (1,078,864,699) - (1,078,864,699)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ที่ปรบัปรงุใหม่ 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,551,083,518 3,576,558,531 (22,571,448) (448,854) (1,171,447,108) 12,480,402,466 122 12,480,402,588

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (965,812,500) - - - - (965,812,500) - (965,812,500)
ส ารองตามกฎหมาย 25 - - 81,594,588 (81,594,588) - - - - - - -
เงนิปันผลทีบ่รษิทัย่อยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - - (37) (37)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 812,727,022 - (11,016,131) - (159,220,542) 642,490,349 34 642,490,383

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 3,316,403,452 3,576,558,531 (33,587,579) (448,854) (1,330,667,650) 12,157,080,315 119 12,157,080,434

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก าไรสะสม ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
141

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจาก การวดัมลูค่าใหม่

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทนุส ารอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของภาระผกูพนั รวมส่วนของ
ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน เจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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 24 - - (1,162,800,000) - - (1,162,800,000)
ส ารองตามกฎหมาย 25 - - 51,619,783 (51,619,783) - - -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 1,032,395,669 - 1,415,762 1,033,811,431

ยอดคงเหลือปลายงวด 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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 627,094,013 1,278,364,530 (448,854) 8,452,237,516
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (1,000,910) - - (1,000,910)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ที่ปรบัปรงุใหม่ 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 626,093,103 1,278,364,530 (448,854) 8,451,236,606

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (965,812,500) - - (965,812,500)
ส ารองตามกฎหมาย 25 - - 81,594,588 (81,594,588) - - -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 1,631,891,759 - - 1,631,891,759

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 1,210,577,774 1,278,364,530 (448,854) 9,117,315,865

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563142

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 823,964,245 2,180,056,894 1,610,329,931 1,015,948,866
รำยกำรปรบัปรงุ

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ 1,125,351 - 1,125,351 -
หนี้สงสยัจะสญู - 815,622 - 815,622
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (671,943) - - -
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
   และส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ (866,266,542) (1,881,117,658) - -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำย - (922,760) - (922,759)
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 332,338 (645,422) 332,338 (78,716)
ค่ำเสือ่มรำคำ 28 217,608,064 157,995,675 158,841,962 139,769,935
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 28 47,886,062 46,943,452 47,153,574 46,943,452
ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวอืน่ - 13,872,687 - -
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม 1,810,254 - 1,810,254 -
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23 4,013,593 3,568,716 4,013,593 3,568,716
รำยไดเ้งนิปันผล (36,494,253) (74,983,505) (1,719,992,966) (921,322,161)
รำยไดด้อกเบีย้ (19,048,669) (47,948,721) (200,265,852) (131,789,193)
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 27 432,857,291 342,024,905 429,585,990 337,735,184

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ 2,986,222 (9,926,649) 11,035,850 (32,175,756)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (12,771,519) (22,527,128) 22,815,528 36,735,750
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 202,289 - - -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - 43,614,053
ค่ำควำมนิยม - - - 12,976,460
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (700,515) 1,414,252 (440,017) 1,414,252
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 24,658,959 10,906,595 19,341,398 7,848,585
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (1,856,484) 10,307,012 519,853 8,830,043
ประมำณกำรหนี้สนิจำกธุรกจิน ้ำ 22 (24,645,439) (23,629,923) (24,573,523) (30,840,915)
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (281,960) - (281,960) -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,044,124 13,812,090 3,287,768 3,109,376

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 598,751,468 720,016,134 364,639,072 542,180,794
ดอกเบีย้รบั 19,582,221 47,590,310 40,547,677 89,340,135
ดอกเบีย้จ่ำย (420,345,545) (292,547,672) (418,165,007) (289,027,968)
เงนิปันผลรบั 1,753,769,945 803,743,394 1,719,992,966 921,322,161
ภำษเีงนิไดจ่้ำย (54,040,956) (62,630,962) (5,664,317) (10,713,285)

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,897,717,133 1,216,171,204 1,701,350,391 1,253,101,837

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   15

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบกระแสเงินสด



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 143

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนเผือ่ขำย - (650,000,000) - (650,000,000)

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำย - 650,922,759 - 650,922,759

เงนิสดจ่ำยเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - (230,490,552) (2,518,000,000) (4,137,490,000)

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 35,000,000 701,550,500 1,476,000,000 1,761,440,000

เงนิสดจ่ำยเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม - (2,525,362,094) - -

เงนิสดจ่ำยเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อย - - (200,000,000) -

เงนิสดจ่ำยเพือ่ส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ - (26,075,008) - (26,075,000)

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (1,032,683,054) (818,340,820) (163,764,580) (104,595,068)

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 156,394 4,374,176 156,394 224,766

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (613,009) (745,000) (602,500) (745,000)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (998,139,669) (2,894,166,039) (1,406,210,686) (2,506,317,543)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20 1,590,000,000 2,891,000,000 1,590,000,000 2,891,000,000

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20 (3,355,000,000) (1,126,000,000) (3,355,000,000) (1,126,000,000)

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 20 4,000,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 1,000,000,000

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 20 (125,000,000) - (125,000,000) -

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู้ 20 3,000,000,000 - 3,000,000,000 -

เงนิสดจ่ำยคนืหุน้กู้ 20 (4,000,000,000) - (4,000,000,000) -

เงนิสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมจำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำว

จำกสถำบนักำรเงนิ 20 (2,000,000) (1,000,000) (2,000,000) (1,000,000)

เงนิสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้กู้ 20 (3,793,150) - (3,793,150) -

เงนิสดจ่ำยคนืหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (8,375,806) - (7,365,327) -

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 24 (965,690,014) (1,162,727,680) (965,690,014) (1,162,727,680)

เงนิปันผลจ่ำยจำกบรษิทัย่อยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ ำนำจควบคุม (37) (40) - -

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 130,140,993 1,601,272,280 131,151,509 1,601,272,320

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบกระแสเงินสด



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563144

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สทุธิ 1,029,718,457 (76,722,555) 426,291,214 348,056,614

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

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (155,045) (22,148,436) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รำยกำรทีม่ใิช่เงนิสดทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้

เจำ้หนี้จำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 145,627,848 95,550,043 12,719,228 6,266,975

สทิธกิำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 11,967,072 - 5,972,561 -

เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 122,486 - 122,486 -

สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไข 14 - 242,915,209 - -

รบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำสิง่ตอบแทน

     ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 242,915,209 - - -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   17

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 - 283,490,552 687,000,000 5,029,490,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 218,319,945 224,806,825 110,222,411 152,134,369

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,244,004,374 2,074,267,324 2,188,875,478 6,000,680,386

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 328,772,518 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 12,706,816,492 14,587,636,917 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 9,524,499,944 9,324,499,944
ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 14 781,978,409 737,554,465 158,900,000 158,900,000
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - 253,557,521 - -
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 248,490,552 - 5,384,490,000 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,888,344 - - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,039,005,609 3,950,235,348 2,993,486,199 2,804,749,720
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 1,987,912,390 2,035,470,443 1,945,020,316 1,991,856,390
ค่าความนิยม 18 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

19 1,157,156 154,004 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 38,711,087 6,963,882 37,780,679 6,963,882

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,927,610,083 24,344,450,106 20,641,870,551 14,884,663,349

รวมสินทรพัย์ 26,171,614,457 26,418,717,430 22,830,746,029 20,885,343,735

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

งบกระแสเงินสด

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สทุธิ 1,029,718,457 (76,722,555) 426,291,214 348,056,614

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

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (155,045) (22,148,436) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รำยกำรทีม่ใิช่เงนิสดทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้

เจำ้หนี้จำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 145,627,848 95,550,043 12,719,228 6,266,975

สทิธกิำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 11,967,072 - 5,972,561 -

เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 122,486 - 122,486 -

สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไข 14 - 242,915,209 - -

รบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำสิง่ตอบแทน

     ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 242,915,209 - - -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
บรษิทัมทีีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีน คอื 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที ่2203-2205 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน 
(บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
การประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใหบ้รกิาร
การบรหิารจดัการน ้าเสยีด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย ์และการลงทุนในธุรกจิน ้า และพลงังาน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน  
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึง่สง่ผลกระทบ
ทางลบต่อผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มกจิการจงึผ่อนปรน
การเรียกช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัอย่างน้อย 1 ปี ดังนัน้จึงจดัประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 
เป็นรายการไม่หมุนเวยีน 
 

3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการไปถือปฏบิตัิ  กลุ่มกิจการ
เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซอ้น และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการ 
ทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
การจดัประเภทรายการใหม่เป็นการแสดงรายการเพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะของบญัชมีากขึน้ ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมี  
การปรบัใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขในปีปัจจุบนั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มดีงันี้ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิไดก้ าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิ าหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ และ
ใหท้างเลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการ
รบัรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกนัความเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง (Accounting mismatch) และ 
ใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่อกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิหรอืทุน และ
ก าหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
 
หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส าหรบั
การถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบีย้ 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วย หลกั การใหม ่
ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา  
ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอื
ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สญัญาเช่า 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่า 
ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ฉบบัใหม่มาถอื
ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
 
กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง  
ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิาร
ของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช้ 

 
5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
หมายเหตุนี้อธิบายถึงผลกระทบจากการที่กลุ่มกิจการและบริษัทได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง  
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที่น ามา 
ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทได้น านโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถือปฏบิตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด  
(Modifeied retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ต่ีองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี้ 
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  งบการเงินรวม 

 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
1 มกราคม 
 พ .ศ.  2563 

 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ก 811,378,643 (1,251,138) - 810,127,505 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน ข - 328,772,518 

 
- 328,772,518 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ค 14,587,636,917 (1,137,957,025) - 13,449,679,892 
สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ ค 737,554,465 (78,762) - 737,475,703 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธ ิ ข 253,557,521 (253,557,521) - - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ ง, จ 3,950,235,348 - 234,965,448 4,185,200,796 
รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  20,340,362,894 (1,064,071,928) 234,965,448 19,511,256,414 
 
หน้ีสินหมุนเวียน 

 
  

 
 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ง, จ 292,213,975 - (32,938) 292,181,037 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี ง, จ - - 9,917,044 9,917,044 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ง, จ - - 229,894,233 229,894,233 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ฉ 122,793,288 14,792,771 - 137,586,059 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ง, จ 27,070,351 - (4,812,891) 22,257,460 
รวมรายการหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  442,077,614 14,792,771 234,965,448 691,835,833 
      
ก าไรสะสม  3,491,991,192 59,092,326 - 3,551,083,518 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ ค 3,520,048,146   (1,137,957,025) - 2,382,091,121 
รวมรายการส่วนของเจ้าของ 
ท่ีปรบัปรงุ 

