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สารบััญ
จุุดเด่่นทางการเงิิน
สารจากประธานคณะกรรมการบริิษััท
สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ข้้อมููลของคณะกรรมการบริิษััท
คณะผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท
ลัักษณะประกอบธุุรกิิจ
ปััจจััยความเสี่่�ยง
ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
โครงสร้้างการจััดการ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

4
6
8
10
20
43
49
55
58
71
93
99

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและบริิษััทย่่อย
รายการระหว่่างกััน
การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
รายงานของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รายงานของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
งบการเงิิน
คำำ�ศััพท์์และคำำ�ย่่อที่่�สำำ�คััญ

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

101
104
106
121
122
123
124
125
128
135
221

001

WE INVEST IN

POWER
BUSINESS
WE ARE THE LEADER
IN UTILITIES SERVICES FOR THE

INDUSTRIAL ESTATES IN THAILAND

002

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

003

จุดเด่น
ทางการเงิน

(ล้านบาท)

งบแสดงกำำ�ไรขาดทุุน
รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ
ต้้นทุุนขายและการให้้บริิการรวม
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้�น)

2561

2562

2563

1,708.3
(1,120.0)
588.3
2,047.4
2,251.9
0.59

1,857.2
(1,164.4)
692.8
1,881.1
2,137.2
0.56

1,698.0
(1,198.1)
499.8
866.3
812.7
0.21

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิิน

2561

2562

2563

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของเจ้้าของ

23,773.3
9,724.0
14,049.3

26,418.7
12,859.5
13,559.3

26,171.6
14,014.5
12,157.1

(ล้านบาท)

อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น1 (ร้้อยละ)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น2 (ร้้อยละ)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)
1

2561
34.4%
57.5%
16.9%
0.69x
0.58x

2562
37.3%
55.0%
15.4%
0.95x
0.81x

2563
29.4%
30.7%
6.3%
1.15x
0.91x

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ คำำ�นวณจากกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ หารด้้วยรายได้้จากการขายและการให้้บริิการ และ ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััท
ร่่วมและการร่่วมค้้าและรายได้้อื่่�นๆ
2
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น คำำ�นวณจากกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ หารด้้วยค่่าเฉลี่่�ยส่่วนของเจ้้าของ
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กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ตามสััดส่่วนการลงทุุน

ปริิมาณการให้้บริิการ
สาธารณููปโภค
(ล้้าน ลบ.ม. ต่่อปีี)

17

2561

17

2562

70

53
7

28

2563

26

2561

35
72

55

28
15

(เมกะวััตต์์)

7

2562

35
65

50
5

ปริิมาณน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม

ปริิมาณการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

ปริิมาณการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย (ESIE)

559

2563

31

ปริิมาณน้ำำ��ดิิบ

521

590

โครงสร้้างรายได้้
54%

44%

47%

51%

42%

56%

2561

2562

2563

2%

2%

2%

รายได้้และส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากธุุรกิิจสาธารณููปโภค

รายได้้ ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรและเงิินปัันผลจากธุุรกิิจพลัังงาน

รายได้้อื่่�นๆ*

หมายเหตุุ
* รายได้้อื่่�นๆ เช่่น ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่ บริิษััท เก็็คโค่่-วััน จำำ�กััด ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
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สารจาก
ประธานคณะกรรมการบริิษััท

ในรอบปีี 2563 ที่่� ผ่่า นมา ภาพรวมเศรษฐกิิ จ ของโลกและของ
ประเทศไทยได้้ รัั บ ผลกระทบอย่่ า งมากจากการแพร่่ ร ะบาดของ
ไวรััส Covid19 อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อมองไปข้้างหน้้าบริิษััทยัังเชื่่�อ
ว่่ า จะเห็็ น ภาพการฟื้้� น ตัั ว และโอกาสอีีกมากในปีี 2564 นี้้� ใน
ส่่วนของบริิษััทเองนั้้�นแม้้ว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาจะได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์ Covid19 เช่่นเดีียวกััน แต่่บริิษััทยัังคงสามารถดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ และสร้้ า งการเติิ บ โตได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยธุุ ร กิิ จ พลัั ง งาน
มีีการเติิ บ โตของกำำ�ลัั ง การผลิิ ต ไฟฟ้้ า ตามสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�น
เพิ่่� ม เป็็ น 590 เมกะวัั ต ต์์ จ ากการเติิ บ โตของธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานแสง
อาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop) ในขณะที่่�ธุุรกิิจสาธารณููปโภค
สามารถสร้้างการเติิบโตของปริิมาณการขายน้ำำ��โดยรวมเพิ่่�มเป็็น
114 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ในปีี ที่่� ผ่่า นมา บริิ ษัั ท ได้้ ป ระสบความสำำ� เร็็ จ ในการขยายธุุ ร กิิ จ
พลัังงานโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งธุุรกิิจพลัังงานสะอาด โดยในส่่วน
ของธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ บริิ ษัั ท สามารถลงนามสัั ญ ญา
ซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับลููกค้้าเพิ่่�มได้้ตามเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้ โดย ณ
สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทมีียอดรวมสะสมของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าจาก
พลัังงานแสงอาทิิตย์์กัับลููกค้้าทั้้�งสิ้้�น 51 เมกะวััตต์์ และบริิษััทยัังคง
เป้้าหมายที่่�จะเพิ่่�มเป็็น 300 เมกะวััตต์์ ภายในปีี 2566 นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้
ในธุุรกิิจ เช่่น การร่่วมมืือกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคและพัันธมิิตร
ด้้านเทคโนโลยีีในการศึึกษาและพััฒนาระบบ P2P energy trading
โดยใช้้เทคโนโลยีี Blockchain ซึ่่�งในปััจจุุบัันโครงการดัังกล่่าวได้้
เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโปรแกรม ERC Sandbox ที่่�ดำำ�เนิินการโดย
คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ในส่่วน
ของโรงไฟฟ้้ า ขยะอุุ ต สาหกรรมชลบุุ รีี คลีีน เอ็็ น เนอร์์ ยี่่� (CCE)
ที่่�ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินงานเชิิงพาณิิชย์์ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 นั้้�น นอกจากจะ
สร้้างผลตอบแทนการลงทุุนให้้แก่่บริิษััทแล้้ว ในปีีที่่�ผ่่านมาโครงการ
ดัังกล่่าวยัังได้้มีีส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีให้้แก่่
ส่่วนรวม โดยสามารถกำำ�จััดขยะได้้กว่่า 90,000 ตัันต่่อปีี หรืือเทีียบ
เท่่าปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ลดได้้ประมาณ 25,000 ตััน
ทางด้้ า นธุุ ร กิิ จ สาธารณูู ป โภคนั้้� น ในปีี ที่่� ผ่่า นมาบริิ ษัั ท ได้้ ข ยาย
โครงการนำำ�น้ำำ��เสีียมาบำำ�บัดั และใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation)
โดยเพิ่่� ม กำำ�ลัั ง การผลิิ ต เป็็ น 11 ล้้ า นลูู ก บาศก์์ เ มตรต่่ อ ปีี
ซึ่่� ง นอกจากจะเป็็ น บริิ ห ารจัั ดก ารน้ำำ�� อย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพแล้้ ว
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ยัังเป็็นการขยายโอกาสทางธุุรกิิจโดยนำำ�น้ำำ��ที่่�ได้้จากกระบวนการ
บำำ�บััดดัังกล่่าวไปผลิิตเป็็นน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized
Water) และน้ำำ��อุตุ สาหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified Water)
เพื่่� อ จำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บ ลูู กค้้ า ที่่� มีี ความต้้ อ งการใช้้ น้ำำ��ดัั ง กล่่ า วด้้ ว ย
ทางด้้ า นการลงทุุ น ในธุุ ร กิิ จ น้ำำ��ป ระปาในประเทศเวีี ย ดนามนั้้� น
แม้้ว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาปริิมาณการจำำ�หน่่ายจะได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์ Covid19 แต่่บริิษัทั มองว่่าเป็็นเพีียงปััจจััยลบในระยะสั้้�น
โดยในระยะยาวแล้้วบริิษััทยัังคงเชื่่�อว่่าประเทศเวีียดนามยัังคงเป็็น
ตลาดที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตได้้อีีกมากในอนาคต
นอกจากความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทแล้้ว บริิษััทยัังให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและคำำ�นึงึ ถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียครอบคลุุมทั้้�งในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล ทำำ�ให้้
ในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทประสบความสำำ�เร็็จจากการได้้รัับการคััดเลืือก
เข้้าไปอยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน (SET THSI) ซึ่่�งดำำ�เนิินการพิิจารณา
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์
แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ดิิฉัันขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ องค์์กรภาครััฐ ตลอดจนชุุมชนท้้องถิ่่�น
สํําหรัับการสนัับสนุุนอย่่างดีียิ่่�งที่่�มีีให้้แก่่บริิษััทมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุุณคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนของบริิษััท ที่่�ได้้ร่่วม
ปฏิิบััติิงานด้้วยความทุ่่�มเทตลอดปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
ประธานคณะกรรมการบริิษััท
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ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นปีีที่่�ท้้าท้้ายอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากบริิษััทได้้รัับ
ผลกระทบจากปััจจััยลบต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นภาวะภััยแล้้งซึ่่�งส่่งผลให้้
ภาครััฐขอความร่่วมมืือจากภาคเอกชนให้้ลดการใช้้น้ำำ��ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
ยอดขายน้ำำ�� ให้้ กัั บ ลูู กค้้ า ในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมในช่่ ว งครึ่่� ง ปีี แ รก
ตามมาด้้ ว ยปัั ญ หาการแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส Covid-19 ซึ่่� ง ส่่ ง
ผลกระทบทางลบต่่อปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��และไฟฟ้้าโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในไตรมาสที่่� 2 ก่่อนที่่�จะค่่อยๆ ทยอยฟื้้�นตััวในไตรมาสที่่� 3
และ 4 ตามลำำ�ดัับ อย่่างไรก็็ตามจากการที่่�บริิษััทนำำ�แผนบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Business Continuity Plan)
ที่่�ได้้วางแผนตั้้�งแต่่ปีี 2562 มาปฎิิบััติิ ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานของ
บริิษััทยัังคงมีีความต่่อเนื่่�องแม้้ว่่าจะอยู่่�ในภาวะของการแพร่่ระบาด
ของไวรััส Covid-19 ก็็ตาม

เนื่่�องมาจากการลดลงของอััตราค่่าไฟฟ้้า (Availabolity Payment
Rate) ตามที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญาซื้้อ� ขายไฟฟ้้า อย่่างไรก็็ตามในส่่วนของ
ธุุ ร กิิ จ ไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ยัั ง คงมีีการเติิ บ โตอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง โดย ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทมีียอดรวมสะสมของสััญญา
ซื้้�อขายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 51 เมกะวััตต์์
และได้้ เ ปิิ ดดำำ� เนิิ น การเชิิ ง พาณิิ ชย์์ ไปแล้้ ว ทั้้� ง สิ้้� น 40 เมกะวัั ต ต์์
นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ทยัั ง ร่่ ว มมืือกัั บ พัั น ธมิิ ต รและภาคส่่ ว นต่่ า งๆ
อาทิิเช่่น การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) ในการศึึกษาเพื่่�อพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมด้้ า นพลัั ง งานในรูู ป แบบต่่ า งๆ เช่่ น
ตลาดซื้้� อ ขายไฟฟ้้ า รูู ป แบบ Peer to Peer Energy Trading
และการจัั ดก ารและการปฏิิ บัั ติิ ก ารระบบไฟฟ้้ า แบบ Smart
Microgrid เป็็นต้้น

สำำ� หรัั บ ภาพรวมของธุุ ร กิิ จ สาธารณูู ป โภคนั้้� น แม้้ ว่่ า จะได้้ รัั บ
ผลกระทบจากปัั ญ หาภัั ย แล้้ ง และการแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส
Covid-19 แต่่ในปีี 2563 ปริิมาณการขายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
ทุุ กชนิิ ด และปริิ ม าณการบริิ ห ารจัั ดก ารน้ำำ�� เสีียและรัั บ จ้้ า ง
บำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีียรวมทั้้� ง หมดของบริิ ษัั ทยัั ง คงเพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 114
ล้้านลููกบาศก์์เมตร เนื่่�องจากมีีการรัับรู้้�ปริิมาณขายน้ำำ��ประปา
จากบริิษััทในประเทศเวีียดนามที่่�บริิษััทได้้เข้้าไปลงทุุนในช่่วงปลาย
ปีี 2562 โดยในช่่วงวิิกฤตภััยแล้้งในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้มีีมาตรการ
การแก้้ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอ
ชเอ กรุ๊๊�ป ด้้วยการขยายกำำ�ลัังการผลิิต Reclaimed Water หรืือ
การนำำ�น้ำำ��เสีียมาบำำ�บััดและใช้้ ใหม่่อีีก 7.4 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
ในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก (มาบตาพุุ ด )
และนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมอีีสเทิิ ร์์ น ซีีบอร์์ ด (ระยอง) ทำำ� ให้้ กำำ�ลัั ง
การผลิิ ต โครงการ Wastewater Reclamation เพิ่่� ม เป็็ น 11
ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ซึ่่�งนอกจากเป็็นการลดการพึ่่�งพาแหล่่ง
น้ำำ��ดิิ บ และแก้้ ปัั ญ หาภัั ย แล้้ ง อย่่ า งยั่่� ง ยืืนแล้้ ว ยัั ง สามารถสร้้ า ง
มูู ล ค่่ า เพิ่่� ม จากการนำำ�น้ำำ�� ที่่� ไ ด้้ จ ากกระบวนการบำำ�บัั ดดัั ง กล่่ า ว
ไปผลิิ ต เป็็ น น้ำำ��ป ราศจากแร่่ ธ าตุุ (Demineralized Water)
และน้ำำ��อุุ ต สาหกรรมเกรดสูู ง (Premium Clarified Water)
เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีกด้้วย

สำำ� หรัั บ ผลการดำำ� เนิิ น งานในปีี ทีี ผ่่ า นมา บริิ ษัั ทมีี รายได้้ แ ละ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิรวมทั้้�งสิ้้�น 2,599 ล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิ 813
ล้้านบาท และกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานปกติิ 764 ล้้านบาท โดย
มีีมููลค่่าสิินทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 รวมทั้้�งสิ้้�น 26,172
ล้้านบาท และมีีอััตราหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นสุุทธิิ
เท่่ากัับ 0.91 เท่่า

ในส่่วนของธุุรกิิจพลัังงานในปีี 2563 บริิษััทมีีการรัับรู้้�ส่่วนแบ่่ง
กำำ� ไรจากธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานลดลงโดยมีีสาเหตุุ ห ลัั ก จากการลดลง
ของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากโครงการโรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน GHECO-One
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สุุดท้า้ ยนี้้� ในนามของคณะผู้้�บริิหารของบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� ์
แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ผมขอขอบคุุณคณะกรรมการบริิษัทั
ที่่� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น และกำำ�กัั บ ดูู แ ลการทำำ� งานของคณะผู้้�บริิ ห าร
และท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ให้้ความไว้้วางใจในการบริิหารงานของบริิษััท
เสมอมา รวมถึึงพนัักงานทุุกท่่านที่่�ตั้้�งใจและทุ่่�มเทให้้กัับการทำำ�งาน
ตลอดปีีที่่�ผ่่านมา

นายนิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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คณะกรรมการ
บริิษััท

3
4
2
1

1. นางสาวจรีพร
	จารุกรสกุล

2. นายเดวิด ริชาร์ด
นาร์ โดน

3. นายวิิวััฒน์์
จิิรััฐติิกาลสกุุล

4.	ดร. นิพนธ์
บุญเดชานันทน์

• ประธานคณะกรรมการบริิษััท
• ประธานคณะกรรมการบริิหาร
• ประธานคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการบรรษััทภิิบาล

• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร
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8
7

5

6

5. นายเวทย์
นุชเจริญ

6. นายเอกชัย
	ติวุตานนท์

7. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต

8. นายสุรเธียร
จักรธรานนท์

• กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษััทภิิบาล
• กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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ข้้อมููล
คณะกรรมการบริิษััท

1

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

2

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์ โดน

ประธานคณะกรรมการบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

อายุุ : 53 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
25 มีีนาคม 2558 และได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นประธานคณะกรรมการบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ 2561
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA), มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
	ปริิญญาศิิลปศาสตร์์ ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน
	ปริิญญาตรีี สาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิตมหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Role of Chairman Program (RCP)
รุ่่�นที่่� 46/2563 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 9/2560, สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
	หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 60/2560,
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
	หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 17/2559,
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.)
รุ่่�นที่่� 20/2558, วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่�
210/2558, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 18/2557,
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 94/2555, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
	ประธานคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการบริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการเทคโนโลยีี
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 46 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : 73,836,600 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.93
	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

อายุุ : 65 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
30 มิิถุุนายน 2551
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
Master of Business Administration,
Northeastern University, Boston, U.S.A.
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 57/2548, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
รองประธานคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 35 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-
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นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล
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ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบรรษััทภิิบาล

กรรมการ
กรรมการบริิหาร

อายุุ : 64 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
25 มีีนาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต ภาควิิชาสุุขาภิิบาล,
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่่�นที่่� 2/2557, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
IOD Luncheon briefing 1/2556:
Thailand Economic Outlook 2556
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 2/2546, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 38/2546, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
กรรมการ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 35 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

อายุุ : 49 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
1 มีีนาคม 2563
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต ภาควิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(Industrial Business Administration),
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
Master of Mechanical Engineering,
Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
Master of Engineering Management,
Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล (เกีียรติินิิยม),
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตรนัักลงทุุนผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (TIIP 2) ประจำำ�ปีี 2556,
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุ่่�นที่่� 13/2554, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่่�นที่่� 11/2553, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่่�นที่่� 09/2553, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 120/2552, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
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), มหาวิิทยาลััยมหิิดล
Integrated Water Management for High Level Managers,
สมาคมการประปาแห่่งประเทศไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
-ไม่่มีีกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 40 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
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นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

อายุุ : 67 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
2 ธัันวาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท พาณิิชยศาสตมหาบััณฑิิต สาขาบริิหารธุุรกิิจ,
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
	ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์เกษตร,
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตรโครงสร้้างการสััมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
รุ่่�นที่่� 14/2559, สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� SEC/2558, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่่�นที่่� 31/2556, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 18,
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
รุ่่�นที่่� 3/2553, สถาบัันวิิทยาการการค้้า
	หลัักสููตร Commercial Credit Skills Assessment,
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงขั้้�นสููง (สวปอ. มส.)
รุ่่�นที่่� 9 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ไมโครลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ
บริิษััท สยามราชธานีี จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
	ที่่�ปรึึกษา
บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 6 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

อายุุ : 68 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
2 ธัันวาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
Master of Laws, Columbia University,
New York, U.S.A.
	ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1),
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เนติิบััณฑิิตไทย
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุ่่�นที่่� 9/2563, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Advance Audit Program (AACP)
รุ่่�นที่่� 32/2562, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 127/2559, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
กรรมการอิิสระ
บริิษััท สแกน อิินเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 1 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

7

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

8

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

กรรมการอิิสระ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

อายุุ : 68 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
2 ธัันวาคม 2558
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม), จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
Certified Public Accountant (CPA), สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
Certified Professional Internal Auditors (CPIA),
สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)
	หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่่�นที่่� 4/2560, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่่�นที่่� 2/2558, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
รุ่่�นที่่� 10/2557, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่่�นที่่� 10/2557, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)
รุ่่�นที่่� 1/2554, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่่�นที่่� 25/2554, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร DCP Refresher Course (RE DCP)
รุ่่�นที่่� 2/2552, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ่่�นที่่� 1/2552, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่่�นที่่� 7/2551, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่่�นที่่� 7/2551, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่่�นที่่� 2/2551, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ่่�นที่่� 1/2550, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่่�นที่่� 5/2550, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่่�นที่่� 2/2547, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 2/2546, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 38/2546, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริิษััท สหพััฒนาอิินเตอร์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริิษััท ไทยวาโก้้ จำำ�กััด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ บริิษััท โมโน เน็็กซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริิษััท บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
กรรมการ จำำ�นวน 5 กิิจการ
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

อายุุ : 68 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
25 เม.ย. 2559 และได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาบริิหารจััดการเทคโนโลยีี,
มหาวิิทยาลััยชิินวััตร
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 27/2547, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
-ไม่่มีีกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
-ไม่่มีีจำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : -ไม่่มีี	คู่่�สมรส : -ไม่่มีี	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : -ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : -ไม่่มีี-

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

015

คณะผู้้�บริิหาร
และเลขานุุการบริิษััท

1
2

3
4
5

6
7
8

016

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1

ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

2

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

อายุุ : 49 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต ภาควิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(Industrial Business Administration),
	สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
Master of Mechanical Engineering,
Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
Master of Engineering Management,
Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล (เกีียรติินิิยม),
	สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตรนัักลงทุุนผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (TIIP 2) ประจำำ�ปีี 2556,
	ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่่�นที่่� 13/2554,
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Role of the Compensation Committee (RCC)
	รุ่่�นที่่� 11/2553, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)
	รุ่่�นที่่� 09/2553, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
	รุ่่�นที่่� 120/2552, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
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), มหาวิิทยาลััยมหิิดล
Integrated Water Management for High Level Managers,
	สมาคมการประปาแห่่งประเทศไทย
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

อายุุ : 41 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาบริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
	ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
(เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Accounting and Financial Preparation
(CFO’s Orientation Course) ปีี 2563,
	สถาบัันพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน (TSI)
	หลัักสููตร Investment and Security Analyst (CISA) ,
	สถาบัันพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน (TSI)
	หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) ปีี 2561,
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

3

นายคำำ�ฮอง รััศมานีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายปฎิิบััติิการ
อายุุ : 54 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
Bachelor of Science (Mechanical Engineering),
University of Waterloo, Canada
ประวััติิการอบรม
Certificate จป.ระดัับบริิหาร,
กระทรวงแรงงานและสวััสดิิการสัังคม
Certificate, ISO 9001/14001 Lead Auditor, BVQI
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

หมายเหตุุ : ผู้้�บริิหาร หมายถึึง “ผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกต่่อจากผู้้�จััดการลงมา และผู้้�มีีตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ารายที่่�สี่่�ทุุกราย รวมถึึงตำำ�แหน่่งในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็น
ระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า” ตามนิิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่่� กจ. 17/2551

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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4

นายมาฆะ กรกุุม

6

นายพัันธุ์์�รพีี นพรััมภา

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโครงการและวิิศวกรรม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจพลัังงาน

อายุุ : 39 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
Master of Engineering Science
(Renewable Energy Electrical Power Systems),
Curtin University of Technology, Perth, Australia
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมโลหการ, 	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตรระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าสมาร์์ทกริิด ปีี 2563,
	สมาคมสถาบัันวิิศวกรไฟฟ้้าและอิิเล็็คโทรนิิคส์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับบริิหาร ปีี 2563,
	สมาคมส่่งเสริิมความปลอดภััยและอนามััยในการทำำ�งาน (ประเทศไทย)
ในพระราชููปถััมภ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
	หลัักสููตรบััญชีีและการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหารที่่�ไม่่มีีพื้้�นฐาน ปีี 2563,
	คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

อายุุ : 39 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
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
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตรระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
	ข้้อกำำ�หนด การออกแบบ ติิดตั้้�ง ควบคุุม และบำำ�รุุงรัักษา 2561,
	สมาคมสถาบัันวิิศวกรไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตรด้้านวิิทยาการพลัังงานสำำ�หรัับนัักบริิหารรุ่่�นใหม่่ 2560,
	สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
	หลัักสููตร Biomass and Biogas power generation
for grid supply, Provincial Authority of Thailand
	หลัักสููตร Solar Power Generation System: Regulation,
Design, Installation, Operation and Maintenance 2560,
	สมาคมสถาบัันวิิศวกรไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Power Generation from Municipal Waste:
Regulation, Design, Installation, Operation and
Maintenance 2560,
	สมาคมสถาบัันวิิศวกรไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Understanding the Petrochemical Industry &
the lurking issues 2553,
	สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Gas Engine based CHP in Thailand,
Wartsila Finland Qy, 2552
	หลัักสููตร Natural Gas & Business in its Value Chain 2551,
	สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
	หลัักสููตร Understanding the Oil Business 2551,
	สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสาธารณููปโภค
อายุุ : 40 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
Master of Science (Management of Technology)
Murray State University, KY, U.S.A.
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร บััญชีีและการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหารที่่�ไม่่มีีพื้้�นฐาน
	รุ่่�นที่่� 11/2556, CONC Thammasat Business School
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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นางรััตนา ชิินวััตร

8

นางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี

เลขานุุการบริิษััท

อายุุ : 58 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาตรีี การบััญชีี,
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประวััติิการอบรม
	ประกาศนีียบััตร กฎหมายภาษีีอากร
	สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม,
	วิิทยาลััยข้้าราชการศาลยุุติิธรรม
	ประกาศนีียบััตร Business Development Program
on MBA Approach,
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	หลัักสููตร Leadership Development Program :
Passion for Success 2560,
CONC Thammasat Business School
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

อายุุ : 36 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
	ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
และสารสนเทศ (หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ),
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์,
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
	ประกาศนีียบััตร IEEE Certificate Computer Science and
Information Technology (The International
Conference : ICCSIT) มหาวิิทยาลััย Beijing Technology
and Business University เมืืองปัักกิ่่�ง ประเทศจีีน
ประวััติิการอบรม
	หลัักสููตร Step-in Leader ปีี 2563,
South East Asia Center (SEAC)
	หลัักสููตร The e3 Leader (Engage – Empower - Execute)
	ปีี 2563, South East Asia Center (SEAC)
	หลัักสููตร The power of Stories to fuel Innovation ปีี 2563,
Stanford Center for Professional Development
	หลัักสููตร Empathize and Prototype ปีี 2563,
Stanford Center for Professional Development
	หลัักสููตร Innovation at work: Ideation ปีี 2563, Stanford
Center for Professional Development
	หลัักสููตร Corruption Risk & Control Program (CRC)
	รุ่่�นที่่� 1/2562, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Company Reporting Program (CRP)
	รุ่่�นที่่� 22/2561, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
	รุ่่�นที่่� 107/2557, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
	รุ่่�นที่่� 7/2556, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่่�นที่่� 26/2556,
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Board Reporting Program (BRP) รุ่่�นที่่� 11/2556,
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 54/2556,
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
	หลัักสููตรจิิตวิิทยาการบริิหาร (Management Psychology)
	รุ่่�นที่่� 9/2556, สถาบัันการบริิหารและจิิตวิิทยา
	หลัักสููตรสู่่�ความเป็็นนายที่่�สมบููรณ์์แบบ (The Boss)
	รุ่่�นที่่� 80/2556, สถาบัันการบริิหารและจิิตวิิทยา
	หลัักสููตร Fundamental Practice for Corporate Secretary
(FPCS) รุ่่�นที่่� 19/2551, ชมรมเลขานุุการสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
	หลัักสููตร Corporate Secretary Development Program
	รุ่่�นที่่� 17/2551, สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
จำำ�นวนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
	ตนเอง : ไม่่มีี
	คู่่�สมรส : ไม่่มีี
	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ ยูู ทิิ ลิิ ตี้้� ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ� กัั ด
(มหาชน) (“บริิษััท”) ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2551 โดย
มีี บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) (“WHAID”) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทในสััดส่่วนร้้อยละ
70.45 (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
หลัักใน (1) ธุุรกิิจสาธารณููปโภค โดยการจััดหาและจำำ�หน่่าย
น้ำำ��ดิิบ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม รวมถึึงน้ำำ��ประ
เภทอื่่�นๆ เช่่น น้ำำ��ปราศจากเเร่่ธาตุุและบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย
ให้้แก่่ ผู้้� ป ระกอบการอุุ ตส าหกรรมในนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมและ
เขตประกอบการอุุตสาหกรรม และ (2) ธุุรกิิจพลัังงาน โดยทั้้�ง
ดำำ�เนิินการเองและลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ปััจจุุบััน บริิษััทได้้สิิทธิิแต่่เพีียงผู้้�เดีียวจากกลุ่่�ม WHAID ในการ
ประกอบธุุรกิิจน้ำำ�� ซึ่่�งหมายถึึงธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดหา ขนส่่ง
ผลิิต หรืือจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ น้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิต และธุุรกิิจ
บริิหารจััดการน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID
ในประเทศไทยเป็็นระยะเวลา 50 ปีีนัับจากวัันที่่� 30 มีีนาคม
2559 ซึ่่�งมีีจำำ�นวนนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด 11 แห่่ง แบ่่งเป็็น
ในประเทศจำำ�นวน 10 แห่่ง และประเทศเวีียดนามจำำ�นวน 1
แห่่ง และบริิษััทยัังได้้รัับสิิทธิิในการเข้้าลงทุุนก่่อน (First Right
to Invest) ในธุุรกิิจค้้าปลีีกก๊๊าซธรรมชาติิและธุุรกิิจ Waste
to Energy ในบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสััญญา
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ) นอกจากนี้้� กลุ่่�ม WHAID และกลุ่่�มบริิษััท

ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“WHA”)
ได้้มีีข้้อตกลงจะไม่่ทำำ�ธุรกิ
ุ จิ แข่่งขัันกัับบริิษัทั สำำ�หรัับธุุรกิจิ
น้ำำ�� และธุุรกิิจพลัังงานในประเทศไทย และในประเทศ
กััมพููชา ลาว พม่่า เวีียดนาม (CLMV) โดยไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา (ตามข้้อตกลงห้้ามค้้าแข่่งและข้้อตกลงกำำ�หนด
ขอบเขตการประกอบธุุรกิิจ)
สำำ� หรัั บ ธุุ รกิิ จส าธารณูู ป โภคนั้้� น ปัั จจุุ บัั น บริิ ษัั ท และ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ให้้บริิการ
ระบบสาธารณููปโภครายใหญ่่แก่่ผู้้�ประกอบการในนิิคม
อุุตสาหกรรมของประเทศไทยด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรมรวมทุุกนิิคมอุุตสาหกรรมสููงสุุด 354,766
ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และมีีความสามารถในการบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีียรวมทุุกนิิคมอุุตสาหกรรมสููงสุุด 129,256
ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน โดยในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััท
ย่่อยมีีปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิบิ และน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรม
เฉลี่่� ยร วมทุุ กนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมทั้้� ง หมด 64.9 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็น 177,076 ลููกบาศก์์เมตรต่่อ
วััน โดยในจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมปริิมาณการจำำ�หน่่าย
น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และน้ำำ��
อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified Water)
ซึ่่�งได้้เริ่่�มจััดจำำ�หน่่ายตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 และ
เดืือนมิิถุุนายน 2563 ตามลำำ�ดัับ และปริิมาณการบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีียและรัับจ้้างบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเฉลี่่�ยรวมทุุกนิิคม
อุุตสาหกรรมทั้้�งหมด 31.1 ล้้านลููกบาศก์์เมตร หรืือ
คิิดเป็็น 85,184 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทและ
บริิ ษัั ท ย่่ อ ยมีีนโยบายในการให้้บริิ การสาธารณูู ป โภค
ประเภทอื่่�น ๆ แก่่ผู้้�ประกอบการอุุตส าหกรรม ทั้้�งใน
และนอกนิิคมอุุตสาหกรรมในอนาคตอีีกด้้วย นอกจาก
นี้้� ยัั ง มีีการลงทุุ น ธุุ รกิิ จส าธารณูู ป โภคในต่่ า งประเทศ
โดยในปีี 2562 บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยมีีให้้บริิ ก าร
สาธารณููปโภค และลงทุุนในต่่างประเทศ บริิษััทได้้ลงทุุน
ซื้้� อ หุ้้� น กิิ จการน้ำำ�� ประปาในประเทศเวีียดนามจำำ� นวน
2 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท เก๋๋อ หล่่อ วอเตอร์์ ซััพพลาย

(Cua Lo Water Supply) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��
ประปาในเมืืองเหงะ อาน และ บริิษัทั ดวง ริิเวอร์์ เซอร์์เฟส
วอเตอร์์แพลนท์์ (SDWTP) หนึ่่�งในผู้้�ให้้บริิการน้ำำ��ประปา
ชั้้� น นำำ� ของเมืืองฮานอย ตามสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้� น 47%
และ 34% ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งสองโครงการมีีกำำ�ลัังการผลิิต
น้ำำ��จำำ�นวนรวม 13,000 และ 300,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อ
วััน ตามลำำ�ดัับ โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีปริิมาณการ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาของทุุกโครงการในประเทศเวีียดนาม
เท่่ากัับ 18.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีีตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้น�
หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวน 50,739 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน อนึ่่�ง
บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบคุุณภาพ ISO 9001
: 2015 และมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 : 2015
สำำ�หรัับธุุรกิิจพลัังงานนั้้�น ปััจจุุบัันบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
99.99 ได้้เข้้าร่่วมลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าทั้้ง� ในประเทศ
และต่่างประเทศ กัับผู้้ป� ระกอบการที่่�มีีความรู้้ค� วามชำำ�นาญ
ต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นการผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิง
เชิิงพาณิิชย์์ (Conventional Fuel) และพลัังงานทดแทน
(Renewable Energy) และดำำ�เนิินการเองในโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีี
กำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้าตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของโรงไฟฟ้้าที่่�
เริ่่ม� ดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้วรวมประมาณ 590 เมกะวััตต์์
ซึ่่�งประกอบด้้วยโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสดงอาทิิตย์์ที่่�บริิษััท
ดำำ�เนิินการเองจำำ�นวน 36.9 เมกะวััตต์์ และมีีโครงการ
ดัั ง กล่่ า วที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการก่่ อ สร้้างอีีกประมาณ 11.4
เมกะวััตต์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ
ทางท่่อ (Natural Gas Distribution) ที่่� บริิษััท ดัับบลิิวเอ
ชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ได้้ร่่วมลงทุุนกัับพัันธมิิตรธุรกิ
ุ จิ โดย
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 35 ได้้แก่่ โครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 2 ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม WHA ESIE 2
และโครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 4
ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม WHA ESIE 4 ซึ่่�งได้้เปิิดดำำ�เนิินการ
เชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2561 และ 2562 ตามลำำ�ดัับ
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โครงสร้้างการลงทุุน
ของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีโครงสร้้างการลงทุุนดัังนี้้�

WHAUP

99.99%

33.33%

ESCE/4

99.99%

CCE

WHAWT

WHAET

99.99%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุน
กัับกลุ่่�มโกลว์์และสุุเอซ

35.00%

Gheco-I/1

51.00%

HHTC/2

25.00%

HHPC/2

5.00%

GIPP/3

99.99%

Gulf Solar
BV

99.99%

Gulf Solar
TS2

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์ /11
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99.99%

WHASL

74.99%

WHA Gunkul 1/9

74.99%

WHA Gunkul 3/9

74.99%

WHA Gunkul 6/9

74.99%

WHA Gunkul 17/9

Gulf Solar/7

Gulf Solar
TS1

99.99%

WHAEG

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุน
กัับกลุ่่�มกัันกุุล /15

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มโกลว์์

25.01%

99.99%

99.99%

Gulf Solar
KKS

WUPIN

99.99%

25.01%

BPWHA1/10

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วม
ลงทุุนกัับกลุ่่�มบีีกริิม /16

35.00%

Gulf WHA MT/5

99.99%

99.99%

25.01%

Gulf TS 1

25.01%

Gulf TS 2/8

25.01%

Gulf TS 3/8

25.01%

Gulf TS 4/8

25.01%

Gulf VTP/8

25.01%

Gulf NLL 2/8

/8

100%

WHA NGD2

WUPS1

100%

WUPS2

100%

WUPSD

99.99%

WUPNA

34.00%

SDWTP

47.31%

CUA LO

WHA NGD4

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุน
กัับกลุ่่�มกััลฟ์์และ
กลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี /14

กลุ่่�มบริิษััทที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุน
กัับกลุ่่�มกััลฟ์์ เอ็็มพีี /13

25.01%

Gulf JP NLL/6

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับ
กลุ่่�มกััลฟ์์ เจพีี /12
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Note :

1/ Gheco-I มีีกลุ่่�มโกลว์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 65 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด
2/ HHTC ซึ่่�งเป็็น Holding Company มีีกลุ่่�มโกลว์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 49 ของหุ้้�น
ที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด และ HHPC มีีกลุ่่�มโกลว์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 55
ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด 
3/ GIPP มีีกลุ่่�มโกลว์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 95 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
4/ ESCE มีีกลุ่่�มโกลว์์ และ สุุเอซ  ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 66.67 ของหุ้้�นที่่�ออกและ
จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
5/ Gulf WHA MT มีีกลุ่่�มกััลฟ์์ ถืือหุ้้�นคิิดสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 35 และมีีกลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี ถืือหุ้้�นคิิด
สััดส่่วนประมาณร้้อยละ 30 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด 
6/ Gulf JP NLL มีีกลุ่่�มกััลฟ์์ เจพีี จำำ�กััด ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออก
และจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
7/ Gulf Solar มีีกลุ่่�มกััลฟ์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณ ร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมด
8/ Gulf TS1, Gulf TS2, Gulf TS3, Gulf TS4, Gulf VTPและ Gulf NLL2 มีีกลุ่่�มกััลฟ์์ เอ็็มพีี ถืือหุ้้�น
คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
9/ WHA Gunkul 1, 3, 6 และ17 มีีกลุ่่�มกัันกุุล ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 25.01 ของหุ้้�น
ที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
10/ BPWHA1 มีี กลุ่่�มบีี กริิม เพาเวอร์์ ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออก
และจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
11/ กลุ่่�มกััลฟ์์ หมายถึึง บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่่อย และ
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
12/ กลุ่่�มกััลฟ์์ เจพีี  หมายถึึง บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่างบริิษััท กััลฟ์์
เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท เจ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
13/ กลุ่่�มกััลฟ์์ เอ็็มพีี  หมายถึึง บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่างบริิษััท กััลฟ์์
เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และกลุ่่�มมิิตซุุย
14/ กลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี คืือ  บริิษััท เอ็็มไอทีีจีี (ไทยแลนด์์) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่างบริิษััท บริิษััท
มิิตซุุยแอนด์์โค จำำ�กััด และ บริิษััท โตเกีียว แก๊๊ส เอเชีีย จำำ�กััด
15/ กลุ่่�มกัันกุุล คืือ บริิษััท กัันกุุลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่่อย และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
16/ กลุ่่�มบีีกริิม คืือ บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่่อย และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- บริิษััท ระยอง คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (RCE) ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่�
19 พฤศจิิกายน 2562 และจดทะเบีียนเสร็็จการชำำ�ระบััญชีีของบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม
2563
- บริิษััท โกลว์์ เหมราช วิินด์์ จำำ�กััด (GHW) ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 19
พฤศจิิกายน 2562 และจดทะเบีียนเสร็็จการชำำ�ระบััญชีีของบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563

024
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาที่่�สำำ�คััญ
มิิถุุนายน 2551
• บริิษััทจััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2551 ภายใต้้ชื่่�อบริิษััท เหมราช คลีีน
วอเตอร์์ จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 645 ล้้านบาท เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม ในนิิคมอุุตสาหกรรมของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“WHAID”)

มีีนาคม 2554
• บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (“WHAEG”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ
บริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2554 ภายใต้้ชื่่�อบริิษััท
เหมราช เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 100 ล้้านบาท เพื่่อ� ประกอบธุุรกิจิ
ลงทุุนในบริิษัทั ที่่ป� ระกอบธุุรกิจิ ไฟฟ้้า โดยบริิษัทั ถืือหุ้้น� ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 99.99

กรกฏาคม 2551
• บริิษัทั ได้้เข้้าทำำ�สัญั ญาเช่่าสิิทธิิดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรม
กัับ WHAID และบริิษััทย่่อยของ WHAID ในนิิคมอุุตสาหกรรมของ WHAID
จำำ�นวน 4 โครงการ คืือ WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึ่่�งมีี
กำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 121,200 ลบ.ม./วััน
• บริิษััทได้้เข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ใน บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตอร์์ จำำ�กััด
(“WHAWT”) ซึ่่�งมีีทุุนจดทะเบีียน 100 ล้้านบาท และประกอบธุุรกิิจผลิิต และ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิตปราศจากคลอรีีน ใน WHA EIE ซึ่่�งมีีกำำ�ลััง
ผลิิตน้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิตปราศจากคลอรีีน 43,200 ลบ.ม./วััน และระบบ
บริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย 30,000 ลบ.ม./วััน

มีีนาคม 2555
พฤศจิิกายน 2555
• บริิษััทได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000
ลบ.ม./วััน เป็็น 30,000 ลบ.ม./วััน

พฤษภาคม 2556
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf JP NLL เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer -SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด (“Gulf MP”) ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ
74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 123 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม
WHA RIL ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤษภาคม
2556

• WHAWT ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั ได้้เพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิตน้ำำ��เพื่่อ� กระบวนการ
ผลิิตปราศจากคลอรีีนใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วััน เป็็น 86,400
ลบ.ม./วััน

เมษายน 2556
• บริิษัทั ได้้เพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิตน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วััน
เป็็น 48,000 ลบ.ม./วััน

สิิงหาคม 2557
• บริิษััทได้้รัับมอบหมายจาก WHAID ให้้ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
ใน WHA CIE 2 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิต 6,000 ลบ.ม./วััน

มกราคม 2558
• บริิษััทได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 30,000
ลบ.ม./วััน เป็็น 54,000 ลบ.ม./วััน

พฤษภาคม 2559
• บริิษััทเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 1,645 ล้้านบาทเป็็น 3,200 ล้้านบาท เพื่่�อรัับ
โอนหุ้้�นทั้้�งหมดใน WHAEG
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf VTP เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้ผ� ลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small
Power Producer – SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ บริิษััท
กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด (“Gulf MP”) ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 137 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม ESIE
ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤษภาคม 2559

มีีนาคม 2559
• เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2559 บริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และ
สััญญาเช่่าสิิทธิิดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมและบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีีย กัับกลุ่่�ม WHAID ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID ใน
โครงการปััจจุุบััน จำำ�นวน 7 โครงการ ได้้แก่่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA
CIE 2, WHA ESIE 1, WHA ESIE 2, WHA SIL และ WHA RIL โดยมีีอายุุ
สััญญา 50 ปีีนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ลงนามในสััญญา
• บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 645 ล้้านบาทเป็็น 1,645 ล้้านบาทเพื่่�อจ่่าย
ค่่าตอบแทนการเช่่าสิิทธิิดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
และบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID ในโครงการ
ปััจจุุบััน จำำ�นวน 7 โครงการ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

025

มิิถุุนายน 2559
• WHAEG ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้รัับโอนหุ้้�นประมาณร้้อยละ 74.99
ใน 11 บริิษัทั ที่่�ประกอบธุุรกิจิ โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์ห์ รืือโซลาร์์รูฟู ท็็อป
ประกอบด้้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่่�มบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“WHA”)

พฤศจิิกายน 2559
• โครงการโรงไฟฟ้้า บีี .กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 เป็็นโครงการ
โรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small Power Producer - SPP) ซึ่่�งเป็็นการ
ร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(“BPWHA-1”) ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดย
มีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 130 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม WHA CIE 1 ซึ่่�งได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤศจิิกายน 2559

เมษายน 2560
• บริิษััทได้้เข้้าจดทะเบีียนเป็็นสมาชิิกในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
ดำำ�เนิินการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์เป็็นวัันแรกด้้วยทุุนจดทะเบีียน 3,825,000,000 บาท

กรกฎาคม 2559
• เมื่่�อวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2559 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 3/2559
ของบริิษััท มีีมติิอนุุมััติิ ให้้บริิษััทดำำ�เนิินการแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน
จำำ�กััด โดยใช้้ชื่่�อว่่า บริิษััท ดัับบลิิว เอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำำ� กัั ด (มหาชน) อนุุ มัั ติิ การเปลี่่� ย นแปลงมูู ลค่่ า หุ้้� น ที่่� ตร าไว้้เป็็ น หุ้้� น ละ
5 บาท และอนุุ มัั ติิ ใ ห้้บริิ ษัั ท เพิ่่� ม ทุุ น จดทะเบีียนจาก 3,200 ล้้านบาท
เป็็น 3,825 ล้้านบาท โดยออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวนไม่่เกิิน 125 ล้้านหุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5 บาท เพื่่�อเสนอขายต่่อประชาชนทั่่�วไป โดยได้้
จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็ น บริิ ษัั ท มหาชนกัั บ กระทรวงพาณิิ ช ย์์ เ มื่่� อวัั น ที่่�
10 สิิงหาคม 2559

ธัันวาคม 2559
• WHAEG ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้ร่่วมทุุนกัับ Gulf MP จำำ�กััดใน
โครงการโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP) จำำ�นวน 1 โครงการ โดยถืือหุ้้�นร้้อย
ละ 25.01 ใน กััลฟ์์ เอ็็นแอลแอล 2 ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา
รวม 120 เมกะวััตต์์

พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560
• การประชุุมวิิสามััญผู้�ถืื้ อหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2560 ได้้มีีการอนุุมััติิการ
เปลี่่ย� นแปลงมููลค่า่ หุ้้น� ที่่ตร
� าไว้้ของบริิษัทั จากเดิิมมููลค่า่ หุ้้น� ละ 5 บาทเป็็นมููลค่า่
หุ้้น� ละ 1 บาท เริ่่ม� มีีผลบัังคัับใช้้วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2560
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf TS1 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้ผ�้ ลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small
Power Producer - SPP) ซึ่ง�่ เป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ Gulf MP
ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลังั การผลิิตติดตั้้
ิ ง�
134 เมกกะวััตต์์ ตั้้ง� อยู่่�ที่่นิ� คิ ม ESIE ซึ่ง�่ ได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
เมื่่อ� เดืือน กรกฎาคม 2560

• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf VTP เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer - SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ
Gulf MP ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตติิดตั้้�ง 137 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม ESIE ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิต
ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤษภาคม 2560

สิิงหาคม 2560
• บริิษััทได้้มีีการออกหุ้้�นกู้้�ในวงเงิินไม่่เกิิน 4,000 ล้้านบาท เพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�
ก่่อนกำำ�หนดจากสถาบัันทางการเงิินเพื่่�อลดต้้นทุุนทางการเงิินของบริิษััท

กัันยายน 2560
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf TS2 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้ผ�้ ลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small
Power Producer - SPP) ซึ่ง�่ เป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ Gulf MP
ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลังั การผลิิตติดตั้้
ิ ง�
134 เมกกะวััตต์์ ตั้้ง� อยู่่�ที่่นิ� คิ ม ESIE ซึ่ง�่ ได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
เมื่่อ� เดืือน กัันยายน 2560

ตุุลาคม 2560
• บริิษััทได้้รัับสิิทธิิตามสััญญาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระหว่่างบริิษััท และ WHAID
ในการประกอบธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่ายและค้้าปลีีกก๊๊าชธรรมชาติิ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

พฤศจิิกายน 2560
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf TS3 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer - SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ
Gulf MP ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตติิดตั้้�ง 130 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม WHA ESIE 1 ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิิน
การผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤศจิิกายน 2560

พฤษภาคม 2561
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf TS3 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer - SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ
Gulf MP ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตติิดตั้้�ง 130 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม WHA ESIE 1 ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิิน
การผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน พฤศจิิกายน 2560
• WUPNA ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััททำำ�สััญญากัับ WHA Industrial Zone
Nghe An Joint Stock Company ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID เมื่่�อ
วัันที่่� 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่่�งเป็็นสััญญาเกี่่�ยวกัับให้้สิิทธิิแก่่ WUPNA ใน
การประกอบธุุรกิิจสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ�� ในเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
WHA Industrial Zone 1, Nghe An และให้้เช่่าช่่วงพื้้�นที่่�ในเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An แก่่ WHAUP Nghe An
JSC เพื่่�อประกอบสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ��ดัังกล่่าว

มกราคม 2561
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf TS4 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer – SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG
และ Gulf MP ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดย
มีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 130 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม WHA ESIE 1 ซึ่่�งได้้
เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน มกราคม 2561
• บริิษััทได้้รัับมอบหมายจาก WHAID ให้้ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
ใน WHA ESIE 4 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิต 3,600 ลบ.ม./วััน

มิิถุุนายน 2561
• บริิษััทได้้มีีการออกหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 5,000 ล้้านบาท ส่่วนหนึ่่�งจำำ�นวน 4,000
ล้้านบาทบริิษััทจะนำำ�ไปชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินก่่อนกำำ�หนด
เพื่่�อเป็็นการลดภาระต้้นทุุนทางการเงิิน และส่่วนที่่�เหลืือจำำ�นวน 1,000
ล้้านบาท ใช้้สำำ�หรัับเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินงาน และเงิินทุุนใน
การพััฒนาโครงการต่่างๆ ในอนาคต

สิิงหาคม 2561
• บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ โซล่่าร์์ จำำ�กััด (“WHASL”) ภายใต้้บริิษััท
WHAEG ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิจด้้
ิ าน
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 200,000,000 บาท

ธัันวาคม 2561
• โครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 2 ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุน
ระหว่่าง บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท
เอ็็มไอทีีจีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิทางท่่อ
ให้้แก่่ลููกค้้าอุุตสาหกรรมในนิิคมWHA ESIE 2 ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
เมื่่�อเดืือน ธัันวาคม 2561

เมษายน 2562
• WUPNA เข้้าซื้้�อหุ้้�น 47.3% ใน Cua Lo Water Supply Joint Stock
Company (“Cua Lo”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปา
ในจัังหวััดเหงะอาน โดย Cua Lo มีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา 4,745,000
ลบ.ม./ปีี

พฤศจิิกายน 2561
• บริิษััทเข้้าทำำ�สััญญาเช่่าสิิทธิ์์�การประกอบธุุรกิิจสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ�� ในนิิคม
อุุตสาหกรรม WHA Industrial Estate Rayong ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอบ้้านค่่าย
จัังหวััดระยอง กัับ WHA Industrial Estate Rayong Co., Ltd. เมื่่�อวัันที่่�
28 พฤศจิิกายน 2561 โดยมีีระยะเวลาสััญญา 50 ปีี

มกราคม 2562
• โครงการโรงไฟฟ้้า Gulf NLL 2 เป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(Small Power Producer - SPP) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG และ
Gulf MP ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 และร้้อยละ 74.99 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตติิดตั้้�ง 127 เมกกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม WHA RIL ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิิน
การผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน มกราคม 2562

มิิถุุนายน 2562
• โครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 4 ซึ่่�งเป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท เอ็็ม
ไอทีีจีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิทางท่่อ
ให้้แก่่ลููกค้้าอุุตสาหกรรมในนิิคมWHA ESIE 4 ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
เมื่่�อเดืือน มิิถุุนายน 2562
รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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สิิงหาคม 2562
• WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ
บริิษััท เข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อขายหุ้้�นใน Duong River Surface Waterplant
JSC (“SDWTP”) โดย WUPSD ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�น 34% ของ SDWTP ซึ่่�ง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิต และจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาในเมืืองฮานอย ประเทศเวีียดนาม
มีีกำำ�ลัังการผลิิต 109,500,000 ลบ.ม./ปีีในระยะที่่� 1 และสามารถเพิ่่�มเป็็น
328,500,000 ลบ.ม./ปีีเมื่่�อพััฒนาครบทั้้�ง 3 ระยะ

ตุุลาคม 2562
• บริิษััทได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ โครงการผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ
(Demineralized Water) จำำ�หน่่ายให้้ บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่�
จำำ�กััด (มหาชน) ภายใต้้สััญญาซื้้�อขายน้ำำ��เริ่่�มต้้นปริิมาณ 1.5 ล้้าน ลบ.ม./ปีี
เป็็นระยะเวลา 15 ปีี

พฤศจิิกายน 2562
• โครงการโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม CCE ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 8.63
เมกะวััตต์์ ในนิิคมอุุตสาหกรรม WHA CIE 1 จัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่�งเป็็นการ
ร่่วมทุุนระหว่่าง WHAEG กัับกลุ่่�ม บริิษััท โกลว์์ พลัังงาน จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สุุเอซ (เซาท์์ อีีสท์์ เอเชีีย) จำำ�กััด มีีปริิมาณพลัังไฟฟ้้าตามสััญญา
ซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) จำำ�นวน 6.90 เมกะวััตต์์ ได้้
เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์

ธัันวาคม 2562
• บริิษััทได้้ลงนามในสััญญาเช่่าที่่�ดิินกัับ บมจ. ปตท. เพื่่�อประกอบธุุรกิิจบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียให้้กัับโครงการ EECi วัังจัันทร์์วััลเลย์์ มีีระยะเวลาสััญญา 30 ปีี โดย
ในช่่วงแรกมีีความสามารถในการบำำ�บััด 400,000 ลบ.ม. ต่่อปีี

มกราคม 2563
• บริิษััทได้้ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อร่่วมศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ สำำ�หรัับการเข้้าร่่วมโครงการ ERC Sandbox และโครงการ
ด้้านพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรมด้้านพลัังงานในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ของบริิษััท WHAID

กุุมภาพัันธ์์ 2563
• บริิษััทได้้มีีการออกหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 3,000 ล้้านบาท เพื่่�อชำำ�ระคืืนหนี้้�เดิิมและ
เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนในการดำำ�เนิินกิิจการ

พฤษภาคม 2563
• บริิ ษัั ท ได้้เข้้าทำำ�สัั ญ ญาซื้้� อ ขายน้ำำ��อุุ ตส าหกรรมคุุ ณ ภาพสูู ง (Premium
Clarified Water) กัับ บริิษััท กััลฟ์์ วีีทีีพีี จำำ�กััด บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส1 จำำ�กััด
และบริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส2 จำำ�กััด ในปริิมาณตามสััญญา 1.9 ล้้านลบ.ม./ปีี
เป็็นระยะเวลา 15 ปีี

กรกฎาคม 2563
• การผลิิตน้ำำ��อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified Water) สำำ�หรัับ
ลููกค้้ากลุ่่�มโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็กของ บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ESIE) ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตจำำ�นวน
5,200 ลบ.ม./วััน ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์เต็็มกำำ�ลััง

พฤศจิิกายน 2563
• WHAWT บริิษััทย่่อยของ WHAUP ได้้เข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ปราศจาก
แร่่ธาตุุสััญญาที่่� 2 กัับ บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
ในการจำำ�หน่่ายน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized water) ปีีละ 1.6 ลบ.ม.
ต่่อปีี เป็็นระยะเวลา 15 ปีี

ธัันวาคม 2563
• บริิษััทได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้าน Smart Energy Platform
กัับบริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท เซอร์์ทิิส จำำ�กััด เพื่่�อร่่วมพััฒนา
ระบบการซื้้�อขายไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมของ
บริิษััท WHAID
• โครงการ Wastewater Reclamation (การนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่) ที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรม EIE ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตรวม 25,000 ลบ.ม./วััน ได้้ก่่อสร้้าง
แล้้วเสร็็จ
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ธุุรกิิจสาธารณููปโภค

การจััดหาและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ (Raw Water)

กลุ่่�มบริิษััทให้้บริิการจััดหาและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบให้้แก่่ผู้้�ประกอบ
อุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“WHAID”)
โดยบริิ ษัั ท นำำ� เสนอน้ำำ��ดิิ บ เพื่่� อ เป็็ น ทางเลืือกในการใช้้น้ำำ�� ของ
ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าหลัักที่่�ใช้้บริิการจััดหา
และจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบของบริิษััทได้้แก่่ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเหล็็ก กลุ่่�มอุุตสาหกรรมโรงไฟฟ้้าเอกชน
รายใหญ่่ (IPP) โรงไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก (SPP) เป็็นต้้น

น้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิต) โดยปริิมาณคลอรีีนดัังกล่่าวจะ
แทบหมดไปเมื่่�อทำำ�การจ่่ายน้ำำ�� Clarified Water ไปสู่่�ลููกค้้า
โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้ส้� ามารถสนองตอบความต้้องการของลููกค้้า
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหนััก ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
เนื่่� อ งจากสารคลอรีีนอาจเข้้าไปกัั ดกร่่ อ นเครื่่� อ งจัั กร
ของลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�ได้้
(3)	น้ำำ��เพื่่�ออุุตส าหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified
Water) เป็็นน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมที่่�มีีคุุณลัักษณะสููงกว่่า
น้ำำ��อุุตสาหกรรมปกติิ โดยผลิิตผ่่านเทคโนโลยีีเมมเบรน
คุุณภาพสููง ส่่งจำำ�หน่่ายแก่่ลููกค้้าในกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าเป็็นหลััก
โดยในปีี 2563 ถืือเป็็นปีีแรกที่่�บริิษััทได้้เปิิดให้้บริิการน้ำำ��
ประเภทนี้้�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม ESIE
(4)	น้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized
Water) เป็็นน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมที่่�มีีความบริิสุุทธิ์์�สููงมาก
โดยดึึงแร่่ธาตุุต่่างๆ ออกจากน้ำำ�� ใช้้ในกระบวนการผลิิต
ของอุุตสาหกรรมบางประเภท เช่่น โรงไฟฟ้้า ปิิโตรเคมีี
อิิเล็็คทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น

การผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรม (Industrial Water)

การบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย (Wastewater Treatment)

ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

บริิษััทและบริิษััทย่่อยประกอบธุุรกิิจสาธารณููปโภค ให้้บริิการแก่่
ผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบกา
รอุุตสาหกรรมเป็็นหลััก ซึ่�ง่ เป็็นสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของนิิคม
อุุตสาหกรรม โดยมีีลัักษณะผลิิตภัณั ฑ์์หรืือบริิการดัังต่่อไปนี้้�

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ให้้บริิ การผลิิ ต และจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ อุุ ตส าหกรรม
แก่่ผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรมที่่�บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจำำ�หน่่ายในปััจจุบัุ นั สามารถ
แบ่่งได้้เป็็น 4 ประเภทหลััก ได้้แก่่

(1)	น้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิต (Process Water) มีีลัักษณะเป็็น
น้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรมซึ่่ง� ทำำ�ให้้สะอาดโดยผ่่านกระบวนการตก
ตะกอนและการกรอง กระบวนการเติิมคลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อ
เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ในกระบวนการผลิิตทั่่�วไป กลุ่่�ม
ลููกค้้าสำำ�หรัับน้ำำ��ประเภทนี้้�ได้้แก่่ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมยานยนต์์
เช่่น โรงงานประกอบรถยนต์์ และโรงงานผลิิตชิ้้�นส่่วน
ยานยนต์์ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
อิิเล็็คทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น
(2)	น้ำำ��เพื่่อ� กระบวนการผลิิตปราศจากคลอรีีน (Clarified Water)
เป็็นน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติิม
คลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อ (ในปริิมาณและความเข้้มข้้นที่่�ต่ำำ��กว่่า