 
7,012,039,338   (1,078,864,699) - 5,933,174,639 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 31 ธนัวาคม  

พ .ศ . 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
1 มกราคม 
 พ .ศ.  2563 

 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ก 277,486,695 (1,251,138) - 276,235,557 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ ง, จ 2,804,749,720 - 171,592,779 2,976,342,499 
รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  3,082,236,415 (1,251,138) 171,592,779 3,252,578,056 
      
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ง, จ 194,633,354 - (25,092) 194,608,262 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี ง, จ - - 8,619,214 8,619,214 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ง, จ - - 166,712,200 166,712,200 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ฉ 93,301,174 (250,228) - 93,050,946 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ง, จ 15,590,508 - (3,713,543) 11,876,965 
รวมรายการหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  303,525,036 (250,228) 171,592,779 474,867,587 
      
ก าไรสะสม  627,094,013 (1,000,910) - 626,093,103 
รวมรายการส่วนของเจ้าของ 
ท่ีปรบัปรงุ 

 
627,094,013 (1,000,910) - 626,093,103 

 
หมายเหตุ 
ก) ปรบัปรุงการดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (หมายเหตุ 5.1) 
ข) การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ (หมายเหตุ 5.1) 
ค) ผลกระทบจาก TFRS 9 ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (หมายเหตุ 5.1) 
ง) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2) 
จ) การโอนจดัประเภทใหม่ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (หมายเหตุ 5.2) 
ฉ) ปรบัปรุงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้ 
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5.1 เครือ่งมือทางการเงิน 

 
ผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการและของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม 

 

 

ก าไรสะสม           
ยงัไม่ได้จดัสรร 

ส่วนแบ่งก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็
อ่ืนของบริษทัรว่ม

และการรว่มค้า 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
   (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ)  

 
3,491,991,192 (33,490,083) 

การจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนใหม ่
   จากเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) ก 75,214,997 - 
รบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ จ (1,251,138) - 
ผลกระทบจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสว่นไดเ้สยี 
   ในการร่วมคา้ทีบ่นัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
  

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ค - (1,137,957,025) 
   สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ ค (78,762) - 
รบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้  (14,792,771) - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   หลงัปรบัปรุงผลกระทบจาก TFRS 9 

 
3,551,083,518 (1,171,447,108) 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 
 หมายเหต ุ บาท 
   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
   (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 

 
627,094,013 

รบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ จ (1,251,138) 
รบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้  250,228 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   หลงัปรบัปรุงผลกระทบจาก TFRS 9 

 
626,093,103 
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ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏบิตัิครัง้แรก) ผู้บรหิารได้ประเมนิโมเดลธุรกจิที่ใช้จดัการสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการเครื่องมอืทางการเงนิใหม่ตาม TFRS 9 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

  เงินลงทุนทัว่ไป 

ประมาณการ
หน้ีสินจาก 
ธรุกิจน ้า 

สินทรพัยห์รอื
หน้ีสินทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม  

หมายเหต ุ บาท บาท  บาท 
สินทรพัยท์างการเงิน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  253,557,521 - - 
การจดัประเภทใหม่จากเงนิลงทนุทัว่ไปเป็น 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ก (253,557,521) - 253,557,521 
การปรบัปรุงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์
ทางการเงนิ  - - 75,214,997 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   พ.ศ. 2563 จากการน า TFRS 9  
   มาถือปฏิบติั  - - 328,772,518 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  - 340,466,383 - 
การจดัประเภทใหม่จากประมาณการหนี้สนิ 
   จากธุรกจิน ้าเป็นหนี้สนิทางการเงนิ 
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ข - (340,466,383) 340,466,383 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   พ.ศ. 2563 จากการน า TFRS 9  
   มาถือปฏิบติั  - - 340,466,383 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ประมาณการ
หน้ีสินจาก 
ธรุกิจน ้า 

สินทรพัยห์รอื
หน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม  
หมายเหต ุ บาท  บาท 

หน้ีสินทางการเงิน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

(ตามท่ีรายงานไว้เดิม) 
 

332,485,373 - 
การจดัประเภทใหม่จากประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า
เป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

ข 
(332,485,373) 332,485,373 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

 
- 332,485,373 

 
(ก) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 

 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุนซึ่งแสดงด้วยราคาทุน 
หกัค่าเผื่อการด้อยค่า จ านวน 253,557,521 บาท เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL และรบัรู้มูลค่ายุติธรรมของ 
เงนิลงทุนจ านวน 75,214,997 บาท ในก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มกจิการมกีลยุทธ์ 
ในการลงทุนระยะยาว 

 
(ข) การจดัประเภทใหม่ของประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้จัดประเภทประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน ้ าจ านวน 
340,466,383 บาท และ 332,485,373 บาท ตามล าดบั เป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
 

(ค) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีบ่นัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี  
 
ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาถือปฏบิตัิที่มสีาระส าคญัมาจากตราสารอนุพนัธ์และกจิกรรมป้องกนัความเสี่ยง 
บริษัทร่วมและการร่วมค้ารบัรู้อนุพนัธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และรบัรู้รายการ
ปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในก าไรสะสม ยกเวน้สญัญาอนุพนัธท์ีใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
ซึง่รบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์างการเงนิเขา้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และ
รบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนสว่นทีไ่ม่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์างการเงนิเขา้ในก าไรสะสม  
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(ง) การจดัประเภทของเครื่องมอืทางการเงนิจากการน า TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 

 
เครื่องมอืทางการเงนิอื่นๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวธิกีารวดัมูลค่า โดยยงัคงวดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ตามบญัชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงินดงักล่าว ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก) 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 
 
  

งบการเงินรวม 
บาท 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

บาท 
   
สินทรพัย ์   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 754,591,304 541,569,322 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหนี้อื่น 811,378,643 277,486,695 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 283,490,552 5,029,490,000 
   
หน้ีสิน   
หน้ีสินหมุนเวียน   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หนี้อื่น 292,213,975 194,633,354 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,765,000,000 1,765,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 124,729,533 124,729,533 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,998,377,529 3,998,377,529 
   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 874,343,972 874,343,972 
หุน้กู ้ 4,994,265,166 4,994,265,166 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 27,070,351 15,590,508 
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(จ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ขา้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กลุ่มกจิการไดป้รบัวธิใีนการค านวณและพจิารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิใหเ้ป็นไปตาม 
TFRS 9 และได้รบัรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวธิกีารพจิารณาผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 
 
ทัง้นี้ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิใหกู้ย้มื
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไม่เป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญั 
 
ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ตลอดอายุของลกูหนี้การคา้ 
 
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดติที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ อตัราขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจาก
ลกัษณะการจ่ายช าระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคต  
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี้ 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 
1,251,138 บาท 
 
ทัง้นี้ ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกที่จะไม่น าขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใช้ในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการค้า  ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีาร 
อย่างง่ายในการค านวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้วดัมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติ  
ในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีการค้า

และลูกหน้ี
กิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่าเผือ่ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ี
กิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่าเผือ่ 

ผลขาดทุน 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 149,403,378 (219,077) 119,657,529 (219,077) 
เกนิก าหนดช าระ     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 13,559,774 (1,032,061) 14,488,021 (1,032,061) 
3 - 6 เดอืน 706,281 (706,281) 706,281 (706,281) 
6 - 12 เดอืน 1,913,367 (1,913,367) 1,913,367 (1,913,367) 
เกนิกว่า 12 เดอืน 7,422,273 (7,422,273) 7,422,273 (7,422,273) 

รวม 173,005,073 (11,293,059) 144,187,471 (11,293,059) 
 
5.2 สญัญาเช่า 

 
กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร
สิง่ปลูกสรา้ง และยานพาหนะ ทีม่อีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า TFRS 16 
มาถือปฏิบัติดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช าระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ทีก่ลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 1.88 - 5.21 ต่อปี 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมา
ของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งช าระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธิการใช้ ณ วนัที่น า 
TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
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 งบการเงิน 

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 
283,767,684 

 
232,949,118 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ 
ของผูเ้ช่า ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(276,920,812) 

 
(225,494,395) 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (3,305,293) (3,305,293) 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและ 

การยกเลกิสญัญาเช่า 
 

236,269,698 
 

171,181,984 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 239,811,277 175,331,414 
   
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สว่นทีห่มุนเวยีน 9,917,044 8,619,214 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สว่นทีไ่ม่หมุนเวยีน 229,894,233 166,712,200 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในการน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 
 
 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
 พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
 ถือว่าสญัญาเช่าด าเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
 ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธิเลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 
 เลอืกที่จะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการ

พจิารณาของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง 
การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
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6 นโยบายการบญัชี 

 

6.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการ
รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บั
การลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัมีอ านาจควบคุมหรือมีการ
ควบคุมร่วม เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ค) การร่วมการงาน 
 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้  
เงนิลงทุนในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิการรบัรู้เงนิลงทุนเมื่อเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่จ่ายซื้อรวมกบัต้นทุนทางตรงของ 
เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอื
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัสว่นทีผู่ล้งทุนมสีว่นไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทั
ร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัสว่นทีก่ลุ่มกจิการมสีว่นได้เสยี
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

ช) การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการทีถู่ก
น ามารวมดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมูลค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่
ในล าดับสูงสุดที่ต้องจัดท างบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจ  
ได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าว 
อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ให้ไป หน้ีสนิ  
ทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมา และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 
 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ือ้ในมลูค่าตามบญัชี
ของกจิการทีถู่กน ามารวม รวมถงึการเปลีย่นแปลงในมลูค่าของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายทีไ่ม่ใช่สว่นของ
ดอกเบีย้แสดงเป็นรายการ “สว่นเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในสว่นของเจา้ของ โดย
กลุ่มกจิการจะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนอ 
งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรายการ หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ 
 

รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก  
การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย 
ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่า
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 

- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน  
เมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  
 

6.4 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ านวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องช าระซึง่เกดิจากการขายสนิค้าและการใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ  
ซึง่ลกูหนี้โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกจิการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ยกเว้น 
ในกรณีที่เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนีัยส าคญั กลุ่มกจิการจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสด
ตามสญัญา 
 

6.5 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะ
การวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตาม
สญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 

 รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและ/หรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต่็อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในการ
บรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 

ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทุน
ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้   
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ท ารายการค้า  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการเขา้ท ารายการซือ้หรอืขายสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการ
เงนิออกเมื่อสทิธใินการได้รบักระแสเงินสดจากสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกจิการได้โอน
ความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน 
การท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์นัน้  ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย 
FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัยท์างการเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาเขา้
เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 
ง) ตราสารหนี้ 