กลุ่่�มบริิษัทั ให้้บริิการบริิหารจััดการบ่่อบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีียส่่วนกลางของ
นิิคมอุุตสาหกรรมซึ่ง่� โรงงานอุุตสาหกรรมปล่่อยน้ำำ��เสีียมารวมกััน
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุุตสาหกรรม ก่่อนปล่่อย
น้ำำ��ที่่�บำำ�บััดแล้้วดัังกล่่าวสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ หรืือนำำ�ไปใช้้ใหม่่
ในกระบวนการผลิิตต่่อไป

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

โรงงานผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และโรงงานบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

ปััจจุุบัันบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีโรงงานผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
จำำ� นวน 17 โรง และโรงงานบำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีียจำำ� นวน 12 โรง
ในนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมและเขตประกอบการอุุ ตส าหกรรมของ
กลุ่่�ม WHAID จำำ�นวน 11 แห่่ง แบ่่งเป็็นในประเทศไทยจำำ�นวน
10 แห่่ง และประเทศเวีียดนามอีีก 1 แห่่ง และนอกนิิคม
อุุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID
จำำ�นวน 1 แห่่งโดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมสููงสุุดรวม
366,776 ลบ.ม. ต่่อวััน และมีีความสามารถในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
สููงสุุดรวม 132,456 ลบ.ม. ต่่อวััน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ตารางสรุุปกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมและความสามารถในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง

กำ�ลังการผลิตน้ำ�
เพื่ออุตสาหกรรม/1
(ลบ.ม./วัน)

ความสามารถในการ
บำ�บัดน้ำ�เสีย/1
(ลบ.ม./วัน)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุต)
(“WHA EIE”)

อ. มาบตาพุด
จ.ระยอง

159,4002/

60,000

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
(“ESIE”)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

53,2003/

-4/

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
(“WHA ESIE 1”)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

54,000

18,200

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(“WHA CIE 1”)

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

18,000

8,400

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
(“WHA CIE 2”)

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

6,000

1,600

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
(“WHA SIL”)

อ.หนองแค
จ.สระบุรี

30,576

14,976

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
(“WHA RIL”)

อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

14,400

12,480

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
(“WHA ESIE 2”)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

12,000

10,000

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
(“WHA ESIE 4”)

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

3,600

1,500

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
(“WHA ESIE 3”)

อ.บ้านบึง/
อ.หนองใหญ่
จ.ระยอง

3,600

1,500

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เหงะอาน
(“WHA Industrial Zone 1 Nghe An”)

เหงะอาน
เวียดนาม

12,000

3,200

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

วังจันทร์
ระยอง

-

600

366,776

132,456

รวม
หมายเหตุุ

1/
2/
3/
4/
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โรงงานผลิิตน้ำำ��และโรงงานบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในตารางข้้างต้้นส่่วนมากเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของกลุ่่�ม WHAID โดยเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2559 บริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญาเช่่าสิิทธิิในการประกอบธุุรกิิจ
กัับกลุ่่�ม WHAID ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับสิิทธิิในการใช้้ทรััพย์์สิินดัังกล่่าวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้เป็็นระยะเวลา 50 ปีีนัับจากวัันที่่�เข้้าทำำ�สััญญา
รวมโรงงานผลิิตน้ำำ��โรงผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) จำำ�นวน 1 โรง กำำ�ลัังการผลิิต 12,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และ โรงผลิิต Wastewater Reclamation
(การนำำ�น้ำำ��ที่่�ใช้้แล้้วมาบำำ�บััดแล้้วนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่) 25,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
สำำ�หรัับนิิคมอุุตสหากรรม ESIE เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2551 บริิษััทเข้้าทำำ�สััญญาเช่่าสิิทธิิในการประกอบธุุรกิิจเฉพาะธุุรกิิจน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม กัับบริิษััท อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดอิินดััสเตรีียล
เอสเตท (ระยอง) จำำ�กััด โดยสััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 25 ปีี ซึ่่�งจะสิ้้�นสุุดลงในปีี 30 มิิถุุนายน 2576
บริิษััทไม่่ได้้เช่่าสิิทธิิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม ESIE อย่่างไรก็็ดีี  บริิษััทรัับบริิหารจััดการธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวซึ่่�งมีีความสามารถ
ในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเท่่ากัับ 32,000 ลบ.ม./วััน
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จััดการธุุรกิิจสาธารณููปโภคอีีกด้้วย โดยบริิษััทรัับบริิหารจััดการ
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม ESIE ซึ่่�งมีีความสามารถ
ในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียทั้้�งหมด 32,000 ลบ.ม. ต่่อวััน นอกจากนี้้�
บริิษััทรัับบริิหารจััดการธุุรกิิจสาธารณููปโภคใน WHA LP1 ได้้แก่่
การรัับบริิหารการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรมซึ่่ง� มีีความ
สามารถในการผลิิตทั้้ง� หมด 120 ลบ.ม. ต่่อวััน และการรัับบริิหาร
จััดการการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย โดยการบริิหารจััดการใน 2 พื้้�นที่่�นั้้�น
นอกจากการจััดหาน้ำำ��ดิิบ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม บริิษัทั จะได้้รัับค่่าบริิหารจััดการโดยคิิดจากหลัักค่า่ ใช้้จ่่ายทางตรง
และให้้บริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแล้้ว ปััจจุุบััน บริิษััทยัังรัับบริิหาร บวกอััตรากำำ�ไร (cost-plus)
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมใน
นิิคมอุุตสาหกรรม ESIE นั้้�น เนื่่�องจาก ESIE เป็็นโครงการ
ที่่� กลุ่่� ม WHAID ร่่ ว มทุุ น กัั บ บริิ ษัั ท อาหารสยาม จำำ� กัั ด
(มหาชน) ตั้้�งแต่่ปีี 2537 ซึ่่�งเป็็นข้้อตกลงทางธุุรกิิจ ที่่� ได้้มีี
การเจรจาและตกลงกัันระหว่่างกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งสองแล้้ว จึึงไม่่มีี
การแก้้ไขข้้อตกลงหรืือสััญญาใดๆ ที่่�มีีอยู่่�แต่่แรก

ปริิมาณการให้้บริิการสาธารณููปโภคภายในประเทศของกลุ่่�มบริิษััท
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ปริิมารน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม

สำำ� หรัั บ ธุุ รกิิ จ จำำ� หน่่ า ยและบริิ ห ารจัั ดการน้ำำ�� ภายในประเทศ
ในปีี 2563 บริิษััทมีีปริิมาณน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมรวมทุุกพื้้�นที่่�
อุุ ตส าหกรรมที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้เช่่ า สิิ ท ธิิ ใ นการดำำ� เนิิ น การจากกลุ่่�ม
WHAID เป็็น 50 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ
9 นอกจากนี้้� ปริิ ม าณการบำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีียของบริิ ษัั ท รวม
ทุุกพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมที่่�บริิษััทได้้เช่่าสิิทธิิในการดำำ�เนิินการจาก
กลุ่่�ม WHAID เป็็น 31 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ลดลงจากปีี 2562
ร้้อยละ 11 และ บริิษััทมีีปริิมาณการจััดหาและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ
ในพื้้�นที่่�ของกลุ่่�ม WHAID เท่่ากัับ 15 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ลดลง
จากปีี 2562 ร้้อยละ 12
นอกจากนี้้� ในปีี 2562 บริิษััทเริ่่�มขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปยััง
ประเทศเวีียดนามทั้้�งในส่่วนของการให้้บริิการน้ำำ��ประปาในนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ WHA และการลงทุุนซื้้�อหุ้้�น
บางส่่วนในกิิจการน้ำำ��ประปาจำำ�นวน 2 แห่่ง
สำำ� หรัั บ ธุุ รกิิ จ จำำ� หน่่ า ยและบริิ ห ารจัั ดก ารน้ำำ�� ในต่่ า งประเทศ
ที่่�นิคิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล โซน 1- เหงะอาน
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ปริิมาณการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย (ESIE)

(WHA Industrial Zone 1 Nghe An) ประเทศเวีียดนาม
กลุ่่�มบริิษััท WHAUP มีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปาสููงสุุด จำำ�นวน
12,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และมีีความสามารถในการบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีียรวม 3,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ลงทุุ น ซื้้� อ หุ้้� น กิิ จก ารน้ำำ�� ประปาใน
ประเทศเวีียดนามจำำ�นวน 2 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท เก๋๋อ หล่่อ
วอเตอร์์ ซััพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิต
และจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาในเมืืองเหงะ อาน และ บริิษััท ดวง
ริิเวอร์์ เซอร์์เฟส วอเตอร์์แพลนท์์ (SDWTP) หนึ่่�งในผู้้�ให้้
บริิ ก ารน้ำำ�� ประปาชั้้� น นำำ� ของเมืืองฮานอย ตามสัั ดส่่ ว นกา
รถืือหุ้้�น 47% และ 34% ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งสองโครงการมีีกำำ�ลััง
การผลิิตน้ำำ��จำำ�นวนรวม 13,000 และ 300,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน ตามลำำ�ดัับ โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีปริิมาณ
การจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�� ประปารวมทุุ ก โครงการที่่� ป ระเทศเวีียดนาม
ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวน 50,739 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
หรืือ คิิดเป็็นจำำ�นวน 19 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

031

ปริิมาณการให้้บริิการสาธารณููปโภคภายในประเทศเวีียดนามของกลุ่่�มบริิษััท ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(หน่่วย : ล้้าน ลบ.ม. /ต่่อปีี)
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บริิ ษัั ท มีีนโยบายที่่� จ ะจัั ด ให้้มีีการให้้บริิ ก ารสาธารณูู ป โภคที่่�
เพีียงพอต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการขยายตััว
ของพื้้�นที่่�อุตส
ุ าหกรรมที่่บ� ริิษัทั ให้้บริิการอยู่่�ปััจจุบัุ นั โดยหากความ
ต้้องการของลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�น หรืือพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมมีีการขยายตััว
จนถึึงระดัับที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ที่่�ประมาณร้้อยละ 70 ของขนาด
กำำ�ลังั การผลิิตหรืือความสามารถในการให้้บริิการซึ่ง่� สอดคล้้องกัับ
เกณฑ์์ของ กนอ. บริิษััทจะพิิจารณาเพิ่่�มความสามารถในการให้้
บริิการ โดยอาจเป็็นการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตในโรงงานเดิิม หรืือ
การตั้้�งโรงงานใหม่่ตามการขยายตััวของพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม เพื่่�อ
ให้้สามารถให้้บริิการได้้อย่่างเพีียงพอ

(EEC) บริิษััทจึึงอยู่่�ระหว่่างการพััฒนาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับ
ผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ โดยมุ่่�งเน้้นการใช้้จุุดเด่่นในเรื่่�อง
ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ ในการทำำ�ธุุรกิิจสาธารณููปโภค
ความสามารถในการบริิหารต้้นทุุน และความเข้้าใจความต้้องการ
ของผู้้ป� ระกอบการอุุตสาหกรรมในการขยายธุุรกิจิ ในพื้้�นที่่�นอกเขต
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID นอกจากนี้้� สำำ�หรัับแผนการ
ขยายพื้้�นที่่�ให้้บริิการไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
บริิ ษัั ท มีีแผนจะพัั ฒ นาความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ หน่่ ว ยงานปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นและชุุมชนในบริิเวณนั้้�นๆ เพื่่�อพััฒนาความร่่วมมืือ
ในการให้้บริิการจััดการและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ�� เพื่่�อรองรัับการเติิบโต
ของความต้้องการใช้้น้ำำ�� โดยบริิษัทั มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในผลิิตภัณ
ั ฑ์์
กลยุุทธ์์ทางการตลาด
น้ำำ��มููลค่่าเพิ่่�ม (Value added product) อาทิิ น้ำำ��ปราศจาก
บริิษััทและบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจสาธารณููปโภค โดยมีีกลยุุทธ์์ แร่่ธาตุุ (Demineralized Water) น้ำำ��อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง
ทางการตลาดที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
(Premium Clarified Water) และการนำำ�น้ำำ��เสีียมาบำำ�บััดและ
ใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation)
1. การขยายธุุรกิิจน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องควบคู่่�ไปกัับ
การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมใหม่่ของกลุ่่�ม WHAID

บริิ ษัั ท จะดำำ� เนิิ น การขยายระบบสาธารณูู ป โภคในนิิ ค ม
อุุ ตส าหกรรมใหม่่ ข องกลุ่่�ม WHAID ทั้้� ง ในประเทศและใน
ต่่างประเทศ เพื่่อ� ให้้บริิการจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��อุตส
ุ าหกรรมและบริิหาร
จััดการบ่่อบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน
โดยสามารถนำำ�เสนอบริิการน้ำำ��แบบครบวงจรอื่่�นๆ เพื่่�อตอบ
สนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ ทั้้�งในด้้านการบริิหารจััดการ
และด้้านการเงิิน
2. กลยุุทธ์์เชิิงรุุกในการขยายธุุรกิิจน้ำำ��ในพื้้�นที่่�นอกเขตนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะแสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจจากการเติิบโตของ
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ทั้้�งน้ำำ��ดิิบ น้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และการ
บริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย ทั้้�งในพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม และพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในบริิเวณระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก
032
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3. การเพิ่่�มความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการสำำ�หรัับฐานลููกค้้าปััจจุุบัันและสร้้างฐาน
ลููกค้้าใหม่่

เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ความซัับซ้้อนและหลากหลายมากขึ้้�น บริิษััทจึึงตั้้�งเป้้าที่่�จะเพิ่่�ม
ความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะนำำ�เสนอให้้แก่่ลููกค้้า โดย
เน้้นการนำำ�เทคโนโลยีี Membrane และแนวคิิด Reclamation มา
ใช้้ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โดยการเพิ่่�มชนิิดหรืือประเภทของ
น้ำำ��สำำ�หรัับผู้้�ใช้้ในภาคอุุตสาหกรรม อาทิิ การนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับ
มาใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation) น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ
(Demineralized Water) ระบบผลิิตน้ำำ��จากทะเล (Desalination
System) การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียขั้้�นต้้นให้้กัับลููกค้้า (Wastewater
Pre-treatment) เป็็นต้้น ซึ่่�งนวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ
เหล่่านี้้�จะช่่วยลดต้้นทุุนค่่าน้ำำ��ดิิบและนำำ�เสนอน้ำำ��ทางเลืือกให้้กัับ
ลููกค้้า ที่่�ไม่่เพีียงแค่่ตอบสนองความต้้องการลููกค้้าของบริิษััท
ปััจจุุบัันแต่่ยัังช่่วยสร้้างฐานลููกค้้าใหม่่ให้้กัับบริิษััทอีีกด้้วย

4. การขยายธุุรกิิจไป CLMV โดยเฉพาะประเทศเวีียดนาม
เนื่่�องจากเป็็นตลาดที่่�มีีศัักยภาพสููงสุุด

บริิษััทได้้ขยายธุุรกิิจการให้้บริิการสาธารณููปโภคไปยัังตลาด
ต่่างประเทศในภููมิิภาค โดยเฉพาะในประเทศที่่�มีีความต้้องการ
สาธารณูู ป โภคจำำ� นวนมาก โดยมุ่่�งเป้้ า ไปที่่� ป ระเทศในกลุ่่�ม
CLMV โดยเฉพาะประเทศเวีียดนาม เนื่่�องจากเป็็นประเทศที่่�มีี
ศัักยภาพในด้้านปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�เติิบโตจากจำำ�นวนประชากร
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงเศรษฐกิิจมีีอััตราการเติิบโตสููง นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�ม
ขึ้้�นของกิิจกรรมการผลิิตต่่างๆ ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทได้้เริ่่�มดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้านน้ำำ��ในประเทศเวีียดนาม โดยจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเข้้าไป
ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2561 และได้้เข้้าไปลงทุุนใน
บริิษัทั น้ำำ��ประปาในเวีียดนามจำำ�นวน 2 บริิษัทั ในปีี 2562 นอกจาก
นี้้� บริิษััทยัังได้้พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�มีีศัักยภาพใน
การแสวงหาโอกาสในการลงทุุนในธุุรกิิจน้ำำ��

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน

ภาพรวมภาวะอุุตสาหกรรมการใช้้น้ำำ��ในประเทศไทย

ประเทศไทยถืือว่่าเป็็นหนึ่่�งในประเทศผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้น้ำำ��มากที่่�สุุด
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยแบ่่งวััตถุุประสงค์์การใช้้
น้ำำ��ออกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ (1) การบริิโภคภาคครััวเรืือน
ได้้แก่่ การใช้้น้ำำ��เพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภคและการท่่องเที่่ย� ว และ (2)
การบริิโภคภาคอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ โรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ
ทั้้�งนี้้� อ้้างอิิงจากแผนแม่่บทการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� ซึ่่�ง
จััดทำำ�โดยคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายและการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� กรมทรััพยากรน้ำำ�� โดยรายงานการใช้้น้ำำ��เพื่่อ� อุุปโภค
บริิโภคและการท่่องเที่่�ยวปีี พ.ศ. 2558 มีีความต้้องการน้ำำ��อุปุ โภค
บริิโภค 4,783 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่ง่� ในอนาคต ปีี พ.ศ. 2580 คาด
การณ์์ความต้้องการน้ำำ��จำำ�นวน 5,991 ล้้านลููกบาศก์์เมตร และการ
ใช้้น้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม ปีี พ.ศ. 2558 ภาคอุุตสาหกรรมมีีความ
ต้้องการ 1,913 ล้้านลููกบาศก์์เมตร คาดการณ์์ความต้้องการน้ำำ��
ในอนาคต ปีี พ.ศ. 2580 จำำ�นวน 3,488 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ใน
พื้้�นที่่ห� ลัักที่่มีี� โรงงานและกลุ่่�มอุุตสาหกรรม คืือ กรุุงเทพมหานคร
และจัังหวััดใกล้้เคีียง รวมถึึงพื้้�นที่่�ในภาคตะวัันออกซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรมหลัักของประเทศ สำำ�หรัับในภาคอื่่น� ๆ อุุตสาหกรรม
ส่่วนใหญ่่เป็็นอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องจากภาคเกษตรและการผลิิต
เพื่่�อใช้้ในท้้องถิ่่�น
ที่่�มา
แผนแม่่บทการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� 20 ปีี (พ.ศ. 2561- 2580)

ภาวะอุุตสาหกรรมการใช้้น้ำำ��ภาคอุุตสาหกรรม

ภาคอุุตสาหกรรมในประเทศไทยมีีแนวโน้้มชะลอตััว มาจาก
สถานการณ์์ เ ศรษฐกิิ จ โลกที่่� ป รัั บ ตัั ว ลดลง ประกอบกัั บ การ
แพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส โควิิ ด -19 จึึ ง ส่่ ง ผลกระทบเชิิ ง ลบต่่ อ
การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ และความต้้องการผลิิ ต ในทุุ กอุุ ตส าหกรรม
อย่่างไรก็็ตามหลัังสถานการณ์์โรคระบาดได้้ทุุเลาลง ประกอบกัับ
มีีปัั จจัั ยสนัั บ สนุุ น จากความคืืบหน้้าในการพัั ฒ นาวัั ค ซีีน
โควิิด-19 ทำำ�ให้้ภาคอุุตสาหกรรมทยอยฟื้้�นตััวและปรัับตััวดีีขึ้้�น
ในครึ่่�งปีีหลัังโดยเฉพาะเศรษฐกิิจในประเทศสหรััฐอเมริิกาและ
จีีน ซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย ทำำ�ให้้ภาคการส่่งออก
ของประเทศไทยมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น นอกจากนี้้� การที่่�รััฐบาลมีีน
โยบายที่่�จะพััฒนา Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งภาคตะวัันออก ซึ่่�งมีีรายได้้
คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 20.0 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมทั้้�งหมด
ของประเทศ และเพื่่�อพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ โดยเฉพาะท่่าเรืือ
แหลมฉบััง, ท่่าเรืือมาบตาพุุด หรืือการพััฒนาพื้้�นที่่�สนามบิิน
อู่่�ตะเภา โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นจุุดศููนย์์กลางสำำ�หรัับการขนส่่ง
เพื่่�อเชื่่�อมต่่อไปยัังประเทศต่่างๆในภููมิิภาคอาเซีียน ถึึงแม้้ภาพ
รวมเศรษฐกิิจและธุุรกิิจภาคส่่วนต่่างๆโดยเฉพาะในพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมปีี 2563 จะเผชิิญผลกระทบรุุนแรงจากโรคระบาด
และภััยแล้้ง บริิษััทยัังคงมองเห็็นโอกาสในการเติิบโตของธุุรกิิจ
บริิหารและจััดการน้ำำ�� โดยเฉพาะในผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มููลค่่าเพิ่่�มและ
การนำำ�น้ำำ��เสีียมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อเป็็นทางเลืือกและตอบสนองความ
ต้้องการใช้้น้ำำ��ของกลุ่่�มนิิคมอุุตสาหกรรม
ทั้้�งนี้้� กระทรวงการคลัังคาดการณ์์ว่่า GDP ของประเทศไทย
จะเติิบโตประมาณร้้อยละ 2.5-3.5 ในปีี 2564 (ข้้อมููล ณ
เดืือนมีีนาคม 2564)
ในระยะเวลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา เขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�
หลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� เป็็นเขตที่่�มีีอััตราการเติิบโตของ
เศรษฐกิิจสููงกว่่าการเติิบโตของเศรษฐกิิจโดยรวม เนื่่�องจากเป็็น
พื้้�นที่่อุ� ตส
ุ าหกรรม จึึงมีีอััตราการเติิบโตของตััวเลขทั้้ง� สำำ�หรัับการ
อุุปโภคบริิโภคในประเทศ และสำำ�หรัับการส่่งออกต่่างประเทศ โดย
เขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกมีีอััตราการเติิบโตในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
(2557-2561) เฉลี่่ยร้้
� อยละ 5.7 ต่่อปีี เมื่่อ� เทีียบกัับอััตราการเติิบโต
เฉลี่่�ยของทั้้�งประเทศในช่่วงเวลาเดีียวกัันที่่�ร้้อยละ 3.2 ต่่อปีี ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2561-2562 รััฐบาลได้้เร่่งรััดให้้เกิิดการลงทุุนและดำำ�เนิิน
การในพื้้�นที่่� EEC อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยเห็็นได้้จากโครงการฯ
ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิและได้้มีีการเปิิดให้้เอกชนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการลงทุุน ทำำ�ให้้นัักลงทุุนมีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อประเทศไทยและ
โดยเฉพาะพื้้�นที่่� EEC เพิ่่�มมากขึ้้�น

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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อััตราการขยายตััวของผลิิตภััณฑ์์มวลรวม (GDP) ภายในประเทศและเขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก
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ประเทศไทย

ภาคตะวัันออก

ที่่�มา : สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

สถิิติิการยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนของต่่างชาติิในปีี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มีีโครงการยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมจำำ�นวน 907 โครงการ
มููลค่่าเงิิน ลงทุุน 213,162 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) จำำ�นวนโครงการลดลงร้้อยละ 3 ส่่วนมููลค่่าลดลง
ร้้อยละ 54
มููลค่่าการลงทุุนจากต่่างประเทศ (FDI)
465,444

251,723

(หน่่วย : ล้้านบาท)

282,696
214,725

213,162

96,077

2558
ญี่่�ปุ่่�น

2559

2560

กลุ่่�มประเทศอาเซีียน

2561

2562
สหภาพยุุโรป

2563
อื่่�นๆ

ที่่�มา : ธนาคารแห่่งประเทศไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2562 คืือ ตััวเลขประมาณการตั้้�งแต่่เดืือน มกราคม ถึึง พฤศจิิกายน

สำำ� หรัั บ สถิิ ติิการยื่่� น แบบคำำ�ขอรัั บ การส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น จาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ในปีี 2563
มีีมูู ลค่่ า ทั้้� ง หมดประมาณ 481.1 พัั น ล้้านบาท ลดลงจาก
ปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 36.4 ทั้้�งนี้้� คำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม
การลงทุุ น ส่่ ว นมากจะมาจากผู้้� ป ระกอบการที่่� เ ป็็ น โรงงานที่่�
ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองและชลบุุรีี โดยคิิดเป็็นประมาณ

034

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ร้้อยละ 27.8 ของจำำ� นวนคำำ� ขอรัั บ การส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น
ทั้้� ง หมด และประมาณร้้อยละ 73.2 ของมูู ลค่่ า โครงการ
ทั้้� ง หมดในปีี 2563 เนื่่� อ งจากเขตพื้้� น ที่่� ดัั ง กล่่ า วเป็็ น ฐาน
อุุ ตส าหกรรมปิิ โ ตรเคมีีและยานยนต์์ ซึ่่� ง เป็็ น อุุ ตส าหกรรม
ขนาดใหญ่่ในประเทศไทย

อย่่างไรก็็ตาม จำำ�นวนโครงการที่่�ได้้อนุุมััติิคำำ�ขอการส่่งเสริิมการลงทุุนในปีี 2563 เท่่ากัับ 1,501 โครงการ มีีมููลค่่าทั้้�งหมดประมาณ
361.4 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 75.1 ของโครงการที่่�ยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
การอนุุมััติิคำำ�ขอการส่่งเสริิมการลงทุุนของประเทศไทย
คำ�ขอที่ได้รับการอนุมัติ

2559

2560

2561

2562

2563

จำ�นวนโครงการ

1,732

1,330

1,469

1,500

1,501

มูลค่าคำ�ขอ (พันล้านบาท)

867.5

631.1

549.5

447.4

361.4

ที่่�มา : สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

แหล่่งที่่�ตั้้�งของโครงการที่่�ได้้รัับอนุุมััติิการส่่งเสริิมการลงทุุน
จำำ�นวนโครงการที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ (โครงการ)

621

584
488

657

619

575

556

497

มููลค่่าโครงการ (พัันล้้านบาท)
756

554
438

454

415

338
258

351

369

451

406

2559

2560

2561

2562

2563

กรุุงเทพและปริิมณฑล

ระยองและชลบุุรีี

76

2559

320

282
165

184

161
68

2560

2561

214

164
70

70

2562

2563

พื้้�นที่่�อื่่�นๆ

ที่่�มา : สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

035

ธุุรกิิจพลัังงาน
ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในลัั กษ ณะการเข้้าถืือหุ้้� น ในบริิ ษัั ท ที่่�
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าทั้้�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศและ
ต่่างประเทศ และดำำ�เนิินการเอง โดยมีีโรงไฟฟ้้าที่่�เปิิดดำำ�เนิิน
การผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์แล้้วจำำ�นวน 51 โครงการ ซึ่่�งมีีกำำ�ลััง
การผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งรวมประมาณ 2,619 เมกะวััตต์์ หรืือคิิดเป็็น
กำำ�ลังั การผลิิตตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้น� รวมประมาณ 590 เมกะวััตต์์
ซึ่่�งแบ่่งเป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�บริิษััทดำำ�เนิินการ

เองจำำ� นวน 36.9 เมกะวัั ตต์์ และมีีโครงการดัั ง กล่่ า วที่่� อ ยู่่�
ระหว่่างการก่่อสร้้างอีีกประมาณ 11.4 เมกะวััตต์์ สำำ�หรัับธุุรกิิจ
จััดจำำ�หน่่ายและค้้าปลีีกก๊๊าซธรรมชาติิ (Natural Gas Distribution)
กลุ่่�มบริิ ษัั ท เข้้าลงทุุ น เปิิ ดดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ไฟฟ้้ า เชิิ ง พาณิิ ช ย์์
แล้้ว 2 โครงการ มีีความสามารถในการจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ
รวมประมาณ 3,000,000 ล้้านบีีทีียููต่่อปีี หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�น 1,050,000 ล้้านบีีทีียููต่่อปีี

ตารางสรุุปโครงการโรงไฟฟ้้า
โครงการ
โรงไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง

ประเภทโรงไฟฟ้า

ประเภท สัดส่วน
ผู้ผลิต การลงทุน

กำ�ลังการผลิตติดตั้ง

กำ�ลังการผลิต
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

COD

1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์
เก็คโค่-วัน

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

พลังงานความร้อน
ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง

IPP

35.00%

ไฟฟ้า

660

MW

231

MW

ส.ค. 2555

โกลว์ ไอพีพี

WHA CIE 1

พลังงานความร้อน
ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง

IPP

5.00%

ไฟฟ้า

713

MW

36

MW

ม.ค. 2546

ห้วยเหาะ
พาวเวอร์

ประเทศ สปป.
ลาว

พลังงานน้ำ�

IPP

12.75%

ไฟฟ้า

152

MW

19

MW

ก.ย. 2542

ไฟฟ้า

123

MW

31

MW

ไอน้ำ�

8

TPH

2

TPH

น้ำ�เย็น 4,600

RT

1,150

RT

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์

กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล

WHA RIL

พลัง
ความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

SPP

25.01%

พ.ค. 2556

กัลฟ์ โซล่าร์
เคเคเอส

WHA LP1

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้า

0.25

MW

0.06

MW

ธ.ค. 2557

กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี

WHA CIE

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้า

0.13

MW

0.03

MW

มิ.ย. 2557

กัลฟ์ โซล่าร์
ทีเอส 1

WHA ESIE 1

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้า

0.13

MW

0.03

MW

ส.ค. 2557

กัลฟ์ โซล่าร์
ทีเอส 2

ESIE

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

25.01%

ไฟฟ้า

0.09

MW

0.02

MW

ม.ค. 2558

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้า

1.00

MW

0.73

MW

ก.ค. 2557

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกันกุล
ดับบลิวเอชเอ
กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 17

036

ดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ วังน้อย
61 อยุธยา

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการ
โรงไฟฟ้า

ประเภท สัดส่วน
ผู้ผลิต การลงทุน

กำ�ลังการผลิตติดตั้ง

กำ�ลังการผลิต
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

สถานที่ตั้ง

ประเภทโรงไฟฟ้า

COD

ดับบลิวเอชเอ
กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 3

ดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ บางนา
ตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย. 2557

ดับบลิวเอชเอ
กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 6

ดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ บางนา
ตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้า

0.83

MW

0.62

MW

เม.ย. 2557

ดับบลิวเอชเอ
กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 1

ดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ บางนา
ตราด กม.18

พลังงาน
แสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

ไฟฟ้า

0.64

MW

0.48

MW

เม.ย. 2557

SPP

25.01%

ไฟฟ้า

130

MW

33

MW

ไอน้ำ�

30

TPH

8

TPH

ไฟฟ้า

137

MW

34

MW

ไอน้ำ�

20

TPH

5

TPH

ไฟฟ้า

134

MW

34

MW

ไอน้ำ�

30

TPH

8

TPH

ไฟฟ้า

134

MW

34

MW

ไอน้ำ�

30

TPH

8

TPH

ไฟฟ้า

130

MW

32

MW

ไอน้ำ�

25

TPH

6

TPH

ไฟฟ้า

130

MW

32

MW

ไอน้ำ�

25

TPH

6

TPH

ไฟฟ้า

127

MW

32

MW

ไอน้ำ�

10

TPH

3

TPH

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์
บี .กริม
เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1

WHA CIE 1

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

พ.ย. 2559

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำ�กัด
กัลฟ์ วีทีพี

กัลฟ์ ทีเอส 1

กัลฟ์ ทีเอส 2

กัลฟ์ ทีเอส 3

กัลฟ์ ทีเอส 4

กัลฟ์
เอ็นแอลแอล 2

ESIE

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

ESIE

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

ESIE

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

WHA ESIE 1

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

SPP

25.01%

WHA ESIE 1

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

SPP

25.01%

WHA RIL

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่น
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

SPP

25.01%

SPP

SPP

SPP

25.01%

25.01%

25.01%

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

พ.ค. 2560

ก.ค. 2560

ก.ย. 2560

พ.ย. 2560

ม.ค. 2561

ม.ค. 2562

037

โครงการ
โรงไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง

ประเภท สัดส่วน
ผู้ผลิต การลงทุน

ประเภทโรงไฟฟ้า

กำ�ลังการผลิตติดตั้ง

กำ�ลังการผลิต
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

COD

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์และสุเอซ
ชลบุรี คลีนเอ็น
เนอร์ยี่

WHA CIE

พลังงานขยะ

VSPP

33.33%

ไฟฟ้า

8.6

MW

2.9

MW

พ.ย. 2562

ไฟฟ้า

36.9 MW

36.9

MW

พ.ค. 2561ธ.ค. 2563

2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทดำ�เนินการเองที่เปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

-

พลังงาน
แสงอาทิตย์

Private
PPA

100%

รวม 1) และ 2)
โครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนและ
ดำ�เนินการเองที่เปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ไฟฟ้า

2,619

MW

590

MW

ไอน้ำ�

148

TPH

38

TPH

น้ำ�เย็น 4,600

RT

1,150

RT

3) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทดำ�เนินการเองที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

-

พลังงาน
แสงอาทิตย์

Private
PPA

รวม

100%

ไฟฟ้า

11.4 MW

11.4

MW

ไฟฟ้า

11.4 MW

11.4

MW

ไตรมาส
1/2564 ไตรมาส
3/2564

โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�กลุ่่�มบริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุนที่่�เปิิด
ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว
บริิษััท เก็็คโค่่-วััน จำำ�กััด

โรงไฟฟ้้าเก็็คโค่่-วััน เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่� ใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิง
ตั้้ง� อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง มีีขนาดกำำ�ลังั
การผลิิต 660 เมกะวััตต์์ ตามสััญญาซื้้อ� ขายไฟฟ้้า กัับ กฟผ. ภาย
ใต้้รููปแบบของโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าอิิสระ โดยจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
ทั้้�งหมดให้้แก่่ กฟผ. เป็็นเวลา 25 ปีี นัับจากวัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการ
ผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนสิิงหาคม 2555

ทั้้�งนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� 2 จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ถืือหุ้้�นในบริิษััท โกลว์์ ไอพีีพีี
จำำ�กััด คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด ในขณะที่่�กลุ่่�มโกลว์์ ถืือหุ้้�นในบริิษััท โกลว์์ ไอพีีพีี จำำ�กััด
คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 95 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด

ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือหุ้้�นในโครงการโรงไฟฟ้้า เก็็คโค่่-วััน ผ่่านบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� 2 จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััท
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ในสััดส่่วนร้้อยละ 35 ของหุ้้�นที่่�ออกและ
จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ในขณะที่่�บริิษััทในกลุ่่�มโกลว์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ในสััดส่่วนร้้อยละ 65 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด

บริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด เป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
ในประเทศสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นเจ้้าของและประกอบธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
ห้้วยเหาะ ซึ่่� ง เป็็ น โรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ��มีีกำำ�ลัั ง การผลิิ ต 152
เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ในแขวงอััตตะปืือ ทางตอนใต้้ของ สปป.ลาว
โดยได้้รัับสััมปทานจากรััฐบาล สปป.ลาวเป็็นระยะเวลา 30 ปีี
ในรููปแบบ Build-Operate-Transfer ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิต
ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ ไปเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2542 โดยมีีความ
สามารถในการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้แก่่ กฟผ. จำำ�นวน 126 เมกะวััตต์์
โดยปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ขายให้้กัับ กฟผ. ในแต่่ละปีีจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�มีี ในแต่่ละปีี โดยบริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด
จะจััดทำำ�ประมาณการไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้ในแต่่ละปีีเป็็นรายเดืือนให้้
กฟผ. และ Electricite du Laos (EDL) จำำ�นวน 2 เมกะวััตต์์เป็็น
ระยะเวลา 30 ปีีนัับตั้้�งแต่่ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์

บริิษััท โกลว์์ ไอพีีพีี จำำ�กััด

โรงไฟฟ้้าโกลว์์ ไอพีีพีี เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานก๊๊าซธรรมชาติิ ตั้้ง� อยู่่�
ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE 1) จัังหวััด
ชลบุุรีีมีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 713 เมกะวััตต์์ ตามสััญญาซื้้�อขาย
ไฟฟ้้า กัับ กฟผ. ภายใต้้รููปแบบของโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าอิิสระ
โดยจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าทั้้�งหมดให้้แก่่ กฟผ. เป็็นเวลา 25 ปีี นัับจาก
วัันที่่เ� ริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนมกราคม 2546
038
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บริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด

ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด ทางอ้้อมโดย 2. บริิ ษัั ท กัั ลฟ์์ โซล่่ า ร์์ บีีวีี จำำ� กัั ด มีีกำำ�ลัั ง ผลิิ ต 0.13
ถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท ห้้วยเหาะไทย จำำ�กััด (ซึ่่�งถืือหุ้้�นใน บริิษััท
เมกะวััตต์์ ตั้้ง� อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1
ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััดในสััดส่่วนร้้อยละ 25) ในสััดส่่วนร้้อยละ 51
(WHA CIE 1) เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ ใน
ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ในขณะที่่�กลุ่่�มโกลว์์ถืือหุ้้�น
เดืือนมิิถุุนายน 2557
ในบริิษััท ห้้วยเหาะไทย จำำ�กััดในส่่วนที่่�เหลืือ ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้การ 3. บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 1 จำำ�กััด มีีกำำ�ลัังผลิิต 0.13
ถืือหุ้้�นโดยรวมของบริิษััทในบริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด จึึงคิิด
เมกะวัั ตต์์ ตั้้� ง อยู่่�ในนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ
เป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 12.75 ของหุ้้น� ที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) เริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้า
สำำ�หรัับกลุ่่�มโกลว์์มีีการถืือหุ้้�นผ่่าน บริิษััท ไฟฟ้้าห้้วยเหาะ จำำ�กััด
เชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนสิิงหาคม 2557
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมรวมทั้้�งหมดคิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 67.25 4. บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 2 จำำ�กััด มีีกำำ�ลัังผลิิต 0.09
ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด และ EDL-Generation
เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
Public Company Limited (EDL-Gen) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
(ESIE) เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ ในเดืือน
ร้้อยละ 20 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
มกราคม 2558
บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล จำำ�กััด

บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล จำำ�กััด เป็็นเจ้้าของและประกอบ
ธุุรกิจิ โรงไฟฟ้้ากััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล ซึ่ง่� ตั้้ง� อยู่่�ในเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานก๊๊าซ
ธรรมชาติิ ในรููปแบบโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก หรืือ Small
Power Producer (SPP) ประเภทสััญญา Firm ปััจจุุบัันมีีกำำ�ลััง
ผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งทั้้�งหมด 123 เมกะวััตต์์ จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้
กัับ กฟผ. จำำ�นวน 90 เมกะวััตต์์ภายใต้้สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าซึ่่�ง
มีีอายุุ 25 ปีี จากวัันเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ ใน
เดืือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนั้้�น โรงไฟฟ้้ากััลฟ์์ เจพีี เอ็็น
แอลแอล ยัังได้้ทำำ�สััญญาเพื่่�อจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า ไอน้ำำ��และน้ำำ��เย็็น
ให้้กัับลููกค้้าอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเขตประกอบอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL)

ทั้้�งนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ถืือหุ้้�นในบริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ จำำ�กััด
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด ในขณะที่่�กลุ่่�มกััลฟ์์ ถืือหุ้้�นในบริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ จำำ�กััด
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล เป็็นเจ้้าของและประกอบ
ธุุ รกิิ จ โรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ แ บบที่่� ติิ ดตั้้� ง บนหลัั ง คา
(Solar Rooftop) ภายใต้้รููปแบบโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็ก
มาก (VSPP) จำำ�นวน 4 โครงการ มีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้ารวม
3.3 เมกะวััตต์์ และจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้แก่่ กฟภ. จำำ�นวน 2.3
เมกะวััตต์์ และ กฟน. จำำ�นวน 1.0 เมกะวััตต์์ โดยแบ่่งเป็็นราย
ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือหุ้้�นในโครงการโรงไฟฟ้้ากััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล บริิษััทดัังนี้้�
ผ่่านบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 ของหุ้้�นที่่� 1. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 1 จำำ�กััด มีี
ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ในขณะที่่�บริิษััทในกลุ่่�มกััลฟ์์ เป็็น
กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 0.64 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ดัับบลิิวเอชเอ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
เมกกะโลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนาตราด กม.18 จัังหวััด
ทั้้�งหมด
สมุุ ท รปราการ เริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ไฟฟ้้ า เชิิ ง พาณิิ ช ย์์
ในเดืือนเมษายน 2557
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์กััลฟ์์ โซล่่าร์์
2. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 3 จำำ�กััด มีี
บริิษัทั กััลฟ์์ โซล่่าร์์ จำำ�กััด เป็็นเจ้้าของและประกอบธุุรกิจิ โรงไฟฟ้้า
กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 0.83 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ดัับบลิิวเอชเอ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบที่่�ติิดตั้้�งบนหลัังคา (Solar Rooftop)
เมกกะโลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนาตราด กม.18 จัังหวััด
ภายใต้้รููปแบบโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็กมาก (VSPP)
สมุุ ท รปราการ เริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ไฟฟ้้ า เชิิ ง พาณิิ ช ย์์
จำำ�นวน 4 โครงการ มีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้ารวม 0.6 เมกะวััตต์์
ในเดืือนเมษายน 2557
และจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าทั้้�งหมดให้้แก่่ กฟภ.และ กฟน. โดยแบ่่งเป็็น 3. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 6 จำำ�กััด มีี
รายบริิษััทดัังนี้้�
กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 0.83 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ดัับบลิิวเอชเอ
เมกกะโลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนาตราด กม.18 จัังหวััด
1. บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ เคเคเอส จำำ�กััด มีีกำำ�ลัังผลิิต 0.25
สมุุ ท รปราการ เริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ไฟฟ้้ า เชิิ ง พาณิิ ช ย์์
เมกะวัั ตต์์ ตั้้� ง อยู่่�ในดัั บ บลิิ ว เอชเอ โลจิิ สติิ ก ส์์ พ าร์์ ค 1
ในเดืือนเมษายน 2557
(WHA LP 1) เริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในเดืือน
ธัันวาคม 2557
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4. บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 17 จำำ�กััด มีี 2. บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 1 จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์
กำำ�ลังั ผลิิตติดตั้้
ิ ง� 1.0 เมกะวััตต์์ ตั้้ง� อยู่่�ที่่ดั� บั บลิิวเอชเอ เมกกะ
ทีีเอส 1 ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ วัังน้้อย 61 จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
(ESIE) อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ ในเดืือนกรกฎาคม
ติิดตั้้�งทั้้�งหมด 134 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังการผลิิตไอน้ำำ��ตาม
2557
สััญญา 30 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2560
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทั ย่่อยที่่� 3. บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 2 จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์
บริิษัทั ถืือหุ้้น� ร้้อยละ 99.99) ถืือหุ้้น� ในกลุ่่�มบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ กััน
ทีีเอส 2 ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
กุุล คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
(ESIE) อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
ทั้้�งหมด ในขณะที่่�กลุ่่�มกัันกุุล ถืือหุ้้�นในกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ติิดตั้้�ง 134 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังการผลิิตไอน้ำำ��ตามสััญญา
กัันกุุล คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
30 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
แล้้วทั้้�งหมด
เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2560
4. บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 3 จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์
บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััด
ทีีเอส 3 ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
บริิษัทั บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััด เป็็นเจ้้าของและ
ซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง
ประกอบธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าบีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 ซึ่่�ง
มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�ง 130 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังการผลิิต
ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE 1)
ไอน้ำำ��ตามสััญญา 25 ตัันต่่อชั่่ว� โมง โดยเริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิต
เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานก๊๊าซธรรมชาติิ ในรููปแบบโครงการผู้้�ผลิิต
ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2560
ไฟฟ้้ารายเล็็ก หรืือ Small Power Producer (SPP) ประเภท 5. บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 4 จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์
สััญญา Firm ซึ่่�งกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งทั้้�งหมด 130 เมกะ
ทีีเอส 4 ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
วััตต์์ จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้กัับ กฟผ. จำำ�นวน 90 เมกะวััตต์์ภายใต้้
ซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าซึ่่�งมีีอายุุ 25 ปีี นัับจากวัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการ
มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�ง 130 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังการผลิิต
ผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนพฤศจิิกายน 2559 นอกจากนั้้�น
ไอน้ำำ��ตามสััญญา 25 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิต
โรงไฟฟ้้าบีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 ยัังได้้ทำำ�สััญญาเพื่่�อ
ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือนมกราคม 2561
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้กัับลููกค้้าอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน WHA CIE 1 6. บริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็นแอลแอล 2 จำำ�กัดั โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์
เอ็็นแอลแอล ตั้้ง� อยู่่�ที่่เ� ขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
ทั้้�งนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
เอชเอ ระยอง (WHA RIL) อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
ย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ถืือหุ้้�นในบริิษััท บีี.กริิม เพา
มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�ง 127 เมกะวััตต์์และกำำ�ลัังการผลิิต
เวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััด คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 ของ
ไอน้ำำ��ตามสััญญา 10 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิต
หุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ในขณะที่่�กลุ่่�มบีี กริิม เพา
ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือนมกราคม 2562
เวอร์์ ถืือหุ้้�นในบริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััด
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว ทั้้�งนี้้�บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ทั้้�งหมด
ของที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99) ถืือหุ้้�นใน โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิดังั กล่่าวคิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 25.01 ของหุ้้น� ที่่�ออก
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานก๊๊าซธรรมชาติิ
และจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ในขณะที่่�บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด ได้้
ที่่�ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด
ลงทุุนในสััดส่่วนคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและ
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััดร่ว่ มเป็็นเจ้้าของโรงไฟฟ้้า จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
พลัังงานก๊๊าซธรรมชาติิตามรููปแบบโครงการผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
(SPP) ประเภทสััญญา Firm จำำ�นวน 6 โครงการ ดัังต่่อไปนี้้�
โครงการโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมที่่�ร่่วมลงทนกัับ
1. บริิษััท กััลฟ์์ วีีทีีพีี จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์ วีีทีีพีี
ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE)
อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง มีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�ง
ทั้้�งหมด 137.0 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังการผลิิตไอน้ำำ��ตาม
สััญญา 20 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยจะเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนพฤษภาคม 2560
040

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท โกลว์์ พลัังงาน (จำำ�กััด) มหาชน
และบริิษััท สุุเอซ เอเชีีย จำำ�กััด

บริิษััท ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด โครงการโรงไฟฟ้้าขยะ
อุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีนเอนเนอร์์ยี่่� ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกร
รมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE 1) จัังหวััดชลบุุรีี มีีกำำ�ลััง
การผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�ง 8.6 เมกะวััตต์์ เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ไปเมื่่�อเดืือน พฤศจิิกายน 2562

บริิษััท ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด เป็็นบริิษััทย่่อยของ บริิษััท
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุน
ระหว่่าง บมจ. โกลว์์ พลัังงาน (บริิษััทย่่อยของ บมจ. โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยีี) ร่่วมกัับ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่�
จำำ�กััด (บริิษััทย่่อยของ บมจ. ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์
พาวเวอร์์) และบริิษัทั สุุเอซ เอเชีีย จำำ�กััด เพื่่อ� การพััฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะอุุตสาหกรรม โดยทั้้�งสามบริิษััทถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนที่่�เท่่ากััน

การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งทางด้้านการดำำ�เนิินการ
และด้้านต้้นทุุนทางการเงิิน ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเลืือกใช้้เทคโนโลยีี
ที่่� เ หมาะสมตอบโจทย์์ ต่่ อ ความต้้องการของลูู กค้้ าด้้วยราคา
ที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ และในราคาที่่�ถููกกว่่าคู่่�แข่่ง ซึ่่�งช่่วยลด
ต้้นทุุนการผลิิตให้้กัับลููกค้้าอุุตสาหกรรม

โครงการระบบท่่อจััดจำำ�หน่่ายและค้้าปลีีกก๊๊าซธรรมชาติิ
ที่่�ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษััท เอ็็มไอทีีจีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด

บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาและพััฒนานวััตกรรมด้้านพลัังงาน
ด้้านต่่ า งๆ ได้้แก่่ โครงสร้้างตลาดไฟฟ้้ า รูู ป แบบใหม่่ เช่่ น
Peer-to-Peer Energy Trading ศึึกษาโครงสร้้างอััตราค่่าบริิการ
รููปแบบใหม่่ เช่่น Net Metering, Net Billing ศึึกษาเทคโนโลยีีใหม่่
เช่่น ระบบกัักเก็็บพลัังงาน (Energy Storage) ศึึกษาการจััดการ
และการปฏิิบัติั กิ ารระบบไฟฟ้้ารููปแบบใหม่่ เช่่น ระบบไมโครกริิด
(Microgrid) ฯลฯ ในบริิเวณพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
WHA โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อรองรัับกระแสความเปลี่่�ยนแปลงของ
อุุตสาหกรรมพลัังงานสู่่�การผลิิตไฟฟ้้าแบบกระจายตััวและการ
ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานสะอาด ซึ่่�งจะช่่วยลดต้้นทุุนและเพิ่่�ม
เสถีียรภาพด้้านพลัังงานให้้แก่่ผู้ป้� ระกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม
และเพิ่่�มโอกาสการลงทุุนให้้กัับบริิษััท ในปีี 2563 บริิษััทได้้ร่่วม
มืือกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคและพัันธมิิตรด้้านเทคโนโลยีีในการ
ศึึกษาและพััฒนาระบบ Peer-to-Peer Energy Trading โดยใช้้
เทคโนโลยีี Blockchain ซึ่่�งในปััจจุุบัันโครงการดัังกล่่าวได้้เข้้า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโปรแกรม ERC Sandbox ที่่�ดำำ�เนิินการโดย
คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว

โครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 2 เป็็นโครงการ
ระบบท่่ อ จัั ด จำำ� หน่่ า ยและค้้าปลีีกก๊๊ า ซธรรมชาติิ ใ ห้้แก่่ ลูู กค้้ า
อุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด
2 และโครงการดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 4 ที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรม ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE 4)
ซึ่่�งได้้เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อเดืือน มิิถุุนายน 2562
โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�กลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินการเอง
ที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว
1. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�บริิษััท
ดำำ�เนิินการเอง

2. กลยุุทธ์์ในการนำำ�นวััตกรรมและ Smart Solutions
ต่่างๆ มาใช้้ในการจััดการพลัังงานในพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

บริิษััทได้้เข้้าดำำ�เนิินการโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้กัับโรงงานอุุตสาหกรรมและอาคารคลััง
สิินค้้าทั้้�งในพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHA และภายนอก ซึ่่�ง
ได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์แล้้วเป็็นจำำ�นวนรวมทั้้ง� สิ้้น�
36.9 เมกะวััตต์์
3. กลยุุทธ์์ในการเป็็นผู้้�นำำ�ในการพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้า
โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�กลุ่่�มบริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุน
ที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง
1. โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบนหลัังคา

บริิษััทได้้เข้้าดำำ�เนิินการโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้กัับโรงงานอุุตสาหกรรมและอาคารคลััง
สิินค้้าทั้้ง� ในพื้้�นที่่�อุตส
ุ าหกรรมของกลุ่่�ม WHA และภายนอก ที่่�อยู่่�
ระหว่่างก่่อสร้้างมีีขนาดกำำ�ลัังผลิิตรวม 11.4 เมกะวััตต์์

กลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท

1. กลยุุทธ์์การจััดจำำ�หน่่ายพลัังงานสะอาดในราคาที่่�
สามารถแข่่งขัันได้้

บริิษััทคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งเน้้นการขยาย
และพััฒนาโครงการพลัังงานสะอาด ด้้วยความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเทคโนโลยีีพลัังงาน ความเข้้าใจในความต้้องการของลููกค้้า

สำำ�หรัับใช้้ในเฉพาะพื้้�นที่่� (Captive Energy) และระบบ
ไมโครกริิด (Microgrid) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม

บริิษััทอยู่่�ระหว่่างศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้้าสำำ�หรัับใช้้ในพื้้�นที่่เ� ฉพาะ และการพััฒนาระบบไมโครกริิด
เพื่่� อ จำำ� หน่่ า ยไฟฟ้้ า และไอน้ำำ�� ให้้กัั บ ผู้้� ป ระกอบการในพื้้� น ที่่�
อุุตสาหกรรมต่่างๆ โดยเริ่่�มจากพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
ดัับบลิิวเอชเอ ซึ่่�งจะช่่วยให้้กระแสไฟฟ้้าที่่�จััดจำำ�หน่่ายให้้กัับ
ลููกค้้าโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ มีีความมั่่�นคงขึ้้�นกว่่าในปััจจุุบััน
เพราะจะสามารถบริิหารจััดการผลิิตไฟฟ้้าจากหน่่วยผลิิตประเภท
ต่่างๆ ให้้คุ้้�มค่่าและสอดคล้้องกัับลัักษณะการใช้้พลัังงานของผู้้ใ� ช้้
พลัังงานในพื้้�นที่่นั้้� น� ๆ รวมถึึงมีีต้้นทุุนการผลิิตไอน้ำำ��ที่่ต่ำ� ำ�� นอกจาก
นั้้�นยัังช่่วยส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทางเลืือก และช่่วยลดการ
สูู ญ เสีียพลัั ง งานจากการจำำ� หน่่ า ยไฟฟ้้ า ผ่่ า นระบบสายส่่ ง ใน
ระยะทางไกล ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตให้้ผู้้�ประกอบการในนิิคม
อุุตสาหกรรมอีีกทั้้�งยัังช่่วยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
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4. กลยุุทธ์์ในการมุ่่�งเน้้นการขยายธุุรกิิจทั้้�งภายในประเทศ
และประเทศในกลุ่่�ม CLMV โดยเฉพาะประเทศเวีียดนาม
ซึ่่�งเป็็นตลาดที่่�มีีศัักยภาพสููงสุุด

บริิษัทั มีีแผนในการขยายธุุรกิจิ พลัังงานดัังที่่กล่
� า่ วมาข้้างต้้นไปยััง
ตลาดทั้้�งภายในประเทศ และต่่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่่�
มีีอััตราการเติิบโตของจำำ�นวนประชากรและทางเศรษฐกิิจสูงู และ
มีีความต้้องการพลัังงานจำำ�นวนมาก เช่่น ประเทศในกลุ่่�ม CLMV
โดยเฉพาะประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�มีีศัักยภาพและ
น่่าลงทุุน ทั้้�งนี้้� บริิษัทั อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาเพื่่อ� เข้้าลงทุุนโครงการ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบนพื้้�นดิิน (Solar Farm) และ
พลัังงานลม (Wind Farm) มีีสััญญาจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าระยะยาวให้้กัับ
การไฟฟ้้าเวีียดนามหรืือ EVN

ภาวะอุุตสาหกรรม

อุุตสาหกรรมไฟฟ้้าในประเทศไทย เป็็นระบบสาธารณููปโภค
พื้้�นฐานที่่�ถููกกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานโดย กระทรวงพลัังงาน
(พน.) คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) และ คณะ
กรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) เพื่่อ� พััฒนาและจััดหา
พลัังงานไฟฟ้้าของประเทศให้้มีีความมั่่�นคงและยั่่ง� ยืืน แต่่เดิิมการ
ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทยมีีการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็็นผู้ผ้� ลิิตไฟฟ้้าแต่่เพีียงผู้้เ� ดีียว ต่่อมาเนื่่อ� งจากแนวโน้้ม
ความต้้องการใช้้ไฟฟ้้ามีีเพิ่่�มขึ้้�นจากการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
และการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชาชน รััฐบาลจึึงได้้มีีการส่่งเสริิม
ให้้ภาคเอกชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการผลิิตไฟฟ้้ามากขึ้้�นเพื่่�อ
ลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุุนก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับ
ความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2535 รััฐบาล
ได้้มีีนโยบายเพิ่่�มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิิตไฟฟ้้าและ
เปิิดโอกาสให้้เข้้าร่่วมประมููลการสร้้างโรงไฟฟ้้าได้้ ทำำ�ให้้ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2537 ได้้มีีผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าอิิสระ (Independent Power
Producer: IPP) และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small Power
Producer: SPP) เข้้ามามีีบทบาทในการผลิิตไฟฟ้้าในระบบ
ของประเทศ และต่่อมาในปััจจุุบัันเนื่่�องจากมีีการสนัับสนุุนให้้มีี
การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนในการผลิิตไฟฟ้้า จึึงได้้มีีผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า
ขนาดเล็็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เข้้ามา
มีีบทบาทเพิ่่�มในอุุตสาหกรรมไฟฟ้้าของประเทศ และในช่่วง
ที่่�ผ่่านมาต้้นทุุนอุุปกรณ์์ผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ได้้ตกลงอย่่าง
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รวดเร็็ว ทำำ�ให้้มีีผู้้�ประกอบการจำำ�นวนมากลงทุุนติิดตั้้�งระบบ
ผลิิตไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์เพื่่�อใช้้เองหรืือจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ใช้้ไฟ
ในโรงงานอุุตสาหกรรมหรืือสถานประกอบการขนาดใหญ่่อื่่�นๆ
เนื่่�องจากสามารถผลิิตพลัังงานได้้ในราคาต้้นทุุนเฉลี่่�ยต่่อหน่่วย
ที่่�ต่ำำ��กว่่าการซื้้�อไฟจาก การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) หรืือ การ
ไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.)
อ้้างอิิ ง จากแผนพัั ฒ นากำำ�ลัั ง ผลิิ ต ไฟฟ้้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 (PDP 2018 revision
1) กระทรวงพลัังงาน ได้้คงไว้้ซึ่่�งกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา
ณ ปลายแผนที่่� 77,211 MW เท่่าเดิิมตามแผน PDP 2018
เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงในระบบไฟฟ้้าของประเทศ กำำ�ลัังการผลิิต
โรงไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนคงเดิิมที่่� 18,696 MW แต่่ได้้มีี
การปรัับเป้้าหมายและแผนการจ่่ายไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนเพื่่อ�
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานราก
ตามนโยบายการส่่งเสริิมของภาครััฐ
ความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าในประเทศนั้้�นผัันแปรตามภาวะเศรษฐกิิจ
โดยมีีอััตราการเติิบโตโดยเฉลี่่�ยคิิดเป็็นประมาณ 0.9-1.1 เท่่า
ของอััตราการเติิบโตของ GDP สำำ�หรัับแนวโน้้มอุุตสาหกรรม
ในปีี 2564-2565 นั้้�น ธุุรกิิจไฟฟ้้าเอกชนมีีแนวโน้้มเติิบโตดีีขึ้้�น
ตามลำำ�ดัับจากปััจจัยั หนุุนทั้้ง� ด้้านอุุปสงค์์ที่่มีีตล
� าดรองรัับแน่่นอน
และด้้านอุุปทานจากนโยบายสนัับสนุุนการลงทุุนของภาครััฐตาม
แผนพััฒนากำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้าและแผนพััฒนาพลัังงานทดแทน
และพลัังงานทางเลืือก ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าที่่�การลงทุุนมีีแนว
โน้้มเร่่งตััวขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2564 เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วย โครงการ
พลัังงานแสงอาทิิตย์ติ์ ดตั้้
ิ ง� บนหลัังคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้้าเชื้้อ�
เพลิิงชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และขยะ ตามลำำ�ดัับ เนื่่อ� งจากเป็็นกลุ่่�ม
เป้้ า หมายที่่� ภ าครัั ฐ จะทยอยรัั บ ซื้้� อ ไฟฟ้้ า อีีกทั้้� ง เป็็ น กลุ่่�ม
ที่่�มีีศัักยภาพการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุนและแหล่่งวััตถุุดิิบ*
*ที่่�มา
แนวโน้้มอุุตสาหกรรมธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า, Krungsri Reserch วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563