 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ 
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภท
ตราสารหนี้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ 
 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับช าระกระแสเงินสดตามสญัญา 

ซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จาก
สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น ก าไรหรอืขาดทุน
ทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อื่นพรอ้ม
กบัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้า

เงื่อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิ
จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบ
ระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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จ) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการเลอืกรบัรูก้ าไรขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรม
ในก าไร/ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทก าไรและขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนเมื่อมกีารตัดรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจากเงนิลงทุน 
ในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิด้รบั  
เงนิปันผลนัน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการก าไร/
ขาดทุนอื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะแสดงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีดว้ยมูลค่าเดยีวกบัมลูค่ายุตธิรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่เริ่มน า TFRS 9 มาปฏิบตัิ) ดงันัน้ เงินลงทุนใน 
ตราสารทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวนเงนิ 328,772,518 บาท แสดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงไม่ได้รบัรู้รายการก าไร/ขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว 
 

ฉ) การดอ้ยค่า 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของ
ตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชก้ารคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา การประเมนิ
การดอ้ยค่าดงักล่าวจะพจิารณาว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัหรอืไม่ 
 

ส าหรบัลูกหนี้การคา้ กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดอายุลกูหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูล้กูหนี้ 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-
looking information) มาใชใ้นการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามวธิอีย่างง่าย (Simplified 
approach) ส าหรบัลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า แต่กลุ่มกจิการเลอืกใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี
มาประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน เป็นรายการแยกต่างหาก 
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่นแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายกับราคาตามบัญชีของ  
เงินลงทุนนัน้รวมถึงผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมทีร่บัรู้สะสมไว้  
ในสว่นของเจา้ของจะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหน้ีหรอืตราสารทุน
ชนิดเดยีวกนัออกไปบางสว่น ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
 

6.6 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์  
เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์เท่ากบัมูลค่าคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละ
ระยะเวลาการเช่าส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 

สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 และ 10 ปี   
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 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 
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 15 - 47 ปี 
 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิน้รอบ  
รอบระยะเวลารายงาน 
 

ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บั
จากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก าไรหรอืขาดทุนอื่น  
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6.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี 
 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมบนัทกึดว้ยราคาทุน และวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา 25 หรอื 50 ปี 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมดแูลระบบน ้า 
 
สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้าที่ซื้อมาบนัทึกด้วยราคาทุน และตดัจ าหน่ายโดยใช้วธิี
เสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

6.8 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์  
ทีบ่่งชีว้่าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยม
ดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็
ทีส่ดุทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
 

6.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่า  
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าใหเ้กดิการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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6.10 สญัญาเช่า 

 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ  
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่า  
ทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์
และระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา  
ทีไ่ม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละสว่นประกอบ ส าหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยสว่นประกอบของ
สญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งกลุ่มกจิการ
เป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ  
ทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ดงันี้ 

 ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายสุญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการ 
มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเช่า  
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัย์ 
ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

 จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
 ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้สดงรวมในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า
ระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิ
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลกูหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดั
มลูค่าลกูหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิี เสน้ตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงาน  
ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์
เดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 

เงนิที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอื
ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
ของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่าง
หน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิ
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลกูหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่  
ในการวดัมลูค่าลกูหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิเีสน้ตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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6.11 หน้ีสินทางการเงิน 

 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจดัประเภทเครื่องมือทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทางการเงินหรอื  
ตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 

 
 หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการ

อื่น โดยไม่สามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนิ
นัน้จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของ
กลุ่มกจิการเองดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาหรือสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพันตามสญัญาไปได้ 
เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไปอกี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การวดัมลูค่า 

 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมลูค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรู้รายการด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเว้นสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
เมื่อเขา้เงื่อนไขซึง่จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม การวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิประเภทสิง่ตอบแทนทีค่าดว่า
จะตอ้งจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6.1 

 
ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาได้มกีารปฏบิตัิตามแล้ว หรอืได้มกีาร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะตอ้งรบัรู้
หนี้สนิทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่า  
ตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ  
จะปรบัปรุงมูลค่าของหนี้สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ
เดมิ (Original effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น
ในก าไรหรอืขาดทุน 
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6.12 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืที่กูม้าโดยทัว่ไปและที่กูม้าเป็นการเฉพาะที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง 
หรอืการผลติสนิทรพัยท์ี่เขา้เงื่อนไข ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการ
ลงทุนทีเ่กดิจากการน าเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อการ
ด าเนินการทีจ่ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขาย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือรายการ 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะ 
มีผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
เป็นงวดๆ ในกรณีทีก่ารน ากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษี
ทีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และราคาตามบญัชี  
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
 การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
 ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าที่กลุ่มกจิการสามารถ

ควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
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สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิการมสีทิธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ  
ทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
 

6.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัช ีรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการ  
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิม่เตมิ 
เมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
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6.15 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์  
ในอดตีซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และ
ประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

6.16 ทุนเรอืนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซือ้หุน้ซึง่สุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั
ในสว่นของเจา้ของ 
 

6.17 การรบัรูร้ายได้  
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดส้ทุธจิากภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช าระเมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้อง
แยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงั  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการ 
จะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมน ้า  
เพื่ออุตสาหกรรมใหแ้ก่ลกูคา้ ณ จุดสง่มอบ ซึง่การโอนการควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิการไดน้ าสง่น ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ไปยงัจุดหมายทีล่กูคา้ไดร้ะบุไวต้ามสญัญา โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในลกัษณะดงักล่าวจะรบัรู้
ตามราคาของรายการซึง่คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและสว่นลด 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการน ้าเสยี เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาการใหบ้รกิาร ตลอดช่วงเวลา
ที่ปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตัิ (over time) เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตามสญัญาแล้ว ในกรณีที่กลุ่มกิจการได้รบั 
สิง่ตอบแทนเกนิกว่าบรกิารทีใ่ห ้กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ ิง่ตอบแทนส่วนเกนิดงักล่าวเป็นเงนิรบัล่วงหน้า ในทางกลบักนั  
ถา้กลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนน้อยกว่าบรกิารทีใ่ห ้กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ ิง่ตอบแทนสว่นต ่าดงักล่าวเป็นรายไดร้บัล่วงหน้า 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) ด้วยวิธี
เสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 
ดอกเบี้ยรบัจากสญัญาเช่าการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิ
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดั
มลูค่าลกูหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
รายไดเ้งนิปันผล 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารท าสญัญาซึง่ระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการ
ช าระเงนิของลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ได้ปรบัปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงินตามเวลา 
(Time value of money) 
 

6.18 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6.19 อนุพนัธแ์ละกิจการป้องกนัความเส่ียง 

 
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มกจิการรบัรูอ้นุพนัธท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และรบัรู้ผลของการเปลีย่นแปลง
ของมูลค่ายุตธิรรมเขา้ก าไรขาดทุน ยกเว้นสญัญาอนุพนัธท์ีใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง ซึ่งรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุน
ส่วนที่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธ์ทางการเงนิเขา้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุน  
สว่นทีไ่ม่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์างการเงนิเขา้ในก าไรขาดทุน 
 

7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 
(รวมถึงความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และความเสีย่งด้านมูลค่ายุตธิรรม) ความเสีย่งด้านการให้สนิเชื่อ และความเสีย่ง 
ดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นการจดัการความผนัผวนของตลาดการเงนิและ
แสวงหาวิธกีารลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้ เหลอืน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้คณะกรรมการของกลุ่มกจิการได้ก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเสีย่งและนโยบายที่เกีย่วขอ้งไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายบรหิารทางการเงนิส่วนกลาง  (ส่วนงานบริหารทางการเงนิของกลุ่มกิจการ) 
รวมถงึการระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิาร 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
เนื่องจากบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งมีแหล่งเงินกู้ยืมบางส่วนอยู่ในสกุลเงิน
ต่างประเทศ กลุ่มกจิการจงึมคีวามเสีย่งในรายการส่วนแบ่งก าไรของบรษิทัร่วมจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
อนัเกี่ยวเนื่องมาจากการกู้ยมืเงนิดงักล่าว บรษิัทร่วมมแีนวทางบรหิารความเสีย่งโดยพจิารณาการเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์  
ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตามความเหมาะสม 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว กลุ่มกิจการ  
ไม่มสีนิทรพัยท์ีต่อ้งอา้งองิอตัราดอกเบีย้อย่างมนียัส าคญั 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 การเพิม่ขึน้หรอืลดลงรอ้ยละ 1 ของอตัราดอกเบีย้ลอยตวัของเงนิกูย้มืระยะยาว สง่ผล
ต่อการเพิม่ขึน้หรอืลดลงต่องบการเงนิ เป็นจ านวน 20 ล้านบาท หรอื 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: เพิม่ขึน้ 8 ล้านบาท หรอื
ลดลง 8 ลา้นบาท) 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้จากการกูย้มืเปิดเผยในหมายเหตุ 20 
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ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของกลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยส าคญั กลุ่มกจิการมนีโยบายทีเ่หมาะสมเพื่อท าให้
เชื่อมัน่ ไดว้่าไดข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่อและมรีะดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ในการ
เขา้ท าสญัญากบัคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการเงนิสด กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่คีุณภาพและ  
มคีวามน่าเชื่อถอืสงู กลุ่มกจิการมนีโยบายจ ากดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม 
 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการด าเนินธุรกจิได้  
ทัง้นี้จ านวนเงนิสดทีม่อีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถงึการจดัการความเสีย่งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบส าหรบัการด าเนินงาน 
 

ของกลุ่มกจิการ ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนของกลุ่มกจิการแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มกจิการมวีงเงนิในการกูย้มื
ทีไ่ดม้กีารตกลงไวแ้ลว้อย่างเพยีงพอ 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญาของหนี้สนิทางการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม 

 
  

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

มลูต่า 
ตามบญัชี 
ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 301 - - 301 301 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ - 395 4,791 - 5,186 4,873 
หุน้กู้ - 2,594 4,581 1,720 8,895 7,993 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 18 54 579 651 243 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า* - 35 162 1,762 1,959 347 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 6 6 6 
รวม - 3,343 9,588 4,067 16,998 13,763 
 

 งบการเงินรวม 

 
  