ปััจจััย
ความเสี่่�ยง

บริิษัทั ตั้้�งเป้้าหมายเป็็นบริิษัทั ชั้้�นนำำ�ของประเทศในการให้้บริิการ
สาธารณููปโภคและพลัังงาน โดยบริิษัทั ได้้ตระหนัักถึงึ ปััจจัยั ความ
เสี่่�ยงต่่างๆ อัันอาจเกิิดขึ้้�นภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััย
ภายในและภายนอก รวมถึึงสภาพแวดล้้อมต่่างๆ ที่่�อาจจะส่่ง
ผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจ บริิษััทจึึงได้้ประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่างๆ ตลอดจนผลกระทบของความเสี่่�ยงต่่างๆ
ดัังกล่่าวต่่อธุุรกิจิ ของบริิษัทั โดยแบ่่งออกเป็็น 4 ด้้านหลััก กล่่าว
คืือ ด้้านกลยุุทธ์์ (Strategy) ด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operation)
ด้้านการเงิิน (Financial) และด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
และอื่่� น ๆ (Compliance) และแบ่่ ง แยกตามประเภทของ
ธุุรกิิจหลััก (ธุุรกิิจน้ำำ��และธุุรกิิจพลัังงาน) ของบริิษััท ดัังต่่อไปนี้้�

และฐานะทางการเงิินของบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ได้้ เพื่่อ� ลดความ
เสี่่ย� งดัังกล่่าว บริิษัทั จึึงพิิจารณาคััดเลืือกโครงการลงทุุนที่่�ให้้อััตรา
ผลตอบแทนภายในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Equity Internal Rate of
Return) ในระดัับที่่�เหมาะสม และศึึกษาและวิิเคราะห์์ความเป็็น
ไปได้้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถึึงการศึึกษาผลกระ
ทบจากปััจจััยต่่างๆ (Sensitivity Analysis) อย่่างละเอีียด และ
หากเป็็นโครงการร่่วมทุุน (Joint Venture) บริิษัทั ก็็มีีนโยบายเลืือก
ผู้ร่้� ว่ มลงทุุนอย่่างรอบคอบ โดยพิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญ ฐานะทางการเงิิน และประวััติิผล
การดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาในอดีีตของผู้้�ร่่วมลงทุุนอีีกด้้วย

ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

เนื่่อ� งจากกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของธุุรกิจน้ำ
ิ ��ำ ของบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นผู้้ป� ระกอบการ
ในนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรม ประกอบ
ด้้วยลููกค้้ากลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี กลุ่่�มพลัังงาน และกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นหลััก ซึ่่�งมีีการใช้้น้ำำ��คิิดเป็็นสััดส่่วน
ประมาณร้้อยละ 40.1 ร้้อยละ 23.1 และร้้อยละ 11.7 ของรายได้้
จากธุุรกิจน้ำ
ิ ำ��ทั้้ง� หมดของบริิษัทั ในปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�
ลููกค้้ารายใหญ่่ของบริิษััท 10 รายแรก ส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้ากลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า โดยรายได้้ของบริิษััทจาก
ลููกค้้ารายใหญ่่ดัังกล่่าวคิิดเป็็นร้้อยละ 58.2 และร้้อยละ 43.4
ของรายได้้จากธุุรกิจน้ำ
ิ ำ��ของบริิษัทั ในปีี 2562 และปีี 2563 ดัังนั้้น�
หากธุุรกิิจหรืือสภาวะการลงทุุนของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหรืือลููกค้้า
รายใหญ่่ดัังกล่่าวลดลงหรืือชะลอตััวลง อาจทำำ�ให้้ความต้้องการ
ใช้้น้ำำ��และระบบสาธารณููปโภคอื่่น� ๆ ของลููกค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวลดลง
ซึ่่ง� เหตุุดังั กล่่าวอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั
ต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั

ธุุรกิิจน้ำำ��

(1) รายได้้หลัักของธุุรกิิจน้ำำ��มาจากลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม
และเขตประกอบกาอุุตสาหกรรมของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ณ ปััจจุุบััน บริิษััทมีีรายได้้จากการดำำ�เนิินงานในจำำ�นวนที่่�มีีนััย
สำำ�คัั ญ มาจากการประกอบธุุรกิิจน้ำำ��ในเขตนิิคมอุุตส าหกรรม
และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมที่่�พััฒนาและบริิหารจััดการ
โดยบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษััทย่่อย (รวมเรีียกว่่า “กลุ่่�ม WHAID”) ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 44.7
และร้้อยละ 61.4 ของรายได้้ทั้้�งหมดของบริิษััท ในปีี 2562 และ
2563 ตามลำำ�ดัับ

แม้้ว่่าบริิษัทั จะได้้ลงนามในสััญญาพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ และสััญญา
เช่่าสิิทธิิกัับกลุ่่�ม WHAID เพื่่�อให้้มีีสิิทธิิในการประกอบธุุรกิิจน้ำำ��
ในนิิคมอุุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
WHAID ทั้้�งสำำ�หรัับโครงการปััจจุุบัันและโครงการในอนาคตเป็็น
ระยะเวลา 50 ปีี แต่่หากกลุ่่�ม WHAID ไม่่ขยายธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ในอนาคตไม่่ว่่าด้้วยเหตุุใดๆ และบริิษััทไม่่มีีลููกค้้าภายนอกนิิคม
อุุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID
เพิ่่�มเติิม รายได้้ของบริิษััทอาจไม่่เติิบโตอย่่างมีีสาระสำำ�คััญใน
อนาคต หรืือหากสััญญาเช่่าสิิทธิิสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อครบกำำ�หนดระยะ
เวลา 50 ปีี โดยไม่่มีีการต่่ออายุุ และบริิษััทไม่่มีีลููกค้้าภายนอก
นิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
WHAID มาชดเชยรายได้้ของบริิษััทอาจลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ซึ่่�งเหตุุดัังกล่่าวอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อผลการดํําเนิินงาน

(2)	ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่เพีียงบางราย

บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและผลกระทบจากปััจจัยั ดัังกล่่าว
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง 1) บริิษััทได้้มีีการเฝ้้าติิดตามการใช้้น้ำำ��ของ
ลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด 2) สอบถามและทบทวนแผนการใช้้น้ำำ��กัับ
ลููกค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวเป็็นระยะๆ และ 3) เพื่่�อเป็็นการลดผลกระ
ทบจากปััจจััยดัังกล่่าวในระยะยาว บริิษััทจึึงมีีนโยบายและแผน
งานในการเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้า อาทิิ เช่่น การให้้บริิการน้ำำ��อุุตสาหกรรม
ประเภทพิิเศษ (Specific Industrial Water) หรืือระบบน้ำำ��
อาร์์ โอ (Reverse Osmosis) เพื่่�อสามารถเจาะกลุ่่�มลููกค้้า
หลากหลายมากขึ้้�น รวมถึึงการวางแผนการตลาดในการเจาะ
กลุ่่�มลููกค้้านอกนิิคม เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เทศบาล ฯลฯ
ในพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญอีีกด้้วย
รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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(3)	ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบรายใหญ่่

(SPP) และโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็กมาก (VSPP) ของบริิษััทเกิิดจาก
การลงทุุนในบริิษััทต่่างๆ และมีีฐานะเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััท
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงมีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการและการบริิหารงานของ
ธุุรกิิจดัังกล่่าวผ่่านคณะกรรมการของบริิษััท แม้้ว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใหญ่่ในบริิษััทดัังกล่่าวเป็็นบริิษััทที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจน้ำำ��
หรืือธุุรกิิจพลัังงาน บริิษััทก็็อาจมีีความเสี่่�ยงจากการลงทุุนใน
ธุุรกิิจดัังกล่่าว บริิษััทรัับรู้้�รายได้้จากการลงทุุนในธุุรกิิจดัังกล่่าว
ในรููปแบบของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและ
กิิจการร่่วมค้้า และเงิินปัันผล ทั้้�งนี้้�บริิษััทบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงดัังกล่่าวด้้วยการคััดเลืือกผู้้�ร่่วมทุุนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและ
ประสบการณ์์สููงเมื่่�อลงทุุนในบริิษััทร่่วมต่่างๆ

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการสาธารณููปโภค โดยผลิิตและจััด
จำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรมให้้แก่่ผู้ป้� ระกอบการอุุตสาหกรรมใน
นิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งต้้องใช้้น้ำำ��ดิิบเป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญ โดย
ค่่าใช้้จ่่ายน้ำำ��ดิบิ เฉลี่่ยคิ
� ดิ เป็็นประมาณร้้อยละ 69.3 ของต้้นทุุนรวม
ในปััจจุุบััน บริิษััทจััดหาน้ำำ��ดิิบจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบรายใหญ่่
3 ราย เป็็นหลััก ได้้แก่่ 1) บริิษััทจััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��
ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน) (“อีีสต์์วอเตอร์์”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ได้้รัับ
สััมปทานรายใหญ่่ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดชลบุุรีี ระยอง ฉะเชิิงเทรา
จากกรมชลประทาน 2) กรมชลประทาน และ 3) กลุ่่�ม WHAID
ได้้แก่่ น้ำำ��จากบ่่อน้ำำ��ธรรมชาติิพื้้�นที่่�ของกลุ่่�ม WHAID ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 78.8 ร้้อยละ 11.6 และร้้อยละ 9.6 ตามลำำ�ดัับ โดยกลุ่่�ม
WHAID เป็็นตััวกลางในการจััดซื้้�อน้ำำ��ดิิบจากสองแหล่่งแรก (2)	ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในต่่างประเทศ
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทสามารถจััดซื้้�อน้ำำ��ดิิบโดยตรงจาก อีีสต์์วอเตอร์์ บริิษัทั ได้้ลงทุุนในธุุรกิจิ พลัังงานและสาธารณููปโภคในต่่างประเทศ
และกรมชลประทานได้้
จึึงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิิจ การเมืือง
สัังคม โครงสร้้างทางกฎหมายที่่�เกิิดจากประเทศที่่�บริิษััทเข้้าไป
ดัังนั้้�น หากอีีสต์์วอเตอร์์ กรมชลประทาน หรืือกลุ่่�ม WHAID ลงทุุน รวมถึึงความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน ตลอดจนมีี
ไม่่สามารถจััดหาน้ำำ��ดิิบให้้แก่่บริิษััทได้้ตามปริิมาณและในเวลาที่่� ความเสี่่�ยงด้้านการจััดหาทรััพยากรบุุคคลต่่างประเทศ ซึ่่�งอาจ
ตกลงกััน หรืือเกิิดภาวะขาดแคลนน้ำำ��ดิบิ หรืือหากราคาน้ำำ��ดิบิ สููงขึ้้น� ส่่งผลเชิิงลบต่่อรายได้้ของบริิษััทฯ
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบในทางลบอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และโอกาส เพื่่�อลดความเสี่่�ยงข้้างต้้น บริิษััทได้้พิิจารณาและตรวจสอบความ
ทางธุุรกิิจของบริิษััท
น่่ า เชื่่� อ ถืือของผู้้� ร่่ ว มทุุ น รวมถึึ ง ประเทศที่่� มีี แผนจะเข้้าลงทุุ น
ทบทวนปััจจัยั ความเสี่่ย� งจากการโครงการลงทุุนต่่างประเทศอย่่าง
ในช่่วง 10 ปีีที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั มีีแผนงานเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากการ สม่ำำ��เสมอและรอบคอบ มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อ
มีีแหล่่งน้ำำ��ดิิบจากผู้้�บริิการน้้อยรายและหรืือจััดหาคุุณภาพของ เนื่่�องเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทางด้้านทรััพยากรบุุคคล
น้ำำ��ดิิบ 1) บริิษััทมีีการติิดตามสถานการณ์์เกี่่�ยวกัับแหล่่งน้ำำ��ดิิบ บริิษััทได้้เตรีียมบุุคลากรให้้พร้้อมกัับการพััฒนาธุุรกิิจในต่่าง
ตามธรรมชาติิ และมีีแผนในการสร้้างอ่่างกัักเก็็บน้ำำ�� (Reservoirs) ประเทศ และมองหาทรััพยาการบุุคคลเพิ่่�มเติิมเพื่่�อควบคุุมการ
ในบางนิิคมอุุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 2) มีีแผนการจััดหา ดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�เข้้าไปลงทุุน
แหล่่งน้ำำ��ดิิบตามธรรมชาติิเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากแหล่่งที่่�ใช้้เป็็น
ประจำำ� 3) รวมถึึงมีีแผนในการนำำ�เทคโนโลยีีในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นน้ำำ��ดีีเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation)
อีีกด้้วย ซึ่ง่� ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้ขยายกำำ�ลังั การผลิิต Reclaimed ธุุรกิิจน้ำำ��
Water เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 30,200 ลบ.ม. ต่่อวััน ในนิิคมฯ ของกลุ่่�ม (1)	ความเสี่่�ยงจากความสามารถในการปรัับขึ้้�นของราคาค่่า
WHA 4) นอกจากนั้้�นบริิษัทั ได้้มีีการติิดตามและประสานงานกัับ
บริิการสาธารณููปโภคในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม
ลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� วางแผนการใช้้น้ำำ��และการส่่งน้ำำ��ได้้อย่่าง มาตรา 14 แห่่งพระราชบััญ ญััติิการนิิคมอุุตส าหกรรมแห่่ ง
เพีียงพอ และประสานงานกัับผู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบและเพื่่�อหาทาง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ตามที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กำำ�หนดว่่า
ป้้องกัันและแก้้ไขอย่่างสม่ำำ��เสมอ ด้้วยมาตรการป้้องกัันที่่�ดำำ�เนิิน “การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (“กนอ.”) มีีอำำ�นาจ
การมาแล้้วข้้างต้้น บริิษัทั มั่่�นใจได้้ว่่าจะมีีแหล่่งน้ำำ��ดิบิ ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ กำำ�หนดราคาขาย ค่่าเช่่า และค่่าเช่่าซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือ
และปริิมาณเพีียงพอในการผลิิตและจำำ�หน่่ายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
สัังหาริิมทรััพย์์ และค่่าบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ตลอด
จนค่่าบริิการในนิิคมอุุตสาหกรรมนั้้�น ทั้้�งนี้้� ตามความเหมาะ
ธุุรกิิจน้ำำ��และธุุรกิิจพลัังงาน
สมในด้้านธุุรกิิจ” ดัังนั้้�น อำำ�นาจในการประกาศและปรัับเพิ่่�มค่่า
(1)	ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในกิิจการซึ่่�งบริิษััทไม่่มีีอำำ�นาจ บริิการสาธารณููปโภค เช่่น ค่่าน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรม และค่่าบริิหาร
ควบคุุมกิิจการ
บ่่อบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมของนิิคมอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น ในเขตนิิคม
ในปัั จจุุ บััน บริิ ษััท ได้้ลงทุุน ในธุุรกิิจน้ำำ��และธุุรกิิจพลัังงานผ่่าน อุุตสาหกรรมต่่างๆ จึึงอยู่่�ที่่� กนอ. โดยบริิษััทไม่่สามารถเรีียกเก็็บ
การเข้้าซื้้�อหุ้้�น รายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��ในต่่างประเทศและธุุรกิิจ ค่่าบริิการสาธารณููปโภคเกิินกว่่าอััตราที่่� กนอ. กำำ�หนด ดัังนั้้�น
พลัังงานได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่ (IPP) โรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก บริิษัทั จึึงมีีความเสี่่ย� งในกรณีีที่่� กนอ. ไม่่อนุุมัติั ิให้้บริิษัทั ปรัับเพิ่่�ม
044
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าบริิการสาธารณููปโภคตามต้้นทุุนที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป หรืือเพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับสภาวะตลาด อนึ่่�ง ไม่่มีีข้้อกำำ�หนดให้้บริิษััทต้้องขอ
อนุุมััติิอััตราค่่าบริิการสาธารณููปโภคที่่�เรีียกเก็็บในเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรม

ภััยแล้้ง ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ หรืืออุุบััติิเหตุุร้้ายแรงดัังกล่่าว
อาจส่่งกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และอาจก่่อให้้
เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ประกอบกิิจการ
นอกจากนี้้� บรรดาผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมและพาณิิชยกรรม
ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม หรืือเขตประกอบการอุุตสาหกรรมที่่�
(2)	ความเสี่่�ยงจากการเสื่่�อมสภาพและความเสีียหายของ บริิษััทประกอบธุุรกิิจอยู่่� ก็็อาจได้้รัับผลกระทบจากเหตุุดัังกล่่าว
ระบบผลิิ ตและจำำ�หน่่า ยน้ำำ��เพื่่�อ อุุตส าหกรรมและระบบ ด้้วย ซึ่่�งก็็จะส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และผลการดำำ�เนิินงานของ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
บริิษััทด้้วยเช่่นกััน
ระบบผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมและระบบบำำ�บััดน้ำำ��
เสีียของบริิษัทั อาจมีีการเสื่่อ� มสภาพไปตามระยะเวลาการใช้้งาน ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเป็็นไปได้้ของความเสี่่�ยง
หรืือได้้รัับความเสีียหายในระหว่่างการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งอาจส่่ง เหล่่านี้้� บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
ผลกระทบโดยตรงทำำ� ให้้กระบวนการผลิิ ต และจัั ดส่่ ง น้ำำ�� เพื่่� อ ของโครงการฯ การจััดให้้มีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่เ� หมาะสม
อุุตสาหกรรม หรืือระบบบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียต้้องหยุุดชะงััก ตลอดจนได้้มีีการออกแบบให้้ถนนในโครงการสููงกว่่าระดัับถนน
ลง หากบริิษััทไม่่สามารถซ่่อมแซมให้้เสร็็จสมบููรณ์์ ได้้ภายใน สาธารณะหลัักหน้้าโครงการหรืือระดัับน้ำำ��ท่่วมสููงสุุดในรอบระยะ
ระยะเวลาอัันสมควร นอกจากจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถ เวลา 30 ปีี ในท้้องที่่�นั้้�นๆ นอกจากนี้้�บริิษััทเองก็็ได้้ทำำ�ประกัันภััย
ในการสร้้างรายได้้ และกระแสเงิินสดของบริิษััทแล้้ว ยัังอาจ ที่่�ครอบคลุุมความเสีียหายที่่�เกิิดจากภััยธรรมชาติิและอุุบััติิภััยไว้้
ส่่ ง ผลให้้บริิ ษัั ท ไม่่ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ต ามเงื่่� อ นไขภายใต้้สัั ญ ญา สำำ�หรัับทุุกโครงการของบริิษัทั โดยดำำ�เนิินการทำำ�ประกัันภััยความ
เช่่าสิิทธิิที่่�ทำำ�กัับกลุ่่�ม WHAID และกัับลููกค้้าของบริิษััทอีีกด้้วย เสี่่�ยงทุุกชนิิด (All Risk Insurance) ซึ่่�งครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุก
และอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ประเภท บริิษััทยัังเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทได้้มีีการวางแผนและกำำ�หนด
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญได้้
มาตรการป้้องกัันความเสีียหายจากอุุทกภััยเป็็นอย่่างดีี ดัังนั้้�น
โอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุอุุทกภััยร้้ายแรงกัับโครงการฯ ของบริิษััท จน
เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าว บริิษัทั ได้้มีีการตรวจสอบระบบน้ำำ��อย่่าง เกิินวงเงิินชดเชยความเสีียหายจึึงมีีค่่อนข้้างจำำ�กััด
สม่ำำ��เสมอ รวมถึึงมีีการจััดแผนการซ่่อมบำำ�รุุงระบบการผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมอย่่างเหมาะสม โดยวััตถุุประสงค์์ ในช่่วงที่่�มีีภาวะเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภััยแล้้ง นอกเหนืือจากมาตรการ
ของแผนการซ่่อมบำำ�รุุงจะมุ่่�งเน้้นการซ่่อมแซมระบบน้ำำ��ส่่วนที่่� ของภาครััฐฯ และภาคเอกชนผ่่านหน่่วยงานที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ชำำ�รุุดหรืือเสีียหาย รวมทั้้�งการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน ให้้ดููแลเรื่่�องน้ำำ��อย่่าง Water War Room ที่่�บริิษััทเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของระบบผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้สามารถ ในทีีมงานนั้้�น มาตรการภายในของบริิษััทในการตอบโต้้ภาวะภััย
ใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในกรณีีที่่�มีีการซ่่อมแซมระบบน้ำำ�� แล้้ง มีีด้้วยกัันหลายมาตรการประกอบด้้วย
หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องหยุุดกระบวนการผลิิตและจััดส่ง่ น้ำำ��เป็็นการ
ชั่่�วคราว ทางบริิษััทจะแจ้้งให้้ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมทราบ 1. Wastewater Reclamation เพื่่�อการนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งกลัับมาใช้้
เป็็นการล่่วงหน้้า และมีีการจััดเตรีียมแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองเพื่่อ� ทดแทน
ประโยชน์์เป็็นน้ำำ��อุุตสาหกรรม
ระบบน้ำำ��หลัักเป็็นการชั่่�วคราว จนกว่่าระบบการผลิิตและจำำ�หน่่าย 2. Alternative Raw water resources โดยบริิษััทได้้มีีการ
น้ำำ��หลัักจะซ่่อมแซมเสร็็จสมบููรณ์์ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้จััดทำำ�
พิิจารณาแหล่่งน้ำำ��จากหน่่วยงานท้้องถิ่่�นหรืือเอกชนที่่�มีี
ประกัันทรััพย์์สิินกัับบริิษััทประกัันภััย เพื่่�อรัับผิิดชอบความเสีีย
ศัักยภาพ เพื่่�อเสริิมปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนในการให้้บริิการลููกค้้า
หายที่่�อาจเกิิดจากเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ ให้้ครอบคลุุมทุุกเส้้นท่่ออีีกด้้วย
อุุตสาหกรรม
3. Wastewater Reuse โดยการใช้้น้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้วใน
(3)	ความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุร้้ายแรง ภััยแล้้ง ภััยพิิบััติิทาง
กิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การรดน้ำำ��ต้้นไม้้ การก่่อสร้้าง เป็็นต้้น
ธรรมชาติิ และโรคระบาด

เนื่่�องจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ เช่่น ภััยแล้้ง อุุทกภััย วาตภััย ซึ่่�งจากมาตรการและความร่่วมมืือดัังกล่่าว ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
อััคคีีภััย แผ่่นดิินไหว ภััยจากโรคระบาด และอุุบััติิเหตุุร้้ายแรง ลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดผลกระทบต่่อลููกค้้าจากภาวะภััยแล้้งได้้
เป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของบริิษััท โดยในกรณีีที่่�เกิิด อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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นอกจากนั้้�น ในปีี 2563 มีีการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักและติิดตามสถานการณ์์
อย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงประเมิินสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�สามารถส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานตั้้ง� แต่่การระบาดในช่่วงต้้นในประเทศ
จีีน ซึ่่�งบริิษััทได้้นำำ�แผน Business Continuity Plan (BCP) ที่่�
ได้้วางแผนตั้้�งแต่่ปีี 2562 มาพััฒนาและปรัับปรุุงเพื่่�อรัับมืือ
การระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เริ่่�มตั้้�งแต่่เริ่่�มเฝ้้าระวัังตั้้�งแต่่การติิดต่่อประสานงานกัับลููกค้้า
ต่่างประเทศ โดยพยายามใช้้การติิดต่่อสื่่�อสารผ่่านทางโทรศััพท์์
และการประชุุมผ่่านระบบออนไลน์์ หลัังจากสถานการณ์์เริ่่�มมีี
ความเสี่่�ยงสููงขึ้้�นภายหลัังจากมีีผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ราย
แรกในประเทศไทย บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มการดำำ�เนิินการตามแผนที่่�ได้้
วางไว้้ตามขั้้�นตอนเพื่่�อให้้ลดความเสี่่�ยงทางด้้านความปลอดภััย
ของบุุคลากรของบริิษัทั ฯ พร้้อมกัับจำำ�กััดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้น้้อยที่่�สุุด เช่่น การกำำ�หนดความหนาแน่่น
ของจำำ�นวนพนัักงานในแต่่ละสำำ�นักั งาน โดยให้้พนัักงานที่่ส� ามารถ
Work from Home สามารถทำำ�งานได้้จากบ้้าน โดยบริิษััทฯ
ได้้จััดเตรีียมอุุปกรณ์์เครื่อ่� งมืือเช่่นคอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�คให้้เพีียงพอ
ต่่อการใช้้งาน และได้้กำำ�หนดคู่่�มืือการทำำ�งาน Work from Home
ของแต่่ละหน่่วยงานไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถ
ทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดควบคู่่�ไปกัับความปลอดภััยของ
พนัักงาน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�พนัักงานที่่�ต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่สำ� ำ�นักั งาน
หรืือสถานประกอบการของบริิษััทฯ ในแต่่ละพื้้�นที่่� บริิษััทฯ ก็็ได้้
กำำ�หนดให้้มีีสถานที่่�ปฏิิบััติิงานสำำ�รองกระจายไปยัังสถานที่่�ต่่างๆ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกทั้้�งกำำ�หนดให้้แบ่่งพนัักงานในแต่่ละแผนก
ออกเป็็นอย่่างน้้อย 2 กลุ่่�ม เพื่่�อปฏิิบััติิงานในสถานที่่�ที่่�แตกต่่าง
กัันตามที่่�กำำ�หนด และจำำ�กััดการเดิินทางให้้น้้อยที่่�สุุดเพื่่�อจำำ�กััด
ความเสี่่�ยงของการติิดหรืือการแพร่่กระจายเชื่่�อระหว่่างพนัักงาน
อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดคู่่�มืือการทำำ�งานและวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อรัักษา
ความปลอดภััยจากเชื่่�อไวรััส COVID-19 ตามหลัักปฏิิบััติิของ
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ศููนย์์ควบคุุมและป้้องกัันโรคแห่่ง
สหรััฐอเมริิกา (CDC) กรมควบคุุมโรคแห่่งประเทศไทยและองค์์
กรอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การตรวจวััดอุุณหภููมิิของพนัักงานและ
ผู้้�มาติิดต่่อที่่�สำำ�นัักงาน การฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อภายในสำำ�นัักงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ประเมิินสถานะ
ทางการเงิินอย่่างรััดกุุมและรอบคอบ โดยได้้ประเมิินผลกระ
ทบทางการเงิินตามความรุุนแรงของเหตุุการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
(Financial Sensitivity Analysis) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฐานะทางเงิิน
และสภาพคล่่องของบริิษััทฯ จะไม่่ได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีนััย
สำำ�คัญั จากเหตุุการณ์์ที่่มีี� โอกาสเกิิดขึ้้น� ในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม ที่่�
ผ่่านมาจนถึึงในปััจจุบัุ นั สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
COVID-19 มิิได้้ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
โดยรวมของบริิษััทฯ
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ธุุรกิิจพลัังงาน

บริิ ษัั ท ได้้ลงทุุ น ในธุุ รกิิ จ พลัั ง งานโดยการเข้้าซื้้� อ หุ้้� น ในธุุ รกิิ จ
พลัังงาน โดยส่่วนแบ่่งกำำ�ไรและเงิินปัันผลจากธุุรกิิจพลัังงานของ
บริิษัทั ในปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่ว่ นประมาณร้้อยละ 42.3 ของรายได้้
รวมส่่วนแบ่่งกำำ�ไรและเงิินปัันผลทั้้�งหมดของบริิษัทั สำำ�หรัับปีี สิ้้น�
สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนใน
บริิษัทั เก็็คโค่่-วััน จำำ�กััด (ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ร่่วมของบริิษัทั และบริิษัทั
ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม) มากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�การลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงาน
บริิษััทรัับรู้้�รายได้้ในรููปแบบของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วมและกิิจการร่่วมค้้าและเงิินปัันผล
การลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานนั้้�นมีีความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ซึ่่�งสามารถ
สรุุปได้้โดยย่่อดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนเชื้้�อเพลิิง