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 
ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 228 - - 228 228 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 200 1,729 930 - 2,859 2,764 
หุน้กู้ - 6,671 2,937 24 9,632 8,993 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - - - - 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า* - 33 155 1,806 1,994 340 
สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไข - 243 - - 243 243 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - 1 6 7 7 
รวม 200 8,904 4,023 1,836 14,963 12,575 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 
ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 155 - - 155 155 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ - 395 4,791 - 5,186 4,873 
หุน้กู้ - 2,594 4,581 1,720 8,895 7,993 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 14 38 445 497 174 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า* - 35 158 1,699 1,892 339 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 6 6 6 
รวม - 3,193 9,568 3,870 16,631 13,540 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 
ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 130 - - 130 130 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 200 1,729 930 - 2,859 2,764 
หุน้กู้ - 6,672 2,937 24 9,633 8,993 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - - - - 
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า* - 33 151 1,740 1,924 332 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 6 6 6 
รวม 200 8,564 4,018 1,770 14,552 12,225 
 
*ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าค านวณจากภาระผูกพนัทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการหนี้สนิ
จากธุรกจิน ้าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 
 
การบรหิารสว่นของเงนิทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุน  
ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนกลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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8 มูลค่ายุติธรรม  

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
งบการเงินรวม       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่
ในความตอ้งการของตลาด - - - - 328,772,518 - 

 
      

หน้ีสินทางการเงิน       
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า - - - - 347,711,124 340,466,383 
       
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
หน้ีสินทางการเงิน       

ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน ้า - - - - 338,711,268 332,485,373 

 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ปัจจุบนั ทีอ่า้งองิจากตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลที่สามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมนียัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากขอ้มูล 

ทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
กลุ่มกจิการและกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 
 
  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสาร

ทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ต้องการของตลาด 

ประมาณการ 
หน้ีสินจาก 
ธรุกิจน ้า 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 267,430,208 331,571,745 599,001,953 
จ่ายช าระระหว่างปี - (23,629,922) (23,629,922) 
ขาดทุนซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (13,872,687) 32,524,560 18,651,873 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 253,557,521 340,466,383 594,023,904 
    
รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 75,214,997 - 75,214,997 
จ่ายช าระระหว่างปี - (24,645,439) (24,645,439) 
ขาดทุนซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน - 31,890,180 31,890,180 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 328,772,518 347,711,124 676,483,642 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการ 

หน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 331,571,745 

จ่ายช าระระหว่างปี (23,629,923) 
ขาดทุนซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 31,754,543 

โอนสทิธไิปยงับรษิทัย่อย (7,210,992) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 332,485,373 

  

จ่ายช าระระหว่างปี (24,573,523) 
ขาดทุนซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 30,799,418 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 338,711,268 

 
  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563176

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 
และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 
 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม 
 

ช่วงของข้อมูล การเคลื่อนไหว 
การเพ่ิมขึน้ 

ของสมมุติฐาน 
การลดลง 

ของสมมุติฐาน 
งบการเงินรวม     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู ่
   ในความต้องการของตลาด 

    

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ 6.58 พนัลา้นบาท 1% ลดลง รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 
     

ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราสว่นลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง 12% - 14% 1% ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 
     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราสว่นลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง 12% - 14% 1% ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่ารายไตรมาส 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดค านวณโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิี
สดัสว่นมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิโดยอา้งองิจากมลูค่าสทุธขิองกจิการทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
การค านวณมูลค่ายุตธิรรมของประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าใชป้ระมาณการกระแสเงนิสด ซึง่อา้งองิจากงบประมาณทาง
การเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการ
เตบิโตทีไ่ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิน ้าทีด่ าเนินงานอยู่ 
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9 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอยา่งต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่ไม่มกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่องวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิ
มูลค่า กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึง่ส่วนใหญ่อา้งองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8 
 

ข) การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การ
ค านวณน้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงินสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุขอ้ 18 อตัราการเติบโต
ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมติฐานที่ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 23 

  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563178

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

51 

 
ง) การก าหนดอายุสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับผู้เช่า  
ในการใชส้ทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณา
การก าหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยาย 
หรอืถูกยกเลกิ  
 

ส าหรบัการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ปัจจยัหลกัที่เกี่ยวขอ้งมากที่สุดคือระยะสญัญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของ
สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
เน่ืองจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ี่เช่า และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อให้เกดิต้นทุน
อย่างมสีาระส าคญั 
 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิการใช ้(หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช ้การประเมนิ
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มนีัยส าคญัหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นยัส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
 

จ) การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
 ใชข้อ้มูลทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ดร้บัใหส้ะท้อนกบั

การเปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ฉ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้
และอตัราการขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืก
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการค านวณการด้อยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาด  
ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ช) มูลค่ายุติธรรมของประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 

กลุ่มกจิการประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าโดยคดิค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และ
สญัญาเช่าด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี  ซึง่ไดม้กีารพจิารณาถงึยอดขาย
และการบรกิาร ราคา และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มกจิการพจิารณากระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะจ่ายในอนาคตคดิลดดว้ย
อตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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10 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ซึง่คอืคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกจิการระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจ าแนกตามสายผลติภณัฑ์
และทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร ์ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละสว่นงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง บาท ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง บาท 
           
รายไดจ้ากการขาย 1,492,360,787 - 171,250 - 1,492,532,037 1,639,715,710 - 63,133 - 1,639,778,843 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 150,061,385 53,574,030 - - 203,635,415 207,274,027 10,194,976 - - 217,469,003 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าทางการเงนิ - 1,797,711 - - 1,797,711 - - - - - 
รวมรายได ้ 1,642,422,172 55,371,741 171,250 - 1,697,965,163 1,846,989,737 10,194,976 63,133 - 1,857,247,846 
           
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 298,653,759 17,326,184 (3,217,357) (2,164,252) 310,598,334 527,824,119 (15,384,568) (1,183,525) (15,608,201) 495,647,825 
รายไดอ้ื่น 7,442,087 71,815,702 400 28,209 79,286,398 3,105,795 142,511,722 730 53,187 145,671,434 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (1,680) - 62,605,191 (61,933,249) 670,262 - - (179,019) (176,099) (355,118) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (120,167,893) (214,561,639) (98,127,759) - (432,857,291) (72,841,472) (268,676,968) (506,465) - (342,024,905) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน           
   ในบรษิทัร่วมและส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 1,025,958,730 (159,692,188) - 866,266,542 - 1,894,588,338 (13,470,680) - 1,881,117,658 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 635,266 (6,983,303) (4,876,330) (12,822) (11,237,189) (32,919,281) (9,928,562) - - (42,847,843) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 186,561,539 893,555,674 (203,308,043) (64,082,114) 812,727,056 425,169,161 1,743,109,962 (15,338,959) (15,731,113) 2,137,209,051 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยี           
   ทีไ่มม่อี านาจควบคุม     (34)     (29) 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่     812,727,022     2,137,209,022 
           
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามส่วนงาน 231,746,373 33,230,428 517,325 - 265,494,126 198,791,380 20,020,434 - - 218,811,814 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสว่นงาน มดีงันี้ 
 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน           
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามส่วนงาน 6,525,522,344 14,998,782,790 2,403,086,020 218,929 23,927,610,083 5,995,949,378 15,588,039,278 2,760,461,450 - 24,344,450,106 
สนิทรพัยอ์ืน่           
   สนิทรพัยอ์ื่นตามสว่นงาน 1,559,219,989 653,390,517 17,474,464 13,919,404 2,244,004,374 989,883,985 1,020,819,841 38,265,047 25,298,451 2,074,267,324 
รวมสนิทรพัย ์ 8,084,742,333 15,652,173,307 2,420,560,484 14,138,333 26,171,614,457 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 4,741,716,386 6,624,646,847 2,644,186,006 3,984,784 14,014,534,023 4,701,864,111 7,897,021,812 17,052,050 243,512,170 12,859,450,143 
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สว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลดิ้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,211,524,591 551,179,229 7,532,107 13,918,789 1,784,154,716 601,476,997 106,275,794 21,540,062 25,298,451 754,591,304 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย           
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 328,772,518 - - 328,772,518 - - - - - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 10,402,109,133 2,304,707,359 - 12,706,816,492 - 11,872,208,582 2,715,428,335 - 14,587,636,917 
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 781,978,409 - - 781,978,409 - 737,554,465 - - 737,554,465 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ - - - - - - 253,557,521 - - 253,557,521 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,888,207,289 1,052,470,530 98,327,790 - 5,039,005,609 3,342,691,176 562,511,057 45,033,115 - 3,950,235,348 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 1,987,903,087 - 9,303 - 1,987,912,390 2,035,470,443 - - - 2,035,470,443 
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 386,437,493 373,455,835 9,983,924 219,545 770,096,797 395,524,874 914,544,047 16,724,985 - 1,326,793,906 
รวมสนิทรพัย ์ 8,084,742,333 15,652,173,307 2,420,560,483 14,138,334 26,171,614,457 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสด 246,299 263,621 169,998 213,621 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 1,798,908,417 754,327,683 967,690,538 541,355,701 
รวม 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322 
 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 รอ้ยละ (ต่อปี) รอ้ยละ (ต่อปี) รอ้ยละ (ต่อปี) รอ้ยละ (ต่อปี) 
     

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 0.05 - 0.25 0.10  - 0.625 0.05 - 0.25 0.10  - 0.625 
 

12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 155,052,589 148,076,199 93,318,483 98,017,038 
ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 22,736,897 24,928,874 66,537,753 46,170,433 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
(พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม TAS 101) 

 
(12,418,410) 

 
(10,041,921) 

 
(12,418,410) 

 
(10,041,921) 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 165,371,076 162,963,152 147,437,826 134,145,550 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,189,971 4,674,721 5,324,140 3,892,343 
รายไดค้า้งรบั 67,282,929 63,596,707 58,410,873 86,650,605 
เงนิปันผลคา้งรบั - 564,287,076 - - 
ดอกเบีย้คา้งรบั 1,838,694 2,372,246 211,424,250 51,706,075 
ลกูหนี้อื่น 847,043 13,484,741 1,195,442 1,092,122 
รวม 241,529,713 811,378,643 423,792,531 277,486,695 
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มลูค่ายุตธิรรมของลกูหนี้การคา้  
 

เน่ืองจากลกัษณะของลกูหนี้การคา้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
 

การดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลกูหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีการค้า

และลูกหน้ี
กิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่าเผือ่ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ี
กิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่าเผือ่ 

ผลขาดทุน 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 149,237,186 (41,108) 110,129,316 (41,108) 
เกนิก าหนดช าระ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 16,580,438 (405,440) 37,755,058 (405,440) 
3 - 6   เดอืน 513 (513) 513 (513) 
6 - 12 เดอืน 1,355 (1,355) 1,355 (1,355) 
เกนิกว่า 12 เดอืน 11,969,994 (11,969,994) 11,969,994 (11,969,994) 