ในการประกอบกิิ จการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานก๊๊ า ซธรรมชาติิ แ ละ
ถ่่านหิินนั้้�น เชื้้�อเพลิิงโดยเฉพาะก๊๊าซธรรมชาติิและถ่่านหิิน ถืือ
เป็็นต้้นทุุนหลัักของการประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้า หากเกิิดการ
ขาดแคลนก๊๊าซธรรมชาติิหรืือถ่่านหิิน หรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายก๊๊าซ
ธรรมชาติิหรืือถ่่านหิินไม่่สามารถจััดหาก๊๊าซธรรมชาติิหรืือถ่่านหิิน
ให้้แก่่โรงไฟฟ้้าซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััท ซึ่่�งใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ
หรืือถ่่านหิินได้้ในปริิมาณที่่�ต้้องการ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�นอกเหนืือ
การควบคุุมของโรงไฟฟ้้า โรงไฟฟ้้าดัังกล่่าวก็็อาจปฏิิบััติิผิิดข้้อ
กำำ�หนดของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าที่่�ทำำ�ไว้้กัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย หรืือสััญญาจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า หรืือไอน้ำำ�� ที่่�ทำำ�ไว้้
กัับลููกค้้าประเภทโรงงานอุุตสาหกรรมได้้ ดัังนั้้�น หากเชื้้�อเพลิิง
ขาดแคลนก็็อาจส่่งผลกระทบต่่อการรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร ฐานะ
การเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของบริิษััท เก็็คโค่่-วััน จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจ
พลัังงานที่่�มีีสัดส่
ั ว่ นการลงทุุนมากที่่�สุดนั้้
ุ น� ได้้มีีการทำำ�สัญั ญาซื้้อ�
ขายถ่่านหิินล่่วงหน้้าเพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่ย� งจากการขาดแคลนเชื้้อ�
เพลิิงบางส่่วนแล้้ว

ธุุรกิิจน้ำำ��และธุุรกิิจพลัังงาน

(1)	ความเสี่่�ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม และ
กฎหมายที่่�อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อ
แผนการขยายธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��และธุุรกิิจพลัังงาน ซึ่่�งโอกาสในการขยาย
ธุุ รกิิ จ และผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ขึ้้� น อยู่่�กัั บ สภาวะทาง
เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม และโครงสร้้างทางกฎหมาย โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง หากสภาวะทางเศรษฐกิิจมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ไปในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อัันประกอบด้้วยความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง เงิินเฟ้้อ และการผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
ตลอดจนความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััท

อื่่�นๆ ในอนาคต ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่ออััตราดอกเบี้้�ยโดยรวม หรืือการ
เปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมและกฎหมาย อาจส่่งผลกระทบในทางลบ
ต่่อการประกอบธุุรกิิจ สถานะทางการเงิิน ผลประกอบการ และ
แผนการขยายธุุรกิิจของบริิษััทได้้
(2)	ปััจจััยการชะลอตััวของเศรษฐกิิจโลก การเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายของภาครััฐ และปััจจััยมหภาคอื่่�นๆ

การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจโลก การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายของ
ภาครััฐ ความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองและปััจจััยมหภาคอื่่�นๆ
อาจส่่งผลต่่อการลงทุุนและการลดการขยายกำำ�ลัังการผลิิตของ
ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่างๆ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าปััจจุุบััน
ของบริิ ษัั ท นอกจากนี้้� ปัั ญ หาความไม่่ ส งบทางการเมืืองที่่�
เกิิ ดขึ้้�น บ่่ อยครั้้�งอาจทำำ�ให้้ประเทศไทยขาดความสามารถใน
การแข่่งขัันและความน่่าสนใจในการดึึงดููดการลงทุุนจากต่่าง
ประเทศในอนาคต บางธุุรกิิจอาจพิิจารณาย้้าย ขยาย หรืือ
ตั้้� ง ฐานการผลิิ ต ในประเทศเพื่่� อ นบ้้านเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งนี้้�
ผลของความตึึ ง เครีียดทางการเมืืองประกอบกัั บ หนี้้�สิิ น ภาค
ครัั ว เรืือนที่่� มีี ในระดัั บ สูู ง จำำ� กัั ดก ารบริิ โ ภคของภาคเอกชน
ประกอบกัับการบริิโภคในประเทศ การผลิิต รวมถึึงการส่่งออก
ที่่�ลดลงส่่งผลเสีียต่่อกิิจกรรมการลงทุุน ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีการลดการ
ขยายการผลิิตของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่างๆ ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มลููกค้้าปััจจุุบัันของบริิษััท หรืือการเลื่่�อนการตััดสิินใจลงทุุน
ในประเทศไทย ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อธุุรกิิจของบริิษััท

มีีงบดุุลที่่�มีีสภาพแข็็งแกร่่ง มีีหนี้้�สิินในระดัับต่ำำ�� รัักษาเงิินสดใน
มืือให้้มีีสภาพคล่่อง ไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมจากเงิินตราต่่างประเทศ และ
พยายามจััดแหล่่งเงิินกู้้�ที่่�หลากหลาย ปััจจััยต่่างๆ ที่่�กล่่าวมา
นี้้�จะช่่วยเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นให้้บริิษััทในการขยายธุุรกิิจและลด
ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน
ทั้้�งนี้้� ในธุุรกิจิ พลัังงาน รายได้้หลัักของบริิษัทั มาจากส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
จากบริิษััทร่่วม โดยบริิษััทร่่วมมีีการลงทุุนในโรงไฟฟ้้ า ซึ่่� ง มีี
แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น หรืือเงิิ น กู้้� ยืื มที่่� นำำ� มาใช้้ในการพัั ฒ นาโรงไฟฟ้้ า
ตลอดจนต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานบางส่่วน อยู่่�ในสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ ดัังนั้้�น หากค่่าเงิินของสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ
และอัั ตร าดอกเบี้้� ยมีี ความผัั น ผวนอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ อาจ
ส่่งผลกระทบในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ต่่อการรัับรู้้ส่� ว่ นแบ่่งกำำ�ไร
ฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััท เก็็คโค่่-วััน จำำ�กััด ได้้มีีการทำำ�สััญญาป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน (F/X Swap) และจากอััตรา
ดอกเบี้้�ย (Interest Rate Swap) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
บางส่่วนแล้้ว

ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ

(1)	ความเสี่่�ยงจากการใช้้และตีีความกฎหมาย
และประกาศต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบ
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยยัังเป็็นแหล่่งลงทุุนที่่�น่่าสนใจของ
ธุุรกิิจของบริิษััท
ต่่างประเทศที่่�จะเข้้ามาทำำ�ธุุรกิิจในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ เนื่่อ� งจากประเทศไทยมีีแรงงานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพมากกว่่าและอััตรา
ค่่าจ้้างไม่่สููงมากนัักเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา
รวมถึึงประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาคเอเชีีย รวมถึึงยัังมีีโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน นั่่�นคืือระบบสาธารณููปโภคที่่�พร้้อม และมีีนโยบาย
ส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�น่่าสนใจ

ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
ความสามารถในการบริิหารการเงิินของบริิษััทขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััย
หลายประการ ทั้้�งจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงิินของ
บริิษััท ภาวะเศรษฐกิิจของประเทศไทยและประเทศอื่่�นๆ รวมถึึง
การระดมเงิินทั้้�งจากตลาดเงิิน/ตลาดทุุน ทั้้�งในและต่่างประเทศ
และอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อให้้บริิษััทมีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินงาน
ทางธุุรกิิจที่่�ดีีขึ้้�น บริิษััทจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องจััดหาแหล่่งเงิินทุุน
ที่่�เหมาะสมและพอเพีียงโดยมีีต้้นทุุนทางการเงิินอยู่่�ในระดัับที่่�
เหมาะสม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�
สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 1.15 เท่่า ในขณะที่่�อััตราส่่วนหนี้้�
สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 1.06 เท่่า ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถรัักษาสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินการขยาย
ธุุรกิิจและลดความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน บริิษััทจึึงดำำ�เนิินการโดยให้้

ประกาศคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 58 กำำ�หนดให้้กิิจการการประปาถืือ
เป็็นกิิจการค้้าขายอัันเป็็นสาธารณููปโภค ซึ่่ง� ต้้องได้้รัับอนุุญาตหรืือ
ได้้รัับสััมปทานจากรััฐมนตรีีก่่อนการประกอบกิิจการดัังกล่่าว และ
ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เรื่อ่� ง หลััก
เกณฑ์์การดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัันสััมปทานประกอบกิิจการประปาเพื่่อ�
ความปลอดภััยหรืือผาสุุกของประชาชน พ.ศ. 2554 (“ประกาศกระ
ทรวงทรััพยากรฯ”) ซึ่่ง� ออกตามความในประกาศคณะปฏิิวัติั ิ ฉบัับ
ที่่� 58 กำำ�หนดให้้ “การประกอบกิิจการประปา” ต้้องได้้รัับสััมปทาน
จากรััฐมนตรีีว่่าการทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม โดย
ได้้หารืือกัับกรมทรััพยากรน้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลตาม
ประกาศกระทรวงทรััพยากรฯ ได้้ให้้ความเห็็นว่่าการประกอบกิิจกา
รผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมของบริิษััท และบริิษััท
ย่่อยนั้้�น เข้้าข่่ายกิิจการประปาที่่�ต้้องได้้รัับสััมปทานตามประกาศ
คณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 58 และประกาศกระทรวงทรััพยากรฯ หรืือไม่่
ซึ่่ง� สรุุปใจความได้้ว่่ากิิจการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่อ� อุุตสาหกรรม
ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย โดยเป็็นการจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ประกอบ
ธุุ รกิิ จ ในโครงการนิิ ค มอุุ ตส าหกรรม และเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมเท่่านั้้�น ไม่่ได้้ผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้แก่่ประชาชนเป็็น
การทั่่�วๆ ไปแต่่อย่่างใด ไม่่ถืือเป็็นการประกอบกิิจการประปาจึึงไม่่
อยู่่�ในบัังคัับที่่�ต้้องได้้รัับสััมปทานตามนััยของประกาศคณะปฏิิวัติั ิ
ฉบัับที่่� 58 และประกาศกระทรวงทรััพยากรฯ

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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อย่่างไรก็็ดีี หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายในอนาคต หรืือการ
ตีีความประกาศคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 58 และประกาศกระทรวง
ทรััพยากรฯ เปลี่่�ยนแปลงไปในอนาคตบริิษััท และบริิษััทย่่อยที่่�
เกี่่�ยวข้้องอาจต้้องดำำ�เนิินการขอรัับใบอนุุญาตหรืือสััมปทาน และ
หากบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยไม่่ได้้รัับใบอนุุญาตหรืือสััมปทาน ไม่่ว่า่
ด้้วยเหตุุใดๆ เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวอาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจ รายได้้และฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานและ
โอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััท

ในแต่่ ล ะปีี โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง สถานะทางการเงิิ น กระแสเงิิ น สด
สภาพคล่่อง แผนการลงทุุน และปััจจััยอื่่�นๆ ตามความเห็็น
สมควรของคณะกรรมการบริิษัทั และการจ่่ายปัันผลนั้้�นจะต้้องไม่่มีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และอยู่่�ภายใต้้บัังคัับของกฎหมาย กฎระเบีียบ หรืือคำำ�วิินิิจฉััยที่่�
เกี่่ย� วข้้อง โดยมติิคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�อนุุมัติั ิให้้จ่่ายเงิินปัันผลจะ
ต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั มีีอำำ�นาจอนุุมัติั ิ
ให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้ และจะดำำ�เนิินการรายงานให้้ที่่�
(2) การเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนด กฎระเบีียบ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบในการประชุุมต่่อไป ความสามารถของ
กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ บริิษััท ในการประกาศจ่่ายเงิินปัันผลของหุ้้�นของบริิษััทจึึงขึ้้�นอยู่่�
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
กัับงบการเงิิน ณ วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีในแต่่ละปีี อีีกทั้้�งอััตราการ
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการน้ำำ�� จ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะกระทำำ�ได้้ในจำำ�นวนที่่�ไม่่เกิินกำำ�ไรสะสม
เพื่่�ออุุตสาหกรรม และธุุรกิิจไฟฟ้้านั้้�นตกอยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนด ตามที่่�ปรากฏในงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั และต้้องเป็็น
กฎระเบีียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
รวมถึึงแนวทางการตีีความต่่างๆ ซึ่่�งอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
นอกจากนี้้� ความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทขึ้้�นอยู่่�
ธุุรกิจิ ของบริิษัทั มีีความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงกฎหมาย รวม กัับเงิินปัันผลจ่่ายจากบริิษััทร่่วมทุุนที่่�บริิษััทเข้้าลงทุุน ซึ่่�งบริิษััท
ถึึงกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� นโยบายทางด้้านบริิการ ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ในบริิษััทร่่วมเหล่่านั้้�น จึึงมิิได้้มีีบทบาท
สาธารณููปโภคและพลัังงานของประเทศ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป ในการบริิหารจััดการ และความสามารถในการกำำ�หนดการจ่่าย
ตามนโยบายและการบริิหารงานของรััฐบาลในแต่่ละยุุค โดย เงิินปัันผลอย่่างเต็็มที่่� ดัังนั้้�น บริิษััทไม่่อาจรัับรองได้้ว่่าบริิษััทจะ
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายด้้านบริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน สามารถจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ตามนโยบาย
รวมถึึงการออกกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ อาทิิเช่่น นโยบายด้้าน
พลัังงานทดแทน อาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นอกจากนี้้� พ.ร.บ. บริิษััทมหาชนได้้กำำ�หนดว่่าบริิษััทไม่่อาจจ่่าย
การลงทุุน และการขยายกิิจการของบริิษััท การประกอบธุุรกิิจ เงิินปัันผลได้้หากบริิษััทมีีผลขาดทุุนสะสม แม้้ว่่าบริิษััทจะมีีกำำ�ไร
รายได้้และฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานและโอกาสทางธุุรกิิจ สุุทธิิในปีีนั้้�นๆ ก็็ตาม อีีกทั้้�งในกรณีีที่่�บริิษััท มีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีีใดๆ
ของบริิษััท
พ.ร.บ. บริิ ษัั ท มหาชนและข้้อบัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท กำำ� หนดว่่ า
ในกรณีีที่่� บ ริิ ษัั ท มีีกำำ� ไรสุุ ทธิิ ใ นปีี ใ ดๆ บริิ ษัั ทต้้องจัั ดสรรกำำ� ไร
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ
เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5.0 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี
หัักด้้วยยอดรวมขาดทุุนสะสมที่่�ยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รอง
ความเสี่่�ยงจากความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผล
ทั้้�งหมดจะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10.0 ของทุุนจดทะเบีียน
ของบริิษััทไม่่เป็็นไปตามนโยบาย
ของบริิษััท หากบริิษััทไม่่สามารถทำำ�กำำ�ไรได้้เพีียงพอ หรืือหาก
เนื่่�องจากบริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อย บริิษััทเห็็นสมควรเป็็นประการอื่่�น บริิษััทอาจไม่่จ่่ายเงิินปัันผล
กว่่าร้้อยละ 40.0 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวมของบริิษััท ในอนาคตได้้
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และหลัังหัักสำำ�รองตามกฎหมาย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไป
และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท
ชื่่�อบริิษััท

: บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

: WHAUP

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
: เลขที่่� 777 อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22
		 ห้้องเลขที่่� 2203-2205 หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด)
		 กม.7 ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทรศััพท์์

: 0-2719-9559

โทรสาร

: 0-2719-9558

เว็็บไซต์์

: www.wha-up.com

ประเภทธุุรกิิจ
: (1)	ธุุรกิิจสาธารณููปโภค โดยจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��
			
เพื่่�ออุุตสาหกรรม และบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย ให้้แก่่
			ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม
			
และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมต่่างๆ
		 (2) พลัังงาน โดยลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าทั้้�ง
			
ในประเทศและต่่างประเทศ
เลขทะเบีียนบริิษััท

: 0107559000401

ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว

: 3,825,000,000 บาท

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

: 3,825,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท	

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััทย่่อย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อย่่อ

ลัักษณะและประเภทธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�น
ในประเทศ

ถืือหุ้้�นโดย

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้าน)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้าน)

มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้
(ต่่อหุ้้�น)

%
การถืือ
หุ้้�น

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำ�กัด

WHAWT

พััฒนาบริิหารและจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ��

ไทย

WHAUP

THB 300.00

THB 300.00

THB 10.00

99.99

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

WHAEG

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

ไทย

WHAUP

THB 9,178.00

THB 9,178.00

THB 10.00

99.99

3. บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

WUPIN

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

ไทย

WHAUP

THB 45.00

THB 45.00

THB 5.00

99.99

4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำ�กัด

WHAET

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

ไทย

WHAEG

THB 4,250.00

THB 4,250.00

THB 10.00

99.99

5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำ�กัด

WHASL

ลงทุุนและพััฒนาธุุรกิิจพลัังงาน
ทดแทน

ไทย

WHAEG

THB 350.00

THB 350.00

THB 10.00

99.99

WUPS1

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

สิิงคโปร์์

WUPIN

USD 1.34

USD 1.34

USD 1.00

100.00

7. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited

WUPS2

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

สิิงคโปร์์

WUPS1

USD 1.33

USD 1.33

USD 1.00

100.00

8. WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited

WUPSD

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

สิิงคโปร์์

WUPS1

USD 0.10

USD 0.10

USD 1.00

100.00

WUPNA

ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�อการ
อุุตสาหกรรม และให้้บริิการ
บริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย

เวีียดนาม

WUPS2

VND 29,950.78

VND
29,950.78

VND
10,000.00

99.99

ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อยของ WHAEG

บริิษััทย่่อยของ WUPIN
6. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
บริิษััทย่่อยของ WUPS1

บริิษััทย่่อยของ WUPS2
9. WHAUP Nghe An Joint Stock
Company

บริิษััทร่่วมทุุน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ถืือหุ้้�นโดย

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้าน)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้าน)

มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้
(ต่่อหุ้้�น)

%
การถืือ
หุ้้�น

ชื่่�อย่่อ

ลัักษณะและประเภทธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

1. บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำ�หน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด

Gulf WHA
MT

ขนส่่ง จำำ�หน่่ายและ
การใช้้เชื้้�อเพลิิงก๊๊าซ
ทุุกชนิิดทางท่่อ

ไทย

WHAUP

THB 454.00

THB 454.00

THB 10.00

35.00

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำ�กัด

WHA NGD2

ขนส่่ง จำำ�หน่่ายและ
การใช้้เชื้้�อเพลิิงก๊๊าซ
ทุุกชนิิดทางท่่อ

ไทย

Gulf WHA MT

THB 216.00

THB 216.00

THB 10.00

99.99

3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำ�กัด

WHA NGD4

ขนส่่ง จำำ�หน่่ายและ
การใช้้เชื้้�อเพลิิงก๊๊าซ
ทุุกชนิิดทางท่่อ

ไทย

Gulf WHA MT

THB 234.00

THB 234.00

THB 10.00

99.99

4. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

ESCE

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,039.00

THB 1,017.81

THB 10.00

33.33

5. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

CCE

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

ESCE

THB 989.00

THB 989.00

THB 10.00

99.99

BPWHA-1

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,533.56

THB 1,533.56

THB 100.00

25.01

Gulf JP NLL

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,384.00

THB 1,384.00

THB 10.00

25.01

8. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำ�กัด

Gulf VTP

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,610.00

THB 1,610.00

THB 10.00

25.01

9. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำ�กัด

Gulf TS1

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,685.00

THB 1,685.00

THB 10.00

25.01

10. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำ�กัด

Gulf TS2

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,690.00

THB 1,690.00

THB 10.00

25.01

11. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำ�กัด

Gulf TS3

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,520.00

THB 1,520.00

THB 10.00

25.01

12. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำ�กัด

Gulf TS4

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,470.00

THB 1,470.00

THB 10.00

25.01

Gulf NLL 2

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAEG

THB 1,440.00

THB 1,440.00

THB 10.00

25.01

ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทร่่วมทุุนของ WHAUP

บริิษััทร่่วมทุุนของ WHAEG

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

6. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1 จำ�กัด
7. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำ�กัด

051

13. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำ�กัด

052

ถืือหุ้้�นโดย

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้าน)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้าน)

มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้
(ต่่อหุ้้�น)

%
การถืือ
หุ้้�น

ชื่่�อย่่อ

ลัักษณะและประเภทธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

Gheco-I

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAET

THB 11,624.00

THB11,624.00

THB 10.00

35.00

15. บริษัท ห้วยเหาะไทย จำ�กัด

HHTC

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAET

THB 422.15

THB 422.15

THB 10.00

51.00

16. บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำ�กัด/1

HHPC

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

สปป.ลาว

HHTC

USD 40.00

USD 40.00

USD 80.00

25.00

17. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำ�กัด

GIPP

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

ไทย

WHAET

THB 2,850.00

THB 2,850.00

THB 10.00

5.00

18. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำ�กัด

WHA
Gunkul 1

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

WHASL

THB 11.50

THB 11.50

THB 10.00

74.99

19. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำ�กัด

WHA
Gunkul 3

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

WHASL

THB 14.50

THB 14.50

THB 10.00

74.99

20. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำ�กัด

WHA
Gunkul 6

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

WHASL

THB 14.50

THB 14.50

THB 10.00

74.99

21. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำ�กัด

WHA
Gunkul 17

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

WHASL

THB 16.00

THB 16.00

THB 10.00

74.99

22. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำ�กัด

Gulf Solar

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

WHASL

THB 35.44

THB 35.44

THB 10.00

25.01

23. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จำ�กัด

Gulf Solar
TS 1

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

Gulf Solar

THB 7.38

THB 7.38

THB 10.00

99.99

24. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จำ�กัด

Gulf Solar
TS 2

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แบบติิดตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

Gulf Solar

THB 5.55

THB 5.55

THB 10.00

99.99

ชื่่�อบริิษััท
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทร่่วมทุุนของ WHAET
14. บริษัท เก็คโค่-วัน จำ�กัด

บริษัทร่วมทุนของ WHASL

ถืือหุ้้�นโดย

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้าน)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้าน)

มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้
(ต่่อหุ้้�น)

%
การถืือ
หุ้้�น

ชื่่�อย่่อ

ลัักษณะและประเภทธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

25. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำ�กัด

Gulf Solar
BV

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบติิด
ตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

Gulf Solar

THB 7.66

THB 7.66

THB 10.00

99.99

26. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำ�กัด

Gulf Solar
KKS

ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบติิด
ตั้้�งบนหลัังคา

ไทย

Gulf Solar

THB 14.67

THB 14.67

THB 10.00

99.99

SDWTP

ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปา

เวีียดนาม

WUPSD

VND 999,611.00

VND
999,611.00

VND 10,000

34.00

CUA LO

ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปา

เวีียดนาม

WUPNA

VND 48,269.59

VND 48,269.59

VND 10,000

47.31

ชื่่�อบริิษััท

บริษัทร่วมทุนของ WUPSD
27. Duong River Surface Water Plant
Joint Stock Company
บริษัทร่วมทุนของ WUPNA
28. Cua Lo Water Supply
Joint Stock Company
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ :
/1
		
บริิษััท ห้้วยเหาะไทย จำำ�กััด  ลงทุุนในบริิษััท ไฟฟ้้า ห้้วยเหาะ จำำ�กััด  ซึ่่�งจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ร้้อยละ 25 โดยบริิษััท ไฟฟ้้า ห้้วยเหาะ จำำ�กััด  ใช้้สกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐ
เป็็นสกุุลเงิินหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และไม่่ได้้มีีการจััดทำำ�งบการเงิินรวม เนื่่�องจากบริิษััทเป็็นหุ้้�นส่่วนยุุทธศาสตร์์ และผู้้�ลงทุุนอื่่�นมีีความเชี่่�ยวชาญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งหมด
บริิษััท ระยอง คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 และจดทะเบีียนเสร็็จการชำำ�ระบััญชีีแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2563
บริิษััท โกลว์์ เหมราช วิินด์์ จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 และจดทะเบีียนเสร็็จการชำำ�ระบััญชีีแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563

053

บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

ที่่�อยู่่�
: 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		ถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์
: 02-009-9999
โทรสาร
: 02-009-9991

นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
สำำ�นัักพระรามที่่� 3 (สำำ�นัักงานใหญ่่) ชั้้�น AA

ที่่�อยู่่�
: 	สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1222 ถนนพระรามที่่� 3
		 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์
: 02-296 5695
โทรสาร
: 02-683-1389

ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส
เอบีีเอเอส จำำ�กััด

ที่่�อยู่่�
:
		
โทรศััพท์์
:
โทรสาร
:

179/74-80 ชั้้�น 15 ตึึกบางกอก ซิิตี้้� ถนน สาทรใต้้
กรุุงเทพมหานคร 10120
02-344-1000
02-286-5050

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
บริิษััท บริิษััท อาร์์แอล เคาน์์เซิิล จำำ�กััด

ที่่�อยู่่�
โทรศััพท์์
โทรสาร

: 62/15 ธนิิยะ แขวงสุุริิยวงศ์์ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
: 0-2235-3339
: 0-2235-3076

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ไม่่มีีข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
054
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์
และผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็็นทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว 3,825,000,000 บาท
ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 3,825,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท โดยที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2560
เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2560 มีีมติิอนุุมััติิให้้เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นสามััญของบริิษััทที่่�ตราไว้้จากเดิิมมููลค่่าหุ้้�นละ 5 บาท เป็็นมููลค่่า
หุ้้�นละ 1 บาท

ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ลำ�ดับ
1

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

2,694,852,570

70.45

43,500,010

1.14

2,738,352,580

71.59

กลุ่มดับบลิวเอชเอ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)1/
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำ�กัด2/
รวม

2

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

91,020,800

2.38

3

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

73,836,600

1.93

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

68,433,393

1.79

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

39,647,078

1.04

6

นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร

33,363,478

0.87

7

นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์

26,684,956

0.70

8

นางสาวสุพิชญา พู่พิสุทธิ์

26,536,506

0.69

9

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

15,961,200

0.42

10

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

14,393,400

0.38

3,128,229,991

81.78

696,770,009

18.22

3,825,000,000

100.00

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวมทั้งหมด
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055

หมายเหตุุ:
1/
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจพััฒนาบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรมซึ่่�งได้้ขอเพิิกถอนหลัักทรััพย์์
จากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มีีนาคม 2559 เป็็นต้้นมา โดยปััจจุุบััน บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ 
เวนเจอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััดถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 98.54
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั  ดัับบลิิวเอชเอ เวนเจอร์์ โฮลดิ้้ง�  จำำ�กัด 
ั เป็็นบริิษัทั เพื่่อก
� ารลงทุุน (Holding Company)  ซึ่่ง� ปััจจุุบันั ถืือหุ้้�นโดย บริิษัทั  ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่น�
จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 99.99
2/

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (เอสจีี) จำำ�กััด เป็็นบริิษััทเพื่่�อการลงทุุนโดยจััดตั้้�งตามกฎหมายของประเทศสิิงคโปร์์
ถืือหุ้้�นทางอ้้อมโดยบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 99.99

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่่มีีข้้อตกลงของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย (แล้้วแต่่กรณีี)
มีีการเข้้าทำำ�ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมของบริิษััท

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยรายละเอียดส�ำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
หุ้นกู้

จำ�นวน
(ล้านบาท)

WHAUP216A

2,390

ร้อยละ 2.65%
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 3 ปี
กำ�หนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2564

A-

WHAUP236A

1,290

ร้อยละ 3.17%
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 5 ปี
กำ�หนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2566

A-

WHAUP256A

1,320

ร้อยละ 3.66%
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 7 ปี
กำ�หนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2568

A-

WHAUP22DA

1,500

ร้อยละ 2.28%
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 2 ปี 4 เดือน
กำ�หนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2565

A-

WHAUP302A

1,500

ร้อยละ 3.25%
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ 10 ปี 4 เดือน
กำ�หนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2573

A-

056
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อัตราดอกเบี้ยต่อปี

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

อายุ/ครบกำ�หนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือโดย
TRIS Rating

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท

บริิ ษััท จะพิิ จารณาความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลตาม
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย ซึ่่�งรวมถึึง พ.ร.บ. บริิษััทมหาชนจำำ�กััด
ที่่�กำำ�หนดว่่าบริิษััทมหาชนจำำ�กััดจะสามารถจ่่ายเงิินปัันผลจาก
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการขาดทุุนสะสม

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อยมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 50.0 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของ
บริิษััทย่่อย หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และหลัังหัักสำำ�รองตาม
กฎหมายในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ย่่อยจะพิิจารณาการจ่่ายเงิินปัันผล
โดยคำำ�นึงึ ถึึงปััจจัยต่
ั า่ งๆ เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่ผู้ถืื้� อหุ้้�น
เช่่น สถานะทางการเงิิน กระแสเงิินสด สภาพคล่่อง แผนการ
ลงทุุน และปััจจััยอื่่�นๆ ตามความเห็็นสมควรของคณะกรรมการ
บริิษััทย่่อย และการจ่่ายปัันผลนั้้�นจะต้้องไม่่มีีผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทย่่อย อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมติิคณะ
กรรมการบริิษัทั ย่่อยที่่�อนุุมัติั ิให้้จ่่ายเงิินปัันผลจะต้้องนำำ�เสนอเพื่่อ�
ขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย เว้้นแต่่เป็็นการ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั ย่่อย มีีอำำ�นาจ
อนุุมัติั ิให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้ และจะดำำ�เนิินการรายงาน
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยรัับทราบในการประชุุมต่่อไป

โดยบริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 40.0 ของกำำ� ไรสุุ ท ธิิ ต ามงบการเงิิ น รวมของบริิ ษัั ท
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และหลัังหัักสำำ�รองตามกฎหมาย
ในแต่่ ล ะปีี โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง สถานะทางการเงิิ น กระแสเงิิ น สด
สภาพคล่่อง แผนการลงทุุน และปััจจัยอื่
ั น่� ๆ ตามความเห็็นสมควร
ของคณะกรรมการบริิษััท และการจ่่ายปัันผลนั้้�นจะต้้องไม่่มีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และอยู่่�ภายใต้้บัังคัับของกฎหมาย กฎระเบีียบ หรืือคำำ�วิินิิจฉััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง โดยมติิคณะกรรมการบริิษััทที่่�อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็น
การจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท มีีอำำ�นาจ นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทร่่วม
อนุุมัติั ิให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้ และจะดำำ�เนิินการรายงาน และกิิจการร่่วมค้้า
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบในการประชุุมต่่อไป
บริิษัทั มีีบริิษัทั ร่่วมและกิิจการร่่วมค้้าอื่่น� ซึ่ง่� การจ่่ายเงิินปัันผลจาก
บริิษััทร่่วมจะเป็็นไปตามสััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น และแตกต่่างไป
ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวต้้องไม่่เกิินกว่่ากำำ�ไรสะสมของ ตามข้้อกำำ�หนดของแต่่ละสััญญา ซึ่่�งเป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่
งบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั และต้้องเป็็นไปตามกฎหมาย ผู้้�ถืือหุ้้�นตามสััดส่่วนที่่�แต่่ละฝ่่ายถืือหุ้้�นอยู่่� ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเป็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไปตามสััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น
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โครงสร้้าง
การจััดการ
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยรวม 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ตามโครงสร้้างการบริิหารงานดัังนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ผู้้�ตรวจสอบภายใน

สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
ฝ่่ายการเงิินและ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

บริิการองค์์กร

ฝ่่ายบััญชีี

ฝ่่ายกลยุุทธ์์

(Corporate Service)

กฎหมาย

จััดหา

ระบบข้้อมููล
สารสนเทศ

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
สาธารณููปโภค

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
พลัังงาน
ฝ่่ายขาย

ทรััพยากรบุุคคล

หมายเหตุุ
งานภายใต้้ฝ่่ายบริิการองค์์กร ได้้แก่่ กฎหมาย จััดหา ระบบข้้อมููลสารสนเทศ และทรััพยากรบุุคคล บริิษััทใช้้บริิการหน่่วยงานภายนอก (Outsource)

ฝ่่ายโครงการ
และวิิศวกรรม
ฝ่่ายกำำ�กัับดููแล

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีกรรมการจำำ�นวน 8 ท่่าน ประกอบด้้วย
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

•
•
•
•

ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบรรษัทภิบาล

4. ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายเวทย์ นุชเจริญ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายเอกชัย ติวุตานนท์

•
•
•
•

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

8. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีีนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
บริิษััท

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

2.
นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุลุ ลงลายมืือชื่่อ� ร่่วมกัับ นายเดวิิด ริิชาร์์ด
นาร์์ โ ดน หรืือนายวิิ วัั ฒ น์์ จิิ รัั ฐ ติิ กาลสกุุ ล หรืือนายนิิ พ นธ์์
บุุญเดชานัันท์์ คนใดคนหนึ่่�ง รวมเป็็นสองคน และประทัับตรา
สำำ�คััญของบริิษััท
3.

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้วยคณะกรรมการที่่� มีี
ส่่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห าร และกรรมการที่่� ไ ม่่ มีีส่่ ว นร่่ ว ม
ในการบริิหาร ซึ่่�งในกรรมการที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
นี้้�จะมีีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่่�ด้้วย
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั เลืือกกรรมการคนหนึ่่ง� เป็็น “ประธาน
คณะกรรมการบริิษััท” และในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััท
เห็็นสมควร อาจพิิจารณาเลืือกกรรมการอีีกคนหนึ่่�งหรืือ
หลายคนเป็็น “รองประธานคณะกรรมการบริิษััท” ก็็ได้้

1. ให้้บริิษััทมีีคณะกรรมการของบริิษััทเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการของ
บริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน โดยกรรมการ
ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้้องมีีถิ่่�น
ที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
4. คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดยต้้องมีีจำำ�นวน
กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท

1. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการ
ผลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
ออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ของบริิษััท หรืือบุุคคลใดๆ ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�หน้้าที่่�
ในขณะนั้้�น ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น
ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีี
สามส่่ ว นไม่่ ไ ด้้ ก็็ ใ ห้้ออกโดยจำำ� นวนใกล้้ที่่� สุุ ด กัั บ ส่่ ว น
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้แก่่
1 ใน 3 โดยพิิจารณาจากกรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ
บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่ง
ไปนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้ามาเป็็น 3.	กำำ� กัั บ ดูู แ ลการบริิ ห ารงานและผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
กรรมการใหม่่ได้้
คณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ฝ่่ายจััดการ
หรืือบุุคคลใดๆ ซึ่่ง� ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�หน้้าที่่ดั� งั กล่่าว เพื่่อ�
2. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจาก
ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
ถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนเลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และไม่่มีีลัักษณะ 4.	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
ต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่ า ด้้วยบริิ ษัั ท มหาชนจำำ� กัั ด และ
เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินงานและงบประมาณของบริิษััท
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่อ� เสนอชื่่อ�
ในการคัั ด เลืือกเข้้าเป็็ น กรรมการแทนในการประชุุ ม 5.	ดำำ�เนิินการให้้บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีระบบงานบััญชีีที่่�เหมาะ
คณะกรรมการคราวถัั ด ไป เว้้นแต่่ วาระของกรรมการ
สมและมีีประสิิทธิิภาพ และจััดให้้มีีการรายงานทางการเงิิน
ผู้้�นั้้�นจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็น
และการสอบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุม
กรรมการแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียง
ภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม
เท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนเข้้ามาแทน ทั้้�งนี้้�
มติิของคณะกรรมการตามความข้้างต้้นจะต้้องประกอบ 6.	จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการตามหลััก
ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการ
ธรรมาภิิบาลที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และปรัับใช้้นโยบาย
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
ดัังกล่่าวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า
บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับทุุกกลุ่่�ม
3. ในกรณีีที่่� กรร มการบริิ ษัั ท พ้้นจากตำำ� แหน่่ ง ทั้้� ง คณะ ให้้
ด้้วยความเป็็นธรรม
คณะกรรมการบริิษัทั ที่่พ้้� นจากตำำ�แหน่่งยัังคงต้้องอยู่่�รักษ
ั าการ
ในตำำ� แหน่่ ง เพื่่� อ ดำำ� เนิิ น กิิ จก ารของบริิ ษัั ท ต่่ อ ไปเพีียง 7.	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ แ ละไม่่ มีี
เท่่าที่่�จำ�ำ เป็็นจนกว่่าคณะกรรมการชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
คุุณสมบััติิต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิ บริิษััท
มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� และกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไป
(รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมถึึง ประกาศ ข้้อบัังคัับ
ตามกฏหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ หรืือประกาศของคณะ
และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกรณีี
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ที่่� ตำำ� แหน่่ ง กรรมการว่่ า งลงเพราะเหตุุ อื่่� น นอกจากออก
สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์
ตามวาระ
แห่่งประเทศไทย ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของ
บริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น 8. แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์
คณะกรรมการบริิ ห าร คณะกรรมการบรรษัั ท ภิิ บ าล
สุุจริิต
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง หรืือคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
2.	กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบาย
อื่่�นใดและกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้างการบริิหาร
ดัั ง กล่่ า วเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือและสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่�
จััดการ และอำำ�นาจอนุุมััติิของบริิษััท และบริิษััทย่่อยตามที่่�
ของคณะกรรมการ
ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ และกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานและ
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9.	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งพิิจารณากำำ�หนด 14. แต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษัทั
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงดัังกล่่าว
ในการปฏิิบััติิงานต่่างๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
10.	พิิจารณาอนุุมััติิการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือบริิษััทที่่�มีีการ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ประกอบธุุรกิิจทางการค้้าต่่อกััน หรืือบริิษััทอื่่�น ในวงเงิิน ของประธานคณะกรรมการบริิษััท
ส่่วนที่่�เกิินอำำ�นาจคณะกรรมการบริิหาร
1. ประธานคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�
ของคณะกรรมการบริิษััท และมีีหน้้าที่่�ในฐานะเป็็นประธาน
11. อนุุมััติิการลงทุุน ขายเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ และ/หรืือ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
หลัักทรััพย์์อื่่�นใดในวงเงิินส่่วนที่่�เกิินอำำ�นาจคณะกรรมการ
บริิหาร
2. ประธานคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้ล� งคะแนนเสีียงชี้้ข� าดใน
กรณีีที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมีีการลงคะแนนเสีียง
12.	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้ถืื้� อหุ้้น�
และคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน
ของบริิษััท
13.	กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีระบบที่่�สนัับสนุุน
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และปลููกฝัังจนเป็็นวััฒนธรรม
องค์์กร รวมถึึงคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิตาม
มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และมีีบทลงโทษเมื่่อ�
ไม่่ปฏิิบััติิตาม

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

รายละเอีียดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ในช่่วง วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
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รายชื่่�อ

1. นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริิหาร

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิิจารณา
ค่่าตอบแทน

ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2562

จำำ�นวน 8 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 6 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 8 ท่่าน

ประชุุม 8 ครั้้�ง

ประชุุม 5 ครั้้�ง

ประชุุม 9 ครั้้�ง

ประชุุม 3 ครั้้�ง

ประชุุม 6 ครั้้�ง

ประชุุม 3 ครั้้�ง

ประชุุม 2 ครั้้�ง

3/3

2/2

ตำำ�แหน่่ง

• ประธานคณะกรรมการ
บริิษััท
• ประธานคณะกรรมการ
บริิหาร
• ประธานคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

8/8
(100%)

9/9

6/6

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

8/8
(100%)

9/9

6/6

3. นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการบรรษััทภิิบาล

8/8
(100%)

9/9

4. นายวิิเศษ จููงวััฒนา (1)

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิหาร

1/1
(100%)

2/2

5.	ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์ (2)

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิหาร

7/7
(100%)

7/7

6. นายเวทย์์ นุุชเจริิญ

• กรรมการบริิษััท
• ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

8/8
(100%)

2. นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน

5/5

2/2

3/3

2/2

2/2

3/3

2/2

รายชื่่�อ

7. นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

8. นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

9. นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์
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คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริิหาร

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิิจารณา
ค่่าตอบแทน

ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2562

จำำ�นวน 8 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 6 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 3 ท่่าน

จำำ�นวน 8 ท่่าน

ประชุุม 8 ครั้้�ง

ประชุุม 5 ครั้้�ง

ประชุุม 9 ครั้้�ง

ประชุุม 3 ครั้้�ง

ประชุุม 6 ครั้้�ง

ประชุุม 3 ครั้้�ง

ประชุุม 2 ครั้้�ง

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ
• กรรมการบรรษััทภิิบาล
• กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

8/8
(100%)

5/5

3/3

3/3

2/2

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

8/8
(100%)

5/5

3/3

• กรรมการบริิษััท
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

8/8
(100%)

ตำำ�แหน่่ง

2/2

6/6

10. นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก

• กรรมการบริิหาร

9/9

11. นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์ (3)

• กรรมการบริิหาร

3/3

หมายเหตุุ :
(1)
  ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท และกรรมการบริิหาร โดยมีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2563
(2)
  ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท และกรรมการบริิหาร ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563
(3)
  ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563

2/2

063

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทในปีี 2563
(รวมคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ/เปลี่่�ยนแปลง
รายชื่่�อคณะกรรมการ

จำำ�นวนหุ้้�น

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

เพิ่่�ม (ลด)
ระหว่่างปีี

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

73,836,600
33,363,478
-

39,336,800
16,281,665
(72,581,665)

1.

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30

2.

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

3.

นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

4.

ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

5.

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

6.

นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

7.

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

8.

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นายคำำ�ฮอง รััศมานีี
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสาธารณููปโภค
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร
1.

2.

3.

4.

064

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ/เปลี่่�ยนแปลง
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

เพิ่่�ม (ลด)
ระหว่่างปีี

นายพัันธุ์์�รพีี นพรััมภา
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจพลัังงาน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นายมาฆะ กรกุุม
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโครงการและวิิศวกรรม
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นางรััตนา ชิินวััตร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

นางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง
เลขานุุการบริิษััท
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร
5.

6.

7.

8.

จำำ�นวนหุ้้�น

ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 รายชื่่�อผู้้�บริิหารของบริิษััท จำำ�นวน 7 ท่่าน มีีดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

3. นายคำ�ฮอง รัศมานี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

4. นายวรานล เหล่าสุวรรณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค

5. นายพันธุ์รพี นพรัมภา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน

6. นายมาฆะ กรกุม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม

7. นางรัตนา ชินวัตร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี

หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1.	กำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ โครงสร้้าง และอำำ�นาจบริิหารงาน 3. เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจของบริิษััท ในการบริิหารกิิจการของ
รวมทั้้� ง รัั บ ผิิ ด ชอบในการจัั ดทำำ� แผนกลยุุ ท ธ์์ และแผน
บริิษััทให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบััง คัับ นโยบาย
งบประมาณประจำำ�ปีีตามที่่�ฝ่่ายบริิหารนำำ�เสนอ เพื่่�อเสนอ
ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
2.	ติิดตาม ควบคุุม กำำ�กัับดููแล และดำำ�เนิินการ และ/หรืือ 4.	มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนของบริิษััท
บริิหารงานทั่่�วไปให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นประโยชน์์
งบประมาณที่่�ได้้อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อบริิษัทั

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

065

5.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ แ ผนการปฏิิ บัั ติิ การของแต่่ ล ะฝ่่ า ยงาน 9.	มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษัทั ย่่อย
ของบริิษััท และพิิจารณาอนุุมััติิคำำ�ขอจากฝ่่ายงานต่่างๆ
และฝ่่ายงานต่่างๆ ในบริิษััท
ของบริิษัทั ตามที่่�กำำ�หนดในตารางมอบหมายอำำ�นาจอนุุมัติั ิ
ในการดำำ�เนิินงานและการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ของบริิษััท 10.	กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น�
ในกระบวนการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� อ าจก่่ อ ให้้เกิิ ดก ารทุุ จ ริิ ต
6.	อำำ� นาจออกคำำ�สั่่� ง ระเบีียบ ประกาศ บัั น ทึึ ก เพื่่� อ ให้้
คอร์์รััปชั่่�น
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์์ของ
บริิษัทั และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร 11.	กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และสื่่�อสารไปยัังพนัักงานและ
7. มอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
งานเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ
การมอบหมายดัั ง กล่่ า วให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่ ง 12.	นำำ� นโยบายและกรอบการป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น
การมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจ และ/หรืือ ให้้เป็็น
เพื่่�อนำำ�ไปถืือปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการ
ของบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
13. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตราการ
ต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
8. อนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่ยวโ� ยงกัันที่่�เป็็นเงื่อนไขปกติิทางการค้้
่�
าเช่่นซื้้อขายสิินค้้
� าด้้วยราคาตลาดการคิิด
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
ค่่าธรรมเนีียมบริิการในอััตราค่่าธรรมเนีียมปกติิ และการ
ให้้เครดิิตเทอมเหมืือนลููกค้้าทั่่�วไป เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ภายใต้้ 14.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายเป็็น
นโยบายที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
คราวๆ ไป

066
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เลขานุุการบริิษััท

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2560 เมื่่�อวัันที่่� 30 4.	ดูู แ ลให้้มีีการเปิิ ด เผยข้้อมูู ล และรายงานสารสนเทศแก่่
สาธารณะให้้เป็็ น ไปตามกฎระเบีียบ และข้้อกำำ� หนดที่่�
พฤษภาคม 2560 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง
เกี่่ย� วข้้อง
เป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่� ในนามบริิษััท และ/หรืือ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยมีีขอบเขตอำำ� นาจ หน้้าที่่� แ ละ
5.	จััดทำ�ำ และเก็็บรัักษาเอกสารดัังต่่อไปนี้้�
ความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
(ก) ทะเบีียนกรรมการ
(ข) หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุม
1. ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการในข้้อกฎหมาย ระเบีียบ
คณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
และข้้อบัังคัับต่่างๆ
(ค) หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
2. ให้้คำำ�ปรึึกษาในการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตามด้้าน
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่างๆ รวมทั้้�งเป็็น
6. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการ
ผู้้�จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือผู้้�บริิหาร
3.	บัั น ทึึ กร ายงานการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น และการประชุุ ม
คณะกรรมการ รวมทั้้�งติิดตามให้้ปฏิิบััติิตามมติิการประชุุม 7.	ดำำ� เนิิ น การอื่่� น ๆ ตามที่่� ค ณะกรรมการกำำ� กัั บ ตลาดทุุ น
ประกาศกำำ�หนด
ผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืื อหุ้้� น ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่� อ วัั น ที่่� 10 กรกฎาคม 2563 ได้้มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ ก ารกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนของ
กรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ประจำำ�ปีี 2563 โดยกำำ�หนดจ่่ายเป็็น 3 ลัักษณะ ได้้แก่่ ค่่าเบี้้ย� ประชุุม ค่่าตอบแทนกรรมการ
และโบนััส มีีรายละเอีียดค่่าตอบแทนแต่่ละประเภท ดัังนี้้�
ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการบริษัท

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

ประธาน 30,000/ครั้ง
กรรมการ 25,000/ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

-

ประธาน 25,000/ครั้ง
กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

-

ประธาน 25,000/ครั้ง
กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

-

ประธาน 25,000/ครั้ง
กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

ประธาน 25,000/ครั้ง
กรรมการ 15,000/ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

ประธาน 25,000/ครั้ง
กรรมการ 15,000/ครั้ง

ในส่่วนของโบนััส กำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินโบนััสคณะกรรมการ ในอััตราร้้อยละ 0.2 ของรายได้้รวมของงบการเงิินรวมและส่่วน
แบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมและกิิจการร่่วมค้้า ในปีีดัังกล่่าว
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068

รายละเอีียดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยสำำ�หรัับปีี 2563 มีีดัังนี้้�

(หน่่วย:บาท)
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ค่่าเบี้้�ยประชุุม
ล�ำดับ

ชื่่�อ

ค่่าตอบแทน
รายปีี

คณะ
กรรมการ
บริิษััท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

คณะ
กรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะ
กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิิจารณา
ค่่าตอบแทน
45,000.00

โบนััส

รวม

1,038,979.88

1,898,979.88

961,299.14

1,536,299.14

961,299.14

1,491,299.14

961,299.14

1,041,299.14

1.

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

200,000.00

240,000.00

225,000.00

150,000.00

2.

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน

150,000.00

200,000.00

135,000.00

90,000.00

3.

นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐกาลสกุุล

150,000.00

200,000.00

135,000.00

4.

นายวิิเศษ จููงวััฒนา

25,000.00

25,000.00

30,000.00

5.

ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

150,000.00

175,000.00

105,000.00

6.

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ

150,000.00

200,000.00

125,000.00

7.

นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

150,000.00

200,000.00

75,000.00

45,000.00

8.

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

150,000.00

200,000.00

75,000.00

75,000.00

9.

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์

150,000.00

200,000.00

10.

นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก

135,000.00

135,000.00

11.

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์

45,000.00

45,000.00

(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ

-ไม่่มีี-

45,000.00

405,000.00

90,000.00

75,000.00

961,299.14

1,511,299.14

45,000.00

961,299.14

1,461,299.14

961,299.14

1,476,299.14

961,299.14

1,401,299.14

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

ค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััท (ไม่่รวมค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สำำ�หรัับงวดปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ
งวดปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จำ�นวน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

8

7

34.72

28.61

(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น

ในปีี 2563 บริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองรองเลี้้�ยงชีีพที่่�สมทบให้้ผู้้�บริิหารในฐานะพนัักงานของบริิษััทจำำ�นวน 1.50 ล้้านบาท

บุุคลากร
จำำ�นวนบุุคลากร

จำำ�นวนบุุคลากรของบริิษััท และบริิษััทย่่อย (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) แบ่่งตามสายงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 31 ธัันวาคม 2563
มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
สายงาน

จำำ�นวนบุุคลากร (คน)
ณ 31 ธัันวาคม 2562

ณ 31 ธัันวาคม 2563

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

73

83

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสาธารณููปโภค

3

4

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจพลัังงาน

5

7

ฝ่่ายโครงการและวิิศวกรรม

0

11

ฝ่่ายบััญชีี

3

3

ฝ่่ายการเงิินและนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

5

5

สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท

3

3

ฝ่่ายกำำ�กัับดููแล

2

3

ฝ่่ายบริิหาร

6

3

100

122

รวม
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ค่่าตอบแทนบุุคลากร (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร)

ในปีี 2562 และในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) จำำ�นวน 60.33 ล้้านบาท และ 61.15 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
งวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 (ล้้านบาท)

งวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 (ล้้านบาท)

เงิินเดืือนพนัักงาน /1

58.04

58.37

ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ /2

2.29

2.78

60.33

61.15

รวม

หมายเหตุุ
/1
  รวมโบนััสพนัักงาน
/2
  รวมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมิิได้้มีีข้้อพิิพาท
ด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่่านมาที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด ซึ่่�งอาจ
มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษััทย่่อย อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

2.	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่่ายจััดการ
จะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการ
จััดแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจ และแนวทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการใหม่่

นโยบายการพััฒนาบุุคลากร
1)

070

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

1.	ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรม
และการให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้เ้� กี่่ย� วข้้องในระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััท เช่่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บ้� ริิหาร เลขานุุการบริิษัทั เป็็นต้้น เพื่่อ�
ให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การ
ฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�อาจกระทำำ�เป็็นการภายใน
บริิษััท หรืือใช้้บริิการของสถาบัันภายนอก

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

2)

การพััฒนาพนัักงาน

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดููแลและพััฒนาทรััพยากร
บุุคคลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จึึงได้้มุ่่�งเน้้นให้้บริิษัทั เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�
โดยมีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรม
และการให้้ความรู้้�เป็็นประจำำ� ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเหมาะสม
กัับความต้้องการของบุุคลากรในแต่่ละฝ่่าย

การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 2) 	ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม
พร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ โดยมีี
ว่่ า เป็็ น สิ่่�ง สำำ�คัั ญ ที่่� จ ะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
การให้้ข้้อมููลวััน เวลา สถานที่่� หลัักเกณฑ์์ในการเข้้าร่่วม
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่ง�่ จะนำำ�ไปสู่่�
การประชุุมตามกฎหมายและข้้อบัังคัับบริิษััทและวาระการ
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน
ประชุุม และมีีคำำ�ชี้้�แจงและเหตุุผลประกอบในแต่่ละวาระ
ผู้้ล� งทุุน ผู้้ถืื� อหุ้้น� และผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีียอื่่น� ๆ ดัังนั้้น� คณะกรรมการบริิษัทั
หรืือประกอบมติิที่่�ขอตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
จึึงได้้เห็็นควรให้้มีีการจััดทำ�ำ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้�น
สามัั ญ และวิิ ส ามัั ญ ผู้้� ถืื อหุ้้� น เพื่่� อ เปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� ถืื อหุ้้� น
โดยครอบคลุุมเนื้้�อหาหลัักการสำำ�คััญตั้้�งแต่่โครงสร้้าง บทบาท
ได้้ศึึกษาข้้อมููลอย่่างครบถ้้วนล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ จนถึึงหลัักการ
น้้อยกว่่า 30 วััน โดยเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั และระบบ
ในการบริิหารงานของผู้บ�้ ริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถ
SET Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
ตรวจสอบได้้ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการบริิหารองค์์กรทำ�ำ ให้้เกิิดความ
จััดส่่งเอกสารล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 21 วััน
เชื่่อ� มั่่น� ว่่าการดำำ�เนิินงานใดๆ ของบริิษัทั เป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม
ยกเว้้นกรณีีมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน บริิษััทจะแจ้้งล่่วงหน้้า
และคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์สูงู สุุดของผู้ถืื�้ อหุ้้น� และผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่า่ ย
ในระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด และจะไม่่กระทำำ�
การใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษา
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการ
สารสนเทศของบริิษััท
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยครอบคลุุมหลัักการสำำ�คัญั ตามหลัักการ
3) 	อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิ ในการเข้้าร่่วม
กำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดัังนี้้�
ประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่� และละเว้้นการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
การเข้้าประชุุมเพื่่อ� ออกเสีียงลงมติิไม่่ควรมีีวิิธีีที่่ยุ่่�� งยากหรืือ
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ในสิิทธิิของผู้้ถืื� อหุ้้น� ซึ่่ง� อาจไม่่จำ�ำ กััดเฉพาะสิิทธิิ
มีีค่่าใช้้จ่่ายมากเกิินไป สถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความ
ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ ไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือ
สะดวกต่่อการเดิินทาง เป็็นต้้น
ลิิดรอนสิิทธิิของผู้ถืื�้ อหุ้้น� และส่่งเสริิมให้้ผู้ถืื�้ อหุ้้น� ได้้ใช้้สิิทธิิของตน
โดยสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้�ถืื้ อหุ้้�น ได้้แก่่ การซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น 4) ประธานที่่ป� ระชุุมจะจััดสรรเวลาให้้เหมาะสมและส่่งเสริิมให้้
ผู้้ถืื� อหุ้้�นได้้มีีโอกาสในการแสดงความเห็็นและตั้้ง� คำำ�ถามต่่อ
การมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษัทั การได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลของบริิษัทั
ที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทได้้ รวมทั้้�งเปิิดโอกาส
อย่่างเพีียงพอ การเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่อ� ใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่ป� ระชุุม
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมโดยกำำ�หนด
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้�ส้ อบบััญชีี
หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าให้้ชััดเจน และแจ้้งให้้
และเรื่อ่� งที่่มีีผลกร
�
ะทบบริิษัทั เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนด
ผู้้� ถืื อหุ้้� น ทราบพร้้อมกัั บ การนำำ�ส่่ ง หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม
หรืือการแก้้ไขข้้อบัั ง คัั บ และหนัั ง สืือบริิ ค ณห์์ ส นธิิ ข องบริิ ษัั ท
ผู้้�ถืือหุ้้�น และเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
การลดทุุนหรืือเพิ่่ม� ทุุน และการอนุุมัติั ริ ายการพิิเศษ เป็็นต้้น
ดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทด้้วย
นอกจากสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทยัังได้้กำำ�หนด 5) 	อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้ถืื้� อหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุม
ได้้ด้้วยตนเอง โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้ถืื� อหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะ
แนวทางปฏิิบัติั ิในเรื่อ่� งต่่างๆ ที่่�เป็็นการส่่งเสริิมและอำำ�นวยความ
ในรููปแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกำำ�หนดทิิศทางการออกเสีียง
สะดวกในการใช้้สิิทธิิของผู้ถืื�้ อหุ้้น� ดัังนี้้�
ลงคะแนนได้้ และสามารถมอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง�
หรืือให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เข้้าร่่วมประชุุม
1) เปิิดเผยนโยบายในการสนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมผู้้�ถืือหุ้้�น
และลงมติิแทน ซึ่่�งบริิษััทได้้แจ้้งรายชื่่�อกรรมการอิิสระ
ทุุกกลุ่่�ม ให้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ดัังกล่่าวไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว
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6) 	ส่่งเสริิมให้้บริิษััทนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและแสดงผล
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง
แม่่นยำำ�
7) 	ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััททุุกคน เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และตอบข้้อซัักถาม
ของผู้้�ถืือหุ้้�น
8) 	จััดให้้มีีการลงมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับแต่่ละรายการ
ในกรณีีที่่�วาระนั้้�นมีีหลายรายการ เช่่น วาระการแต่่งตั้้�ง
กรรมการ
9) 	ส่่งเสริิมให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้ตร
� วจนัับหรืือตรวจสอบ
คะแนนเสีียงในการประชุุมสามััญและวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และ
เปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมบัันทึึกไว้้ในรายงานการ
ประชุุม
10) 	สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คัญั เช่่น
การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่าย
ไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
ในกรณีีมีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง
11) เปิิดเผยมติิการประชุุมสามััญผู้ถืื้� อหุ้้�นให้้สาธารณชนทราบถึึง
ผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระผ่่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์
ของบริิษััท ภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม
12) 	จััดให้้รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีการบัันทึึกการชี้้�แจง
ขั้้�นตอนการลงคะแนน วิิธีีการแสดงผลคะแนนให้้ที่่�ประชุุม
ทราบก่่อนดำำ�เนิินการประชุุม รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ตั้้�งประเด็็นหรืือซัักถาม และบัันทึึกคำำ�ถามคำำ�ตอบ ผลการ
ลงคะแนนในแต่่ ล ะวาระว่่ า มีีผู้้� ถืื อหุ้้� น เห็็ น ด้้วย คัั ดค้้ าน
หรืืองดออกเสีียงอย่่างไร รวมทั้้�งบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการ
ผู้เ้� ข้้าร่่วมประชุุมและกรรมการที่่�ลาประชุุมด้้วย และเปิิดเผย
รายงานการประชุุมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใน 14 วััน
นัับแต่่วัันที่่�มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