รวม 177,789,486 (12,418,410) 159,856,236 (12,418,410) 
 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลกูหนี้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - ค านวณตาม TAS 101 10,041,921 9,226,299 
จ านวนทีป่รบัปรุงกบัก าไรสะสมตน้ปี 1,251,138 - 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ค านวณตาม 
TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : ค านวณตาม TAS 101) 11,293,059 9,226,299 
รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 1,125,351 3,555,734 
ตดัจ าหน่ายลกูหนี้ทีไ่ม่สามารถเรยีกช าระไดใ้นระหว่างปี - (2,740,112) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - ค านวณตาม TFRS 9  
(พ.ศ. 2562 : ค านวณตาม TAS 101) 12,418,410 10,041,921 
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13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

 
มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

 บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 1,784,154,716 1,784,154,716 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 235,339,742 235,339,742 
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
328,772,518 

 
- 

 
328,772,518 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 248,490,552 248,490,552 
ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ - 21,888,344 21,888,344 
    
หน้ีสิน    
หน้ีสินหมุนเวียน       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 339,759,592 339,759,592 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 

ภายในหนึ่งปี - 249,782,612 249,782,612 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2,389,299,319 2,389,299,319 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 8,272,490 8,272,490 
    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 4,622,982,354 4,622,982,354 
หุน้กู ้ - 5,604,086,210 5,604,086,210 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 347,711,124 - 347,711,124 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  - 235,130,053 235,130,053 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 26,301,584 26,301,584 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

 บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 967,860,536 967,860,536 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 418,468,391 418,468,391 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 687,000,000 687,000,000 
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,384,490,000 5,384,490,000 
    
หน้ีสิน    
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 193,243,706 193,243,706 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 

ภายในหนึ่งปี 
- 249,782,612 249,782,612 

หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2,389,299,319 2,389,299,319 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 7,252,465 7,252,465 
    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 4,622,982,354 4,622,982,354 
หุน้กู ้ - 5,604,086,210 5,604,086,210 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 338,711,268 - 338,711,268 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  - 166,686,183 166,686,183 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 15,164,733 15,164,733 
 
ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายส่วนทีห่มุนเวยีน เน่ืองจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีห่มุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม ส าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 
มลูค่ายุตธิรรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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14 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

 
สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทนุ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
บรษิทัรว่มทีม่สีาระส าคญั         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่าย

ไฟฟ้า 
35 35 7,325 7,894 - - 

Duong River Surface Water  
   Plant Joint Stock* 

เวยีดนาม ธรุกจิผลติและ
จ าหน่าย
น ้าประปา 

34 - 2,272 - - - 

บรษิทัรว่มทีไ่มม่สีาระส าคญั     3,110 6,694 - - 
รวม     12,707 14,588 - - 
         
การรว่มคา้:         
การรว่มคา้ทีไ่มม่สีาระส าคญั     782 738 159 159 
รวม     782 738 159 159 
*พจิารณาวา่เป็นบรษิทัรว่มทีม่สีาระส าคญัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในการค ้าประกนัเงนิกูข้องบรษิทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบรษิทัร่วมนัน้ๆ และการค ้าประกนั
วงเงินหนังสือค ้าประกันจากธนาคารของบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมและ 
การร่วมคา้นัน้ๆ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,587,636,917 12,630,879,987 
การลงทุนเพิม่ - 2,768,277,303 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไข (242,915,209) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (7,687,323) 2,591,000 
สว่นแบ่งผลก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 777,874,402 1,846,172,983 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี (1,298,924,865) (1,431,260,052) 
เงนิปันผลรบั (1,109,167,430) (1,229,024,304) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,706,816,492 14,587,636,917 
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เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 419,858,878 564,287,076 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 87,655,048 114,625,832 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 98,059,208 107,780,595 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 100,740,280 128,491,376 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 113,235,276 109,558,806 
อื่น ๆ 289,618,741 204,280,619 
รวม 1,109,167,431 1,229,024,304 
 
เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั Duong River Surface Water Plant Joint Stock โดย
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 และจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ทัง้น้ีกลุ่มกจิการไดช้ าระเงนิค่าหุน้
บางสว่นแลว้ และรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขจ านวน 242,915,209 บาท  
 
กลุ่มกจิการรบัรู้สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเขา้
เงื่อนไขเป็นสว่นหนึ่งหรอืสว่นหกัของราคาทุนของเงนิลงทุน ซึง่อา้งองิตามวธิรีาคาทุน 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 การวดัมลูค่าของรายการสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมายงัไม่เสรจ็สมบรูณ์ ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการปรบัปรุงมลูค่าสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาเสรจ็สิน้ ดงันี้  
 

 ยอดคงเหลือตามท่ี  ยอดท่ี 

 รายงานไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท 
    

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย    
เงนิสด 2,451,235,290 - 2,451,235,290 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเมื่อเขา้เงื่อนไข 242,915,209 (242,915,209) - 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่าย 2,694,150,499 (242,915,209) 2,451,235,290 

    
สินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มา    
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 1,101,175,442 3,990,947,269 5,092,122,711 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 34)    374,399,650 1,356,922,072 1,731,321,722 
ค่าความนยิม 2,319,750,849 (1,599,837,281) 719,913,568 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 2,694,150,499 (242,915,209) 2,451,235,290 
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัร่วม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่ปิดเผย
เป็นจ านวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสีว่น
ไดเ้สยี รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและ
บรษิทัร่วม ทัง้นี้ ไม่มกีารแสดงขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปในปีเปรยีบเทยีบส าหรบับรษิทั Duong River Surface Water Plant 
Joint Stock เน่ืองจากไม่มสีาระส าคญั 
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 บริษทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 

Duong River 
Surface Water 

Plant Joint Stock 
Company 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    

ผลการด าเนินงานโดยสรุป    
รายได ้ 10,483,036,311 10,951,256,418 443,707,663 
    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 811,210,125 1,572,321,154 (478,412,607) 
ภาษเีงนิได ้ (28,141,223) 339,890,028 3,654,568 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 783,068,902 1,912,211,182 (474,758,039) 
    

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (133,597,549) - 10,379,296 
    

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 649,471,353 1,912,211,182 (464,378,743) 
    

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 419,858,878 564,287,076 - 
    

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป    
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 6,431,335,015 8,297,758,031 337,395,273 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 32,512,147,054 32,816,247,881 10,206,811,359 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม (1,867,651,510) (3,615,946,073) (318,350,558) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม (16,147,547,162) (14,941,725,232) (5,632,675,412) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
   จากการแปลงค่างบการเงนิ - - (27,949,606) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 20,928,283,397 22,556,334,607 4,565,231,056 
    

สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 34 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (บาท) 7,324,572,493 7,894,412,075 1,552,178,559 
ค่าความนยิม - - 719,913,568 
มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัรว่ม 7,324,572,493 7,894,412,075 2,272,092,127 
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญัทัง้หมด 
ซึง่ถูกบนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ.  2562 
 บาท บาท 
   
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของบริษทัรว่มแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 3,110,151,872 6,693,224,842 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจการในบริษทัรว่ม:   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 665,218,021 869,536,985 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (115,922,116) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 549,295,905 869,536,985 
   
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของการรว่มค้าแต่ละรายท่ีไมมี่สาระส าคญั 781,978,409 737,554,465 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจการในการรว่มค้า:   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 88,392,139 34,944,675 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (68,245) (15,009,877) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 88,323,894 19,934,798 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ บรษิทัย่อยดงักล่าวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ ซึง่สดัส่วน
ของสว่นไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 

 
สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธุรกิจ/  

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถอืโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของท่ีถอื

โดยกลุ่มกิจการ 

 
 

เงินลงทุนในวิธีราคาทุน 

ช่ือ 
ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ 
 
ลกัษณะของธุรกิจ 

พ.ศ.2563 
ร้อยละ 

พ .ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2563 
ร้อยละ 

พ .ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2563 
ล้านบาท 

พ .ศ. 2562 
ล้านบาท 

         
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั ไทย พฒันาบรหิารและ 100 100 - - 301 101 
  จดัการทรพัยากรน ้า       
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
   และบรษิทัย่อย 

ไทย Holding Company 
100 100 - - 9,178 9,178 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 7,270 7,270 
   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 100 350 200 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยูพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  
   จ ากดั และบรษิทัย่อย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 45 45 

   WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบรษิทัย่อย สงิคโปร์ Holding Company - - 100 100 43 43 
   WHAUP (SG) 2 PTE. และบรษิทัย่อย สงิคโปร์ Holding Company - - 100 100 40 40 
   WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD สงิคโปร์ Holding Company - - 100 100 3 3 
   WHAUP Nghe An Joint Stock Company เวยีดนาม ใหบ้รกิารน ้าเพือ่การ 

อุตสาหกรรมและ 
การบ าบดัน ้าเสยี - - 100 100 40 40 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พ
าวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ริายูงานปริะจำำาปี 2563
192

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

65 

 
16 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

  
งบการเงินรวม 

          ระบบผลิตไฟฟ้า    
สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั แผงพลงังาน งานระหว่าง   

ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสร้าง รวม 
 บาท 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  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 
             
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 
เพิม่ขึน้ - 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 าหน่าย - - - - - (146,050) - - - - (3,582,704) (3,728,754) 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28) - (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  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (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 
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งบการเงินรวม 

        ระบบผลิต  ระบบผลิตไฟฟ้า    
สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   น ้าเพื่อ ระบบ แผงพลงังาน งานระหว่าง   

ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ อตุสาหกรรม บ าบดัน ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การปรบัปรงุตาม 
   นโยบายการบญัชีใหม่ (หมายเหต ุ5) 

            

ราคาทนุ 212,884,752 13,729,778 - - - 8,350,918 - - - - - 234,965,448 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - - -  - - - - - - 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 212,884,752 13,729,778 - - - 8,350,918 - - - - - 234,965,448 
             
วนัที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2563             
ราคาทนุ (ปรบัปรงุใหม)่ 212,884,752 29,059,914 272,013,919 153,614,720 13,249,998 8,836,899 2,139,440,894 1,013,544,609 306,764,925 204,279,392 625,026,519 4,978,716,541 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (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 ิ 212,884,752 23,664,330 225,092,560 73,705,437 7,079,839 8,675,261 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 4,185,200,796 
             
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
   31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563 

            

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 212,884,752 23,664,330 225,092,560 73,705,437 7,079,839 8,675,261 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 4,185,200,796 
เพิม่ขึน้ 2,634,327 7,151,169 42,200 6,707,582 2,111,586 3,338,234 6,217,743 1,836,449 9,200,214 - 1,056,231,064 1,095,470,568 
การโอนเขา้ )ออก(  - - 4,294,397 12,000,751 224,688 - 219,994,461 164,966,495 31,436,916 757,466,428 (1,190,384,136) - 
จ าหน่าย - - - - (52,449) (151,284) - - - - - (203,733) 
โอนไปเป็นลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ - - - - - - - - - (23,167,680) - (23,167,680) 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28) (5,945,207) (8,152,615) (9,298,864) (11,332,233) (2,852,602) (3,878,709) (92,616,607) (38,331,087) (11,498,637) (33,701,503) - (217,608,064) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
   จากการแปลงค่างบการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
(157,016) 

 
(298,298) 

 
(5,970) 

 
- 

 
(20,438) 

 
(204,556) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(686,278) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 209,573,872 22,662,884 219,973,277 80,783,239 6,505,092 7,983,502 1,861,219,470 938,997,061 303,362,823 897,070,942 490,873,447 5,039,005,609 
             
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563             
ราคาทนุ 215,519,079 36,211,083 276,191,180 172,017,458 15,522,509 11,932,142 2,365,632,419 1,180,139,975 347,402,055 938,578,140 490,873,447 6,050,019,487 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,945,207) (13,548,199) (56,217,903) (91,234,219) (9,017,417) (3,948,640) (504,412,949) (241,142,914.00) (44,039,232) (41,507,198) - (1,011,013,878) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 209,573,872 22,662,884 219,973,277 80,783,239 6,505,092 7,983,502 1,861,219,470 938,997,061 303,362,823 897,070,942 490,873,447 5,039,005,609 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             
สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหว่าง   

ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            
วนัที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2562            
ราคาทุน - 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  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (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 าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่  
   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 
เพิม่ขึน้ - 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 าหน่าย - - - - - (146,050) - - - - (146,050) 
ค่าเสือ่มราคา (หมายเหตุ 28) - (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            
ราคาทุน - 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  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (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 
- 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหว่าง  
 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพื่ออตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การปรบัปรงุตามนโยบายการ 
   บญัชีใหม่ (หมายเหต ุ5) 

           

ราคาทุน 149,512,082 13,729,779 - - - 8,350,918 - - - - 171,592,779 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม - - - - - - - - - - - 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 149,512,082 13,729,779 - - -     8,350,918 - - - - 171,592,779 
            

วนัที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2563  
   (ปรบัปรงุใหม่)            
ราคาทุน  149,512,082 28,725,559 271,273,919 147,967,985 13,194,642 8,836,899 2,095,903,978 628,166,506 306,764,926 4,464,851 3,654,811,347 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (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 ิ 149,512,082 23,357,593 224,361,176 71,640,345 7,025,331 8,675,261 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,976,342,499 

            

ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่  
   31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 149,512,082 23,357,593 224,361,176 71,640,345 7,025,331 8,675,261 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,976,342,499 
เพิม่ขึน้ 2,634,327 1,156,657 - 5,417,108 2,077,688 3,338,234 1,817,257 1,050,000 8,994,954 149,703,170 176,189,395 
การโอนเขา้ (ออก)  - - - 3,775,470 81,839 - 56,631,230 80,072,817 - (140,561,356) - 
จ าหน่าย - - - - (52,449) (151,284) - - - - (203,733) 
ค่าเสือ่มราคา (หมายเหตุ 28) (3,250,933) (7,846,920) (9,173,376) (10,694,243) (2,818,354) (3,878,709) (85,845,854) (24,645,360) (10,688,213) - (158,841,962) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 148,895,476 16,667,330 215,187,800 70,138,680 6,314,055 7,983,502 1,665,277,924 576,883,695 272,531,072 13,606,665 2,993,486,199 

            

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563            
ราคาทุน 152,146,409 29,882,216 271,273,919 157,160,563 15,296,969 11,932,142 2,154,352,465 709,289,323 315,759,880 13,606,665 3,830,700,551 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม (3,250,933) (13,214,886) (56,086,119) (87,021,883) (8,982,914) (3,948,640) (489,074,541) (132,405,628) (43,228,808) - (837,214,352) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 148,895,476 16,667,330 215,187,800 70,138,680 6,314,055 7,983,502 1,665,277,924 576,883,695 272,531,072 13,606,665 2,993,486,199 
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ต้นทุนการกูย้มืจ านวน 2,367,314 บาท (พ.ศ. 2562 : 506,465 บาท) เกดิจากเงนิกูย้มืทีย่มืมาเฉพาะเพื่อสรา้งระบบผลติน ้า
เพื่ออุตสาหกรรม และไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยร์วมและอยู่ในรายการซือ้สนิทรพัย์ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็น
ทุนร้อยละ 2.88 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.21) ในการค านวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุน
ดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืทีน่ ามาใชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่า (พ .ศ. 2562 : สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ) ซึง่จดัประเภท
เป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 209,573,872 - 148,895,476 - 
สว่นปรบัปรุงอาคาร 14,178,580 - 8,422,894 - 
ยานพาหนะ 7,869,929 - 7,869,929 - 
รวม 231,622,381 - 165,188,299 - 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมกีารเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงรวมในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 11,967,072 บาท และ 5,972,561 บาท ตามล าดบั 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 1,182,699 1,182,699 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 2,000,140 1,923,500 
   
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 22,664,449 18,993,901 
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ค่าเสือ่มราคารบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัรายละเอยีดนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนจากการขาย 123,095,896 100,921,353 97,553,257 88,843,360 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 83,072,888 54,966,763 49,853,004 48,819,016 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11,439,280 2,107,559 11,435,701 2,107,559 
 217,608,064 157,995,675 158,841,962 139,769,935 
 
 

17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 1 มกราคม พ .ศ. 2562    
ราคาทุน  2,269,769,461  3,672,800 2,273,442,261  
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (190,857,782)  (915,584) (191,773,366)  
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  2,078,911,679  2,757,216  2,081,668,895  
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,078,911,679 2,757,216  2,081,668,895  
การซือ้เพิม่ขึน้ - 745,000  745,000  
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุ 28) (45,594,219) (1,349,233) (46,943,452)  
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 2,033,317,460 2,152,983 2,035,470,443 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2562    
ราคาทุน 2,269,769,461 4,417,800 2,274,187,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (236,452,001) (2,264,817) (238,716,818) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 2,033,317,460 2,152,983 2,035,470,443 
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 งบการเงินรวม 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,033,317,460 2,152,983 2,035,470,443 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 328,009 328,009 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุ 28) (46,426,603) (1,459,459) (47,886,062) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,986,890,857 1,021,533 1,987,912,390 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563    
ราคาทุน 2,269,769,461 4,745,809 2,274,515,270 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (282,878,604) (3,724,276) (286,602,880) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,986,890,857 1,021,533 1,987,912,390 
 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562    
ราคาทุน 2,269,769,461 3,672,800 2,273,442,261 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (190,857,782) (915,584) (191,773,366) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 2,078,911,679 2,757,216 2,081,668,895 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,078,911,679 2,757,216 2,081,668,895 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การโอนสทิธริะหว่างปี (43,614,053) - (43,614,053) 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุ 28) (45,594,219) (1,349,233) (46,943,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,989,703,407 2,152,983 1,991,856,390 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2562    
ราคาทุน 2,226,155,408 4,417,800 2,230,573,208 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (236,452,001) (2,264,817) (238,716,818) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,989,703,407 2,152,983 1,991,856,390 
    
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,989,703,407 2,152,983 1,991,856,390 
การซือ้เพิม่ขึน้ - 317,500 317,500 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุ 28) (45,695,320) (1,458,254) (47,153,574) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1,944,008,087 1,012,229 1,945,020,316 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563    
ราคาทุน 2,226,155,408 4,735,300 2,230,890,708 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (282,147,321) (3,723,071) (285,870,392) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,944,008,087 1,012,229 1,945,020,316 
 
 

18 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่กลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก าหนดตามสว่นงานธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ธุรกจิพลงังาน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกจิน ้า 610,669,873 610,669,873 597,693,413 597,693,413 
 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุน  
ในการจ าหน่าย โดยใชเ้ทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม การค านวณดงักล่าวใช้
ประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตทีไ่ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่  
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ขอ้สมมตทิีส่ าคญัใชใ้นการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน (รอ้ยละ) ธรุกิจน ้า (รอ้ยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 29.1 
อตัราการเตบิโต (2.0) 3.1 
อตัราคดิลด 5.4 9.5 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาก าไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอา้งองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตที่รวมอยู่ใน
รายงานของอุตสาหกรรม อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัช ีหากขอ้สมมติที่ ใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการ
จ าหน่ายเปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน (รอ้ยละ) ธรุกิจน ้า (รอ้ยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 24.5 
อตัราการเตบิโต (3.6) 0.6 
อตัราคดิลด 7.1 12.4 
 

19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 1,157,156 154,004 - - 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน (13,454,772) (16,276,256) (12,788,481) (13,263,875) 
   ทีจ่ะจ่ายช าระเกนิกว่า 12 เดอืน (108,063,417) (106,517,032) (64,316,669) (80,037,299) 
 (121,518,189) (122,793,288) (77,105,150) (93,301,174) 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (120,361,033) (122,639,284) (77,105,150) (93,301,174) 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่  
 

รายการที่รบัรู้ใน ณ วนัที่ 
รายการปรบัปรงุ 
จากการเปลี่ยน  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม รายการที่รบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม แปลงนโยบาย รายการที่รบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ .ศ. 2562 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ .ศ. 2562 การบญัชี ก าไรหรือขาดทุน พ .ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
   ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,845,399 162,985 - 2,008,384 250,228 225,070 2,483,682 
   เงนิรบัล่วงหน้า - - - - - 534,962 534,962 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 - 746,327 4,514,019 
   เงนิสดจ่ายเพือ่การรบัโอนธรุกจิน ้า 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 - (10,976,000) 496,603,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 66,314,349 1,778,928 - 68,093,277 - 1,448,948 69,542,225 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 48,457,673 48,457,673 
   ประมาณการค่าซ่อมแซม - - - - - 362,050 362,050 
 590,123,496 (8,320,344) (353,941) 581,449,211 250,228 40,799,030 622,498,469 
        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่ 
      อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (390,582,680) 7,380,444 

 
- (383,202,236) - 7,546,921 (375,655,315) 

   ค่าเสือ่มราคา (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) - 14,775,472 (282,211,355) 
   สทิธใินการใชส้นิทรพัย ์ - - - - - (45,932,402) (45,932,402) 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL  
       (พ.ศ. 2562: เงนิลงทุนระยะยาว) (24,986,040) 2,774,537 

 
- (22,211,503) (15,042,999) - (37,254,502) 

   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) - 151,607 (1,344,134) 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื - (192,188) - (192,188) - (269,606) (461,794) 

 (730,119,603) 26,031,108 - (704,088,495) (15,042,999) (23,728,008) (742,859,502) 
        

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (139,996,107) 17,710,764 (353,941) (122,639,284) (14,792,771) 17,071,022 (120,361,033) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่  
 

รายการที่รบัรู้ใน ณ วนัที่ 
รายการปรบัปรงุ 
จากการเปลี่ยน  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม รายการที่รบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม แปลงนโยบาย รายการที่รบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ .ศ. 2562 ก าไรขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ .ศ. 2562 การบญัชี ก าไรหรือขาดทุน พ .ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
   ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,845,399 162,985 - 2,008,384 250,228 225,070 2,483,682 
   เงนิรบัล่วงหน้า - - - - - 534,962 534,962 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 - 746,327 4,514,019 
   เงนิสดจ่ายเพือ่การรบัโอนธรุกจิน ้า 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 - (10,976,000) 496,603,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 66,314,349 182,726 - 66,497,075 - 1,245,179 67,742,254 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 34,787,729 34,787,729 
   ประมาณการค่าซ่อมแซม - - - - - 362,051 362,051 
 590,123,496 (9,916,546) (353,941) 579,853,009 250,228 26,925,318 607,028,555 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่ 

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี 
 

(390,582,680) 16,103,253 
 
- 

 
(374,479,427) 

 
- 7,400,664 

 
(367,078,763) 

   ค่าเสือ่มราคา (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) - 14,775,472 (282,211,355) 
   สทิธใินการใชส้นิทรพัย ์ - - - - - (33,037,659) (33,037,659) 
   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) - 151,607 (1,344,134) 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื - (192,188) - (192,188) - (269,606) (461,794) 

 (705,133,563) 31,979,380 - (673,154,183) - (10,979,522) (684,133,705) 
        
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (115,010,067) 22,062,834 (353,941) (93,301,174) 250,228 15,945,796 (77,105,150) 
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20 เงินกู้ยืม 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
รายการหมุนเวียน   
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 1,765,000,000 
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 249,782,612 124,729,533 
   หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,389,299,319 3,998,377,529 
 2,639,081,931 5,888,107,062 
   
รายการไม่หมุนเวียน   
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,622,982,354 874,343,972 
   หุน้กู ้ 5,604,086,210 4,994,265,166 
 10,227,068,564 5,868,609,138 
รวม 12,866,150,495 11,756,716,200 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนั

การเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนั

การเงิน 

 

หุ้นกู้ 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ .ศ. 2562 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
กระแสเงนิสดรบั 2,891,000,000 1,000,000,000 - 2,765,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (1,126,000,000) (1,000,000) - (1,000,000) 
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรง - 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 
กระแสเงนิสดรบั 1,590,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 8,590,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (3,355,000,000) (127,000,000) (4,003,793,150) (7,485,793,150) 
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรง - 691,461 4,535,984 5,227,445 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563 - 4,872,764,966 7,993,385,529 12,866,150,495 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,872,764,966 999,073,505 4,882,924,331 999,073,505 
หุน้กู ้ 7,993,385,530 8,992,642,695 7,996,104,983 9,136,743,356 
รวม 12,866,150,496 9,991,716,200 12,879,029,314 10,135,816,861 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 
ทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.45 - 3.10 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 3.47 - 3.48) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
สดัสว่นเงนิกูข้องกลุ่มกจิการและบรษิทัทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีค่อืรอ้ยละ 59 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 36) ของเงนิกูท้ ัง้หมด  
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 รอ้ยละ รอ้ยละ 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2.84 - 3.19 3.47 - 3.48 
หุน้กู ้ 2.27 - 3.63 2.70 - 3.63 
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ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 2,639,081,931 5,888,107,062 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,728,852,189 4,550,540,922 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,498,216,375 1,318,068,216 
รวม 12,866,150,495 11,756,716,200 
 

21 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้การคา้กจิการคา้อื่น 170,978,620 68,059,550 32,739,595 26,127,913 
เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 72,525,229 66,412,692 72,525,229 65,351,067 
รายไดร้บัล่วงหน้า 2,674,812 - 2,674,812 - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 39,624,670 64,230,550 39,624,670 64,230,550 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 55,873,639 93,151,228 47,975,429 38,829,431 
อื่น ๆ 757,434 359,955 378,784 94,393 
รวม 342,434,404 292,213,975 195,918,519 194,633,354 
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22 ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 

 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ และสญัญาเช่าด าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี เกณฑใ์นการค านวณค่าตอบแทนรายปีคดิเป็นรอ้ยละ  1 ในระยะเวลา 
3 ปีแรก นับตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม พ .ศ. 2559 และ รอ้ยละ 3 ในระยะเวลาปีที ่4 - 50 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้า 
ในโครงการก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745 
จ่ายช าระระหว่างปี (24,645,439) (23,629,923) (24,573,523) (23,629,923) 
ดอกเบีย้จ่าย 31,890,180 32,524,561 30,799,418 31,754,543 
โอนสทิธไิปยงับรษิทัย่อย - - - (7,210,992) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373 
 

23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 22,570,095 18,838,462 
ก าไรขาดทุน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 4,013,593 3,568,716 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
การวดัมลูค่าใหม ่ - (1,769,703) 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายรุะหว่างปี มดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 18,838,462 17,039,449 
ตน้ทุนบรกิารปีปัจจุบนั 3,648,949 3,266,360 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 364,644 302,356 
จ่ายระหว่างปี (281,960) - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - (1,769,703) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  22,570,095 18,838,462 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.98 รอ้ยละ 1.98 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 5.50 
การเกษยีณอายุ 55 ปี 55 ปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 9.00 ถงึ 15.00 รอ้ยละ 9.00 ถงึ 15.00 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 ในข้อสมมติ พ.ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
      

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 
5.07 

ลดลง รอ้ยละ 
5.07 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
5.67 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
5.67 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
6.42 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
6.42 

ลดลง รอ้ยละ 
5.86 

ลดลง รอ้ยละ 
5.86 

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 
5.48 

ลดลง รอ้ยละ 
5.48 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
2.93 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
2.93 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี้อา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทาง
ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตบิางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการค านวณ
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัการค านวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุตามโครงการผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
พ .ศ. 2563 และ พ.ศ.2562 คอื 9.09 ปี และ 8.24 ปี ตามล าดบั 
 

24 เงินปันผล 
 

เมื่อวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2563 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ในอตัรา 0.1600 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลไดจ้่าย
แลว้ในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่7/2563 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบั
ผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2563 ในอตัรา 0.0925 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 353.81 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 0.2115 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 808.99 ล้านบาท โดย 
เงนิปันผลไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 

เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่9/2562 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ในอตัรา 0.0925 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 
353.81 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 

25 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 164,386,579 112,766,796 
จดัสรรระหว่างปี 81,594,588 51,619,783 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 245,981,167 164,386,579 
 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองนี้
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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26 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลรบั 36,494,253 74,983,505 1,719,992,966 921,322,161 
ดอกเบีย้รบั 19,048,669 47,948,721 200,265,852 131,789,193 
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 18,670,317 21,141,204 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย - 922,759 - 922,759 
อื่น ๆ 5,743,421 675,245 1,396,951 83,322 
รวม 79,956,660 145,671,434 1,921,655,769 1,054,117,435 
 

27 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 79,251,358 15,575,233 79,740,736 15,575,233 
หุน้กู ้ 300,958,849 285,739,763 303,343,250 285,739,763 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้(หมายเหตุ 20) 4,535,985 4,665,645 4,535,985 4,665,645 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า (หมายเหตุ 22) 31,890,181 32,524,561 30,799,418 31,754,543 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ. 2562: หนี้สนิตาม 

สญัญาเช่าการเงนิ) 11,173,903 - 8,590,475 - 
อื่น ๆ 5,047,015 3,519,703 2,576,126 - 
รวม 432,857,291 342,024,905 429,585,990 337,735,184 
 

28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนน ้าดบิ 677,008,776 716,142,766 673,841,845 716,060,824 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 111,015,898 106,367,854 109,730,315 105,813,520 
ค่าเสือ่มราคา (หมายเหตุ 16) 217,608,064 157,995,675 158,841,962 139,769,935 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 17) 47,886,062 46,943,452 47,153,574 46,943,452 
ค่าเช่า 3,245,566 22,449,643 3,106,198 19,833,164 
ค่าธรรมเนียมใหค้ าแนะน าและปรกึษา 33,253,313 33,370,200 33,196,613 33,370,200 
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29 ค่าใช้จ่าย(ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่าย(ผลประโยชน์)ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 33,966,901 60,324,270 - 5,616,031 
การปรบัปรุงจากปีก่อน (5,658,690) 234,337 (5,616,032) - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 19) (17,071,022) (17,710,764) (15,945,796) (22,062,834) 
รวม 11,237,189 42,847,843 (21,561,828) (16,446,803) 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัอตัรา
ภาษทีีใ่ชส้ าหรบัปี แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 823,964,245 2,180,056,894 1,610,329,931 1,015,948,866 
ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน (61,337,301) (55,575,195) (6,956,640) (32,410,477) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิในบรษิทัร่วม 
   และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (866,266,542) (1,881,117,658) - - 
 (103,639,598) 243,364,041 1,603,373,291 983,538,389 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (20,727,919) 48,672,808 320,674,658 196,707,678 
ผลกระทบ:     
   ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัไดเ้พิม่ขึน้ (569,686) (692,772) (569,686) (692,772) 
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (3,649,425) (7,498,351) (343,998,593) (184,264,432) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 5,713,349 9,396,440 2,573,888 3,165,203 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้     
      เป็นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (9,594,658) (31,362,480) - (31,362,480) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 45,724,218 24,097,861 5,373,937 - 
   การปรบัปรุงจากปีก่อน (5,658,690) 234,337 (5,616,032) - 
ค่าใชจ้่าย(ผลประโยชน์)ภาษเีงนิได ้ 11,237,189 42,847,843 (21,561,828) (16,446,803) 
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ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (11,016,131) - (11,016,131) (22,148,436) - (22,148,436) 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - 1,769,703 (353,941) 1,415,762 
สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (159,220,542) - (159,220,542) (12,418,877) - (12,418,877) 
รวม (170,236,673) - (170,236,673) (32,797,610) (353,941) (33,151,551) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - 1,769,703 (353,941) 1,415,762 
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30 ก าไรต่อหุ้น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
     
ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  812,727,022 2,137,209,022 1,631,891,759 1,032,395,669 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 
     
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาทต่อหุน้(  0.21 0.56 0.43 0.27 
 
กิจการไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที่สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563 และ พ .ศ. 2562 ดงันัน้  
จงึไม่มกีารน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

31 รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 70.45 ซึง่มบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั )มหาชน (  เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ จ านวนทีเ่หลอืรอ้ยละ 29.55 
ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
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รายการระหว่างกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษทัใหญ่ขัน้สูงสุด     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,410,037 4,499,851 - - 
ค่าบรหิารงาน 1,204,613 1,378,200 1,204,613 1,378,200 
     
บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 47,507,949 46,253,587 47,507,949 46,253,587 
ค่าบรกิาร 180,000 180,000 180,000 180,000 
ค่าภาษโีรงเรอืน - 41,885 - 41,885 
ค่าบรหิารงาน 31,992,000 31,992,000 31,992,000 31,992,000 
ค่าเช่า - 3,125,405 - 3,125,405 
ค่าโฆษณา 3,782,450 420,000 3,362,450 - 
ดอกเบีย้จ่าย 3,044,155 - 3,044,155 - 
     
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 305,836,250 327,335,117 
ดอกเบีย้รบั - - 194,400,195 130,618,464 
เงนิปันผลรบั - - 1,719,992,966 921,322,161 
     
บริษทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 206,649,537 221,113,669 206,649,537 221,113,669 
ดอกเบีย้รบั - 34,490,451 - - 
รายไดอ้ื่น 18,524,007 20,024,853 - - 
     
การรว่มค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 12,318,437 17,152,586 12,018,437 16,828,586 
ดอกเบีย้รบั 12,642,791 11,398,141 - - 
รายไดอ้ื่น 146,309 1,116,351 - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,600,836 4,541,133 4,680,051 4,541,133 
ตน้ทุนน ้าดบิ 622,658,580 665,866,483 622,658,580 665,866,483 
ค่าไฟฟ้า 1,107,285 785,576 1,107,285 785,576 
ค่าบรกิาร 514,000 432,000 432,000 432,000 
ค่าภาษโีรงเรอืน - 688,912 - 688,912 
ค่าเช่า 164,515 7,734,249 164,515 5,185,959 
ค่าโฆษณา 
ค่าควบคมุงาน 

13,544,980 
1,800,000 

600,000 
1,800,000 

12,944,980 
1,800,000 

- 
1,800,000 

ค่าฝึกอบรม 9,900 6,000 9,900 6,000 
ดอกเบีย้จ่าย 7,317,823 - 4,945,180 - 
 
ยอดคงคา้ง  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 692,567 738,641 - - 
บรษิทัร่วม 19,993,305 22,462,027 15,626,520 17,693,991 
บรษิทัย่อย - - 49,181,693 26,946,776 
การร่วมคา้ 978,311 1,306,570 924,810 1,116,046 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,072,714 421,636 804,730 413,620 
รวม 22,736,897 24,928,874 66,537,753 46,170,433 
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - 17,749,596 44,171,938 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 368,595 510,363 368,595 510,363 
รวม 368,595 510,363 18,118,191 44,682,301 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 

     
เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัร่วม - 564,287,076 - - 
รวม - 564,287,076 - - 

     
ดอกเบี้ยคา้งรบั     
บรษิทัย่อย - - 211,424,250 51,706,075 
การร่วมคา้ 1,838,694 2,372,246 - - 
รวม 1,838,694 2,372,246 211,424,250 51,706,075 
     
เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 361,974 428,534 
รวม - - 361,974 428,534 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 10,161 10,161 - - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 14,516 14,516 - - 
รวม 24,677 24,677 - - 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ 6,654,252 8,000,068 6,654,252 8,000,068 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 65,870,977 58,412,624 65,870,977 57,350,999 
รวม 72,525,229 66,412,692 72,525,229 65,351,067 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 239,680 138,244 239,680 138,244 
บรษิทัใหญ่ 6,291,751 2,678,889 6,291,751 2,678,889 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 17,845,071 10,936,579 17,827,379 10,853,833 
รวม 24,376,502 13,753,712 24,358,810 13,670,966 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
บรษิทัใหญ่และกจิการ 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373 
รวม 347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373 
     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
บรษิทัใหญ่ 59,117,488 - 59,117,488 - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 158,496,213 - 95,812,272 - 
รวม 217,613,701 - 154,929,760 - 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 230,490,552 2,518,000,000 4,137,490,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (35,000,000) (701,550,500) (1,476,000,000) (1,761,440,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 248,490,552 283,490,552 6,071,490,000 5,029,490,000 
 
งบการเงินรวม 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกูย้มืปกต ิ เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวครบก าหนดใน 8 ปี  
และไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี) 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เงนิใหกู้้ยมืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกี าหนดจ่ายช าระคนืเมื่อทวงถามและไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ในอตัราคงที่
รอ้ยละ 3.21 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.25 ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 

ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) คณะผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั 
และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 49,693,779 54,247,246 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,359,941 2,160,134 
รวม 52,053,720 56,407,380 
 

32 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งานระหว่างก่อสรา้ง 79,478,417 238,463,925 2,311,807 18,630,607 
 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่มีมูลค่าต ่ าเกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ส านักงาน  
เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : สญัญาเช่าระยะยาว) โดยมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่า
ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 177,818 14,867,590 177,818 13,408,237 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 39,302,259 - 32,925,436 
เกนิกว่า 5 ปี - 229,597,835 - 186,615,445 
รวม 177,818 283,767,684 177,818 232,949,118 
  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563218

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึ้น 
 
กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค ้าประกนั ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบัติตามสญัญากับกลุ่มพลงังาน  
เป็นจ านวนเงนิ 114.25 ล้านบาท (พ.ศ.2562 : 175.59 ล้านบาท) จ านวนเงนิ 5.56 ล้านดอลลารส์หรฐั (พ.ศ.2562 : 5.50  
ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึง่จะหมดอายุใน 30 เมษายน 2564 
 
กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค ้าประกัน ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับการไฟฟ้า 
สว่นภูมภิาคและอื่นๆ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 750,000 7,375,100 - 7,375,100 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,153,500 - 7,341,500 - 
เกนิกว่า 5 ปี 269,257 269,257 269,257 269,257 
รวม 9,172,757 7,644,357 7,610,757 7,644,357 
 

33 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 
 

บริษทั สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั หลกัประกนั 
   
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
 
 

เงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม 
- 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 เงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม  
 - บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั จ านวน 406.84 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั เกค็-โค่ วนั จ ากดั 
 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563 219

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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34 สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563 และ พ .ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุนส าหรบักจิการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทกจิการสาธารณูปโภคและบรกิารพืน้ฐานจ านวน 7 บตัรส่งเสรมิ และ
ส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา จ านวน 25 บตัรสง่เสรมิ 
 
สทิธปิระโยชน์พเิศษทีส่ าคญั 
 
1) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนโดยมกี าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดป้ระกอบกจิการนัน้  
ในกรณีที่ประกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รบัการส่งเสรมิ  
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลา
ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรอืหลายปีกไ็ด ้
 

2) ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน าเงนิปันผลจากกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค านวณ  
เพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

 
3) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี

ก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 1 
 

4) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา 2 เท่า ของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที ่
มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

 
5) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจาก

การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ
 
ในฐานะทีเ่ป็นกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการ
ลงทุน 
  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
ริายูงานปริะจำำาปี 2563220

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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รายได้จากการขายและให้บรกิารส าหรบักจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม สามารถแยกรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
ได้รบั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
ได้รบั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดจ้ากการขาย 271,090 1,222,054 1,493,144 256,662 1,383,117 1,639,779 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 44,804 160,017 204,821 5,371 212,098 217,469 
 315,894 1,382,071 1,697,965 262,033 1,595,215 1,857,248 
 

35 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ .ศ.  2564 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2564 จ านวน 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขาย
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบรษิัทตามทีไ่ด้รบัอนุญาตใหซ้ื้อขายในตลาดตราสารหนี้
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ พ .ศ.  2563 ทัง้น้ีการออกหุ้นกู้ 
ไดผ้่านความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้แลว้โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม พ .ศ.  2563 
 



บริษัท หรือ WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดับบลิวเอชเอ หรือ WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

กลุ่ม WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

WHAID : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

กลุ่ม WHAID : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

WHAWT : บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำากัด 

WHAEG : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

WHAET : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำากัด 

WUPIN : บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

WHASL บริษัท ดับบลิวเอช โซล่าร์ จำากัด

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 จำากัด  

WHA NGD4 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำากัด

Gheco-I : บริษัท เก็คโค่-วัน จำากัด

HHTC : บริษัท ห้วยเหาะไทย จำากัด

HHPC : บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำากัด (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว)

GIPP : บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำากัด

BPWHA-1 : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำากัด  

Gulf JP NLL : บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำากัด

Gulf NLL 2 : บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำากัด

Gulf TS 1 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำากัด

Gulf TS 2 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำากัด

Gulf TS 3 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำากัด

Gulf TS 4 : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำากัด

Gulf VTP : บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำากัด

Gulf Solar : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำากัด

Gulf Solar BV : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำากัด

Gulf Solar TS 1 : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 1 จำากัด

Gulf Solar TS 2 : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 2 จำากัด

Gulf Solar KKS : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์เคเคเอส จำากัด

Gulf WHA MT : บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด

Gulf MP : บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำากัด

ESCE : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

CCE : บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

 คำำาศััพท์และ
คำำาย่อที่สำาคำัญ
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WHA Gunkul 1 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำากัด

WHA Gunkul 3 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำากัด

WHA Gunkul 6 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำากัด

WHA Gunkul 17 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำากัด

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

EECi : เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ธุรกิจสาธารณูปโภคำ : ธุรกิจน้ำา และการให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือการบริหารจัดการของเสีย

ธุรกิจน้ำา : การประกอบธุรกิจจำาหน่ายน้ำาดิบ ผลิตและจำาหน่ายน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ำาเสีย

ธุรกิจพลังงาน : การประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

COD : วันเริ่มดำาเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date

SCOD : วันที่กำาหนดวันเริ่มดำาเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 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 : ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer

กนอ. หรือ IEAT : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กกพ. : คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟผ. หรือ EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. หรือ PEA : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน. หรือ MEA : การไฟฟ้านครหลวง

กปภ. หรือ PWA : การประปาส่วนภูมิภาค

กปน. หรือ MWA : การประปานครหลวง

สำานักงาน ก.ล.ต. : สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บีโอไอ หรือ BOI : สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

EBITDA : กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย

CAGR : Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตราการเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean

กลุ่มโกลว์ : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกัลฟ์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกันกุล : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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สำานักงานใหญ่
เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22  

ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7  
ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2719-9559  โทรสาร 0-2719-9558

www.wha-up.com

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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