บริิษัทั มีีนโยบายจััดการให้้ผู้ถืื�้ อหุ้้น� ทุุกราย ทั้้�งผู้ถืื�้ อหุ้้น� ที่่�เป็็นผู้้บ� ริิหาร
และผู้ถืื�้ อหุ้้น� ที่่�ไม่่เป็็นผู้บ�้ ริิหาร ทั้้�งผู้ถืื�้ อหุ้้น� รายใหญ่่ และทั้้�งผู้้ถืื� อหุ้้น�
รายย่่อย รวมทั้้�งผู้้ถืื� อหุ้้น� ต่่างชาติิได้้รัับการปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ท่่าเทีียมกัันและ
เป็็นธรรม โดยมีีแนวปฏิิบัติั ดัิ งั ต่่อไปนี้้�
1) 	ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีระเบีียบวาระและ
ความเห็็ น ของคณะกรรมการต่่ อ ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย และเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทไม่่
น้้อยกว่่า 30 วััน ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและฉบัับภาษาอัังกฤษ
ยกเว้้นกรณีีมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน บริิษััทจะแจ้้งล่่วงหน้้า
ในระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด ก่่อนวัันนััด
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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2) แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่� ใช้้ในการประชุุม
ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ รวมทั้้�งสิิทธิิการออกเสีียง
ลงคะแนนตามแต่่ละประเภทของหุ้้�น
3) 	กำำ�หนดให้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่ป� ระชุุมเป็็นไปตามจำำ�นวนหุ้้น� ที่่�
ผู้ถืื้� อหุ้้�นถืืออยู่่� โดยหนึ่่ง� หุ้้น� มีีสิิทธิิเท่่ากัับหนึ่่ง� เสีียง นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมภายหลัังจาก
ได้้เริ่่�มประชุุมแล้้ว มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนสำำ�หรัับวาระ
ที่่�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้มีีการลงมติิ และ
นัับเป็็นองค์์ประชุุมตั้้ง� แต่่วาระที่่�ได้้เข้้าประชุุมและออกเสีียง
เป็็นต้้นไป
4) บริิษัทั ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมเพื่่อ� พิิจารณาอื่่น� นอกเหนืือจาก
ที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม ที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้า
โดยไม่่จำ�ำ เป็็น โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�ผู้�ถืื้ อหุ้้�นต้้องใช้้เวลา
ในการศึึกษาข้้อมููลก่อ่ นการตััดสินิ ใจ และดำำ�เนิินการประชุุม
ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษัทั
5) บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยที่่�มีีสััดส่่วนการถืือ
หุ้้�นขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด
และถืือหุ้้�นดัังกล่่าวต่่อเนื่่อ� งมาเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน
สามารถเสนอระเบีียบวาระการประชุุ ม หรืือส่่ ง คำำ�ถาม
ล่่วงหน้้า ในการประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้�นประจำำ�ปีี รวมทั้้�งเสนอชื่่อ� ผู้มีี้�
คุุณสมบััติเิ หมาะสมเข้้าเป็็นกรรมการเพื่่อ� พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ได้้
โดยเสนอชื่่� อ ผ่่ า นคณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมข้้อมููล
ประกอบการพิิ จารณาด้้านคุุ ณ สมบัั ติิ แ ละการให้้ความ
ยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ และจััดส่่งผ่่านจดหมาย
ทางไปรษณีีย์์ถึึงเลขานุุการบริิษััท
6) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิ ในการแต่่งตั้้�งกรรมการ
เป็็นรายคน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเลืือก
กรรมการที่่�ต้้องการได้้อย่่างแท้้จริิง โดยบริิษััทจะแนบ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการแต่่ละคนที่่�ได้้รัับการเสนอ
เข้้ารัับการเลืือกตั้้�งที่่�มีีข้้อมููลเพีียงพอที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้
ประกอบการพิิจารณา
7) 	กำำ�หนดให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงาน
การถืือครองหลัักทรััพย์์ตามกฎหมายจััดส่ง่ รายงานดัังกล่่าว
ให้้แก่่คณะกรรมการเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยใน
รายงานประจำำ�ปีี
8) 	กำำ�หนดแนวทางในการเก็็บรัักษาและป้้องกัันการใช้้ข้้อมููล
ภายในเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และแจ้้งแนวทางดัังกล่่าวให้้
ทุุกคนในบริิษััทถืือปฏิิบััติิ และห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ข้้อมููลภายในทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ภายใน
1 เดืือน ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและ
งบการเงิินประจำำ�ปีีและเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมงภายหลัังข้้อมููล
สารสนเทศสำำ�คััญถููกเปิิดเผย

9) 	กำำ�หนดให้้กรรมการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียอย่่างน้้อย 2) ให้้ผลตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรมต่่ อ พนัั ก งานและสอดคล้้อง
ก่่ อ นการพิิ จ ารณาวาระนั้้� น และบัั น ทึึ ก ไว้้ในรายงาน
กัับผลดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
การประชุุมคณะกรรมการ และดููแลให้้กรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาปรัับเพิ่่�มอััตราเงิินเดืือน
อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญั ในลัักษณะที่่�อาจทำำ�ให้้กรรมการรายดัังกล่่าว
แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานปีีละ 1 ครั้้�ง โดยใช้้ระบบดััชนีีวััด
ไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ ควรงดเว้้นจากการมีี
ผลการดำำ�เนิินงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ส่่วนร่่วมในการประชุุมพิิจารณาในวาระนั้้น� ๆ
ซึ่่�งรวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน (ระยะสั้้�น) และผล
ปฏิิบััติิงานตามกลยุุทธ์์ ในระยะยาว การประเมิินดัังกล่่าว
หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ส่่งผลให้้ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารและพนัักงานสอดคล้้อง
บริิษัทั ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญั ในการดููแลและคำำ�นึงึ ถึึงผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีีย
กัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว
ทุุกกลุ่่�ม โดยในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ยัังได้้คำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิของ
นอกจากนั้้�น บริิษัทั ได้้กำำ�หนดจ่่าย Variable Bonus ที่่�มีีความ
ผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่า่ ยตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
เชื่่อ� มโยงกัับผลประกอบการในแต่่ละรอบปีี และเชื่่อ� มโยงกัับ
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งาน เพื่่� อ จูู ง ใจให้้พนัั ก งาน
(1) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ พนัักงาน
ปฏิิบััติิงานได้้ตามเป้้าหมายของบริิษััทในปีีนั้้�นๆ รวมทั้้�ง
บริิษััทตระหนัักว่่า พนัักงานเป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการ
มีีการจัั ดตั้้� ง กองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีีพพนัั ก งาน และให้้
บรรลุุเป้้าหมายของบริิษัทั ที่่�มีีคุณุ ค่่ายิ่่ง� จึึงเป็็นนโยบายของบริิษัทั
ความสำำ�คััญในด้้านการดููแลสวััสดิิการอื่่�นๆ ของพนัักงาน
ที่่�จะให้้การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านโอกาส
เช่่น มีีประกัันสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุให้้แก่่พนัักงาน รวมทั้้�ง
ผลตอบแทน การแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย ตลอดจนการพััฒนาศัักยภาพ
เงิินช่่วยเหลืือประเภทต่่างๆ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือพนัักงาน
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามนโยบายดัังกล่่าว บริิษัทั จึึงมีีหลัักปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้�
สำำ�หรัับค่่าพิิธีีฌาปนกิิจบิิดามารดาที่่�เสีียชีีวิิตของพนัักงาน
เป็็นต้้น
1) ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพ และให้้ความเคารพ 3) 	ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััย
ต่่อความเป็็นปััจเจกชน
ต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน

จำำ�นวนการเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุเนื่่อ� งมาจากการทำำ�งานของพนัักงาน ปีี 2563
หน่วย

จำ�นวน
ปี 2562

ปี 2563

จำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ครั้ง

0

0

จำ�นวนผู้บาดเจ็บจากการทำ�งาน

คน

0

0

จำ�นวนการขาดงาน

วัน

0

0

จำ�นวนผู้เสียชีวิต

คน

0

0

4) ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถของพนัักงาน โดยให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� พััฒนาความสามารถ
ของพนัักงานให้้พร้้อมรองรัับการเติิบโตขององค์์กร
ในปีี 2563 พนัักงานและผู้บ�้ ริิหารของบริิษัทั ได้้รัับการฝึึกอบรม ดัังนี้้�

ผู้บริหารและพนักงาน

จำ�นวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
(ชั่วโมง/ปี)

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมง/คน/ปี)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

1,495

2,463

13

19.09

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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5) 	การแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััลและการลงโทษ 1) 	จััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแลในเรื่่�องกระบวนการผลิิ ต
พนัักงาน กระทำำ�ด้้วยความสุุจริิตใจ และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ให้้แก่่ลููกค้้า รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญในการปรัับปรุุงและ
ความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานนั้้น�
พััฒนาเทคโนโลยีีการผลิิต และการตรวจสอบคุุณภาพ
6) 	รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะซึ่ง่� ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานความรู้้�
สิินค้้าอยู่่�เสมอ
ทางวิิชาชีีพของพนัักงาน
2) 	จััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงที่่�ได้้
7) ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ให้้ไว้้กัับลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด และด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
พนัักงานอย่่างเคร่่งครััด
เอาใจใส่่ และสม่ำำ��เสมอ
3) 	จััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแลรัักษาข้้อมููลความลัับของ
(2) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ถื� อื หุ้้�น
ลููกค้้าเสมืือนเป็็นความลัับของบริิษััท และไม่่นำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
1) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจ
ประโยชน์์ของตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
ดำำ� เนิิ น การใดๆ ตามหลัั กการของวิิ ช าชีีพ ด้้วยความ 4) เอาใจใส่่ ในเรื่่�องความปลอดภััยและสุุขอนามััยของลููกค้้า
ระมััดระวััง รอบคอบ และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่
รวมทั้้�งการแก้้ไขปััญหาในทุุกเรื่่�องที่่�ลููกค้้าร้้องเรีียนหรืือให้้
และรายย่่อย เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
ข้้อแนะนำำ� โดยบริิษััทจะสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าใน
2) 	นำำ�เสนอรายงานสถานภาพของบริิษััท ผลประกอบการ
สิินค้้าและบริิการของบริิษััท อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง แล้้วนำำ�
ฐานะข้้อมูู ล ทางการเงิิ น การบัั ญ ชีี และรายงานอื่่� น ๆ
ผลที่่�ได้้มาปรัับปรุุง แก้้ไข ข้้อบกพร่่องต่่างๆ ต่่อไป
โดยสม่ำำ��เสมอ และครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
3) แจ้้งให้้ผู้ถืื้� อหุ้้�นทุุกรายทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มใน ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
อนาคตของบริิษััท ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บน บริิษัทั ได้้ส่่งแบบสำำ�รวจความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า โดยแบบสอบถาม
พื้้�นฐานของความเป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนับั สนุุนและมีีเหตุุผล ดัังกล่่าวจะชี้้วั� ดั ความพึึงพอใจที่่�ลูกค้้
ู ามีีต่่อบริิษัทั
เพีียงพอ
4) 	ห้้ามไม่่ให้้แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเอง และผู้้�อื่่�นโดยใช้้ ในการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า บริิษััทจะมอบหมายให้้
ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััท ซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือ ทีีมบริิการส่่งแบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าให้้แก่่ลููกค้้า
ดำำ�เนิินการใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง โดยตรง แบบสอบถามนี้้เ� ป็็นการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
ผลประโยชน์์กัับบริิษััท
ที่่�มีีต่อ่ บริิษัทั ในทุุกแง่่มุมุ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการน้ำำ��
เช่่น คุุณภาพน้ำำ�ที่่
� จ่� า่ ยให้้ แรงดัันน้ำำ�� การบริิการที่่�ดีี และอื่่น� ๆ โดย
(3) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้้า
คะแนนการประเมิินและความเห็็นจะได้้รัับการรวบรวมและวิิเคราะห์์
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า จึึงได้้กำำ�หนดนโยบาย โดยทีีมบริิการ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้รัับคะแนนความพึึงพอใจ
ในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้าดัังนี้้�
ของลููกค้้าโดยเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 96 คะแนนจากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน
ปี

2562

2563

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

94

96

จำ�นวนลูกค้าที่ทำ�แบบสอบถาม

264

425

(4) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ คู่่�ค้า้ และ/หรืือ เจ้้าหนี้้�

บริิษัทั มีีนโยบายให้้พนัักงานปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้ทุ� กฝ่
ุ า่ ย
อย่่างเป็็นธรรม ซื่่อ� สััตย์์ และไม่่เอารััดเอาเปรีียบคู่่�ค้้า โดยคำำ�นึงึ ถึึง
ผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั พื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�
เป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย หลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ การเจรจาแก้้ปััญหาตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ โดยมีีแนวปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้�
1) ไม่่เรีียก หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตใน
การค้้ากัับคู่่�ค้้า และ/หรืือ เจ้้าหนี้้�
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2) 	กรณีีที่่� มีีข้้ อมูู ลว่่ า มีีการเรีียก หรืือรัั บ หรืือการจ่่ า ย
ผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุจุ ริิตเกิิดขึ้้น� ต้้องเปิิดเผยรายละเอีียด
ต่่อคู่่�ค้้า และ/หรืือ เจ้้าหนี้้� และร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาโดย
ยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
3) ปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด กรณีี
ที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อใดได้้ ต้้องรีีบแจ้้งให้้
เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหา

4) บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อเจ้้าหนี้้เ� สมืือนคู่่�ค้้าที่่มีี� ความสำำ�คัญั ยิ่่ง�
ดัั ง นั้้� น จึึ ง มุ่่�งมั่่�น ที่่� จ ะปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้สอดคล้้องกัั บ ข้้อผูู กพัั น
ทั้้�งหลายตามสััญญาที่่�มีีอยู่่�กัับเจ้้าหนี้้�ตลอดจนไม่่ปกปิิด
ข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิง อัันจะทำำ�ให้้เจ้้าหนี้้เ� กิิดความเสีียหาย
และหากมีีเหตุุอัันจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามข้้อผููกพััน
ในสััญญา บริิษัทั จะแจ้้งเจ้้าหนี้้ล่� ว่ งหน้้าเพื่่อ� หาแนวทางแก้้ไข
ปััญหาดัังกล่่าว ซึ่่�งรวมถึึงเงื่่�อนไขค้ำำ�� ประกััน การบริิหาร
เงิินทุุน และการผิิดนัดชำ
ั �ร
ำ ะหนี้้ร่� ว่ มกััน
5) บริิ ษัั ท มีีนโยบายและระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ง านจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ าง
ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าหรืือผู้้�รัับเหมา โดยมีีการประเมิินแบ่่ง
ตามประเภทผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้า และผู้้�รัับจ้้าง/รัับเหมาตาม
ระเบีียบปฏิิบััติิการประเมิินผู้้�ขายโดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
การประเมิินเพื่่�อจััดกลุ่่�มคู่่�ค้้าหรืือผู้้�รัับเหมาและนำำ�มาใช้้
ในการพิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้้า เช่่น มีีประวััติิทางการเงิินที่่�
เชื่่อ� ถืือได้้ ผลิิตหรืือจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพตรงกัับความ
ต้้องการและสามารถตรวจสอบคุุณภาพได้้ ให้้การสนัับสนุุน
ด้้านการส่่งเสริิมการขาย และการให้้บริิการหลัังการขายแก่่
ลููกค้้า เป็็นต้้น โดยจะมีีการประเมิินและพิิจารณาปรัับปรุุง
หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวปีีละ 1 ครั้้�ง
6) บริิษััทมีีนโยบายในการสนัับสนุุนธุุรกิิจท้้องถิ่่�นโดยจะจััดซื้้�อ
จัั ดจ้้ างจากผู้้� รัั บ เหมาหรืือผู้้� จัั ด จำำ� หน่่ า ย จากบริิ ษัั ท ใน
ท้้องถิ่่�นที่่�มีีคุุณภาพ

(5) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ คู่่�แข่่ง

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยไม่่ละเมิิด
ความลัับหรืือล่่วงรู้้ค� วามลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่งขัันด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล
จึึงกำำ�หนดหลัักนโยบายดัังนี้้�
1) ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2) ไม่่ แ สวงหาข้้อมูู ลที่่� เ ป็็ น ความลัั บ ของคู่่�แข่่ ง ทางการค้้า
ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม
3) ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหาใน
ทางร้้าย
(6) นโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ อ่ สัังคมและ/หรืือ ชุุมชน

บริิษัทั มีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ เศรษฐกิิจ และ
สัังคม และยึึดมั่่น� การปฏิิบัติั ติ นเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี และปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน โดยบริิษััทจะ
มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาส่่งเสริิมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของสัังคม
และชุุมชนอัันเป็็นที่่�ที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�ให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�นพร้้อมๆ กัับ
การเติิบโตของบริิษัทั และมีีนโยบายที่่�จะส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมกัับ
หน่่ ว ยงานต่่ า งๆ ในสัั ง คม ชุุ ม ชน และบริิ เ วณใกล้้เคีียงทั้้�ง
ในด้้านการศึึกษา การดููแลรัักษาความปลอดภััย และอื่่น� ๆ

(7) นโยบายเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อม

การให้้บริิการน้ำำ�� ซึ่่ง� เป็็นธุุรกิจิ ของบริิษัทั ควบคู่่�ไปกัับการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ตามมาตรฐานระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ISO
14001 นอกจากนี้้� บริิษัทั มีีนโยบายที่่�ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เสริิมสร้้างคุุณภาพ อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจนรัักษา
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยต่อ่ ชีีวิิตและทรััพย์์สินิ ของพนัักงานอยู่่�เสมอ
การให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่�ง่ ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ส่่วนใหญ่่เกิิดจากพนัักงานเกิิดความไม่่เข้้าใจ
ที่่�แท้้จริิง จึึงมีีแนวทางการจััดการปลููกฝังั จิิตสำ�นึ
ำ กึ ให้้พนัักงานทุุกท่า่ นที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ให้้ได้้รัับการฝึึกอบรมการจััดการ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีหลัักสูตรที่่
ู �ได้้ส่่งให้้พนัักงานผ่่านการอบรมไปแล้้ว ดัังนี้้�
ชื่อหลักสูตร
1

หลักสูตรการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร

จำ�นวนชั่วโมง

จำ�นวนพนักงานที่เข้าอบรม

24

2
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075

(8) นโยบายเกี่่ย� วกัับภาครััฐ

บริิษัทั กำำ�หนดให้้การทำำ�ธุรกรร
ุ มกัับรััฐจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
และระเบีียบปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องในแต่่ละท้้องถิ่่น� อย่่างเคร่่งครััด และ
ต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�อาจจููงใจให้้พนัักงานในหน่่วยงานราชการ
มีีการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ถูกต้้
ู องเหมาะสม
(9) นโยบายและแนวทางปฏิิบััติกิ ารต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�

1) 	จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปยัังคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งคณะ
auditcommittee@wha-up.com
2) 	จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปยัังประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ceo@wha-up.com
3) เว็็บไซต์์บริิษััท (Whistle Blowing)
www.wha-up.com
4) โทรศััพท์์/โทรสาร	
02-719-9559/02-717-2128
5) 	กล่่องแสดงความคิิดเห็็น
	ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท

บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส
เป็็นธรรม และเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ไม่่ยอมรัับ
การทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� ทุุกรูปู แบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม และกำำ�หนด
ให้้กรรมการ ผู้บ�้ ริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� อย่่างจริิงจััง และได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ิ กระบวนการดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และช่่องทางการแจ้้งเบาะแส 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
หรืือร้้องเรีียน โดยได้้สื่่อ� สารนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น�
ของบริิษััท แต่่งตั้้�งมอบหมายคณะทำำ�งานให้้ดำำ�เนิินการ
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เพื่่อ� ให้้พนัักงานและผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีียสามารถเข้้า
รวบรวมเรื่อ่� งร้้องเรีียน
ถึึงนโยบายดัังกล่่าว เช่่น เผยแพร่่ผ่า่ นเว็็บไซต์์ของบริิษัทั การติิด 2) คณะทำำ�งานประมวลผลและกลั่่�นกรองข้้อมููลเพื่่�อพิิจารณา
ประกาศในบริิษัทั การปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ เป็็นต้้น โดยนโยบาย
ขั้้�นตอน และเสนอวิิธีีการจััดการที่่�เหมาะสมในแต่่ละเรื่่�อง
ดัังกล่่าวจะได้้รัับการทบทวนความเหมาะสมเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี
สำำ�หรัับการบรรเทาความเสีียหายให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
หรืือบทลงโทษต่่อผู้้กร
� ะทำำ�ผิดต
ิ ามกฎระเบีียบของบริิษัทั
การประเมิินความเสี่่�ยงและการติิดตามผล
3) คณะทำำ�งานนำำ�เสนอมาตราการดำำ�เนิินการระงัับการฝ่่าฝืืน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิต
หรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายต่่างๆ ของบริิษัทั
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยมีีการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตแยกออก
ให้้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�
จากความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ เป็็นการเฉพาะ ตลอดจนติิดตามผล
บริิหาร เพื่่อ� บรรเทาความเสีียหายให้้กัับผู้้ที่่� �ได้้รัับผลกระทบ
ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
โดยคำำ�นึงึ ถึึงความเดืือดร้้อนเสีียหายโดยรวมทั้้�งหมด หรืือบท
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ และรายงานผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษัทั
ลงโทษต่่อผู้้กร
� ะทำำ�ผิดต
ิ ามกฎระเบีียบของบริิษัทั
ทราบต่่อไป
4) ประธานกรรมการตรวจสอบหรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบและรายงานผล
มาตรการการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งเป็็นผู้้�ร้้องเรีียนทราบ หากผู้้�ร้้องเรีียน
ผู้�ที่่้ �ถููกละเมิิดสิิทธิิและได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
เปิิดเผยตนเอง
บริิษัทั ผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีีย พนัักงาน รวมถึึงบุุคคลภายนอกที่่�พบเห็็น
หรืือทราบเบาะแส สามารถแจ้้งรายละเอีียดผ่่านช่่องทางการ มาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
ร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของกรรมการ ผู้้ร้้� องเรีียนสามารถเลืือกที่่�จะไม่่เปิิดเผยตนเองได้้ หากเห็็นว่่าการ
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานบริิษัทั ในเรื่อ่� งต่่อไปนี้้�
เปิิดเผยนั้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดความไม่่ปลอดภััยหรืือเกิิดความเสีียหาย
ใดๆ กรณีีเปิิดเผยตนเอง บริิษััทจะรายงานความคืืบหน้้าชี้้�แจง
1) 	การกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การกระทำำ� ข้้อเท็็จจริิง โดยบริิษัทั จะไม่่เปิิดเผยชื่่อ� -สกุุล ที่่�อยู่่� ภาพหรืือข้้อมููล
ผิิดระเบีียบบริิษััท หรืือการกระทำำ�ที่่�ผิิดจรรยาบรรณของ อื่่น� ใดของผู้้ร้้� องเรีียนที่่�สามารถระบุุตัวั ผู้้แ� จ้้งได้้ ซึ่่ง� ผู้้รั� บั ข้้อร้้องเรีียน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ ต้้องเก็็บข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นความลัับ และจะเปิิดเผยเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็น
บริิษััท
โดยคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยและความเสีียหายของผู้้ร้้� องเรีียนหรืือ
2) เรื่่�องที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อผลประโยชน์์โดยชอบ ผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง แหล่่งที่่�มาของ
หรืือชื่่�อเสีียงของบริิษััท
ข้้อมููล หรืือบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้ห� ากเห็็นว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่มีี� แนวโน้้ม
3) เรื่่�องของรายงานทางการเงิิน และระบบการควบคุุมภายใน ที่่�จะเกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหายหรืือความไม่่ปลอดภััย ให้้กำำ�หนด
ที่่�บกพร่่องอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสม และผู้�ที่่้ �ได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีีย
หายจะได้้รัับการบรรเทาความเสีียหายด้้วยกระบวนการที่่�เหมาะ
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
สมและเป็็นธรรม
บริิษััทได้้เปิิดช่่องทางให้้แจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอแนะหรืือร้้องเรีียน
ผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�

076

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บทลงโทษ

บริิษัทั จััดให้้มีีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และ
พนัักงานของบริิษััทที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปั ชั่่น� อย่่างเหมาะสม การลงโทษนี้้ร� วมถึึงการเลิิกจ้้างงาน ใน
กรณีีที่่�บริิษัทั เห็็นว่่าจำำ�เป็็น การกระทำำ�ใดๆ ที่่�ฝ่า่ ฝืืนหรืือไม่่เป็็นไป
ตามนโยบายนี้้� ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อม จะได้้รัับการพิิจารณา
ทางวิินัยต
ั ามระเบีียบที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนดไว้้หรืือมีีโทษตามกฎหมาย
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ไม่่พบเรื่อ่� งร้้องเรีียนใดๆ ที่่�เป็็นนััยสำ�คั
ำ ญั ทั้้�ง
จากบุุคคลภายในและภายนอกองค์์กร

หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

คณะกรรมการของบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลสำ�คั
ำ ญั
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่มิ� ิใช่่ข้้อมููล
ทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และโปร่่งใส ตาม
หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท ซึ่่�งล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของ
ผู้ล�้ งทุุนและผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั ดัังนี้้�
1) 	มีีกลไกที่่�จะดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผยต่่อนัักลงทุุนถููก
ต้้อง ไม่่ทำ�ำ ให้้สำำ�คัญั ผิิด และเพีียงพอต่่อการตััดสินิ ใจของนััก
ลงทุุน
2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จรรยาบรรณธุุรกิจิ นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง และ
นโยบายเกี่่ย� วกัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�ได้้ให้้ความ
เห็็นชอบไว้้โดยสรุุป และผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว
รวมทั้้�งกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าวได้้พร้้อม
ด้้วยเหตุุผล โดยรายงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น รายงาน
ประจำำ�ปีี และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เป็็นต้้น
3) คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการรายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินแสดงควบคู่่�กับั รายงาน
ของผู้ส�้ อบบััญชีีในรายงานประจำำ�ปีี
4) 	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีี และค่่าบริิการอื่่น� ที่่�ผู้ส�้ อบ
บััญชีีให้้บริิการไว้้ด้้วย
5) 	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยบทบาท และหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุม และ
จำำ� นวนครั้้� ง ที่่� กรร มการแต่่ ล ะท่่ า นเข้้าร่่ ว มประชุุ ม ในปีี ที่่�
ผ่่านมา และความเห็็นจากการทำำ�หน้้าที่่� รวมถึึงการฝึึก
อบรมและพััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�องของ
คณะกรรมการไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี

6) เปิิ ด เผยนโยบายการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนแก่่ กรร มการและ
ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููง ที่่�สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคน รวมทั้้�งรููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทน
ด้้วย ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนที่่�เปิิดเผย ควรรวมถึึง
ค่่าตอบแทนที่่กรร
� มการแต่่ละท่่านได้้รัับจากการเป็็นกรรมการ
ของบริิษัทั ย่่อยด้้วย
7) นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดและผ่่าน
ช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีแี ล้้ว
คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลทั้้ง� ภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษผ่่านทางช่่องทางอื่่น� ด้้วย เช่่น เว็็บไซต์์ของ
บริิษััท โดยจะกระทำำ�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ พร้้อมทั้้�งจะนำำ�เสนอ
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นปััจจุบัุ นั
8) 	กรรมการและผู้�บ้ ริิหารของบริิษััททุุกท่่านจะต้้องรายงานให้้
บริิษััททราบถึึงการมีีส่่วนได้้เสีียของตนหรืือของบุุคคลที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องซึ่�ง่ เป็็นส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
จััดการกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยตามหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
รวมทั้้�งได้้ปรัับปรุุงและรายงานให้้บริิษัทั ทราบภายใน 30 วััน
นัับจากวัันที่่�มีีการเปลี่่ย� นแปลงการมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าว และ
บริิษััทได้้บรรจุุวาระเรื่่�องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าว
ข้้างต้้นไว้้ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ได้้รัับ
ทราบเป็็นรายไตรมาส

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริิษัทั มีีจำำ�นวนอย่่างน้้อย 5 คน โดยมีีกรรมการ
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดและมีี
จำำ�นวนกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับเกณฑ์์ของ
สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการของบริิษัทั เป็็นผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ
จากหลากหลายสาขาอาชีีพ ทั้้�งด้้านธุุรกิิจ บััญชีีและการเงิิน
ซึ่�่ ง เกี่่� ย วข้้องและสนัั บ สนุุ น ธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท โดยบริิ ษัั ท มีี
คณะกรรมการชุุดย่่อยอีีก 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระของบริิษัทั ทุุกท่า่ นมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร
และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท และไม่่มีีกรรมการอิิสระท่่านใด
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนในประเทศไทย
มากกว่่า 5 บริิษัทั
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นโยบายของบริิษััทเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ของกรรมการนั้้�นเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััท ซึ่่�งกำำ�หนดว่่า
ในการประชุุมสามััญผู้้ถืื� อหุ้้น� ประจำำ�ปีใี ห้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง
เป็็นอััตรา 1 ใน 3 โดยพิิจารณาจากกรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนาน
ที่่�สุดุ เป็็นผู้อ�้ อกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้กรร
� มการบริิษัทั มีีวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และกรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้น� อาจ
ได้้รัับเลืือกตั้้�งจากที่่�ประชุุมผู้ถืื�้ อหุ้้น� เข้้ามาเป็็นกรรมการใหม่่ได้้
นอกจากนี้้�บริิษััทได้้จััดให้้มีีการแต่่งตั้้�ง คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และคณะกรรมกา
รบรรษััทภิิบาล และกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการดัังกล่่าวไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่อ� ป้้องกััน
ไม่่ให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจโดยไม่่จำ�ำ กััด และได้้แต่่ง
ตั้้�งเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของ
คณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงการประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามมติิคณะกรรมการ
ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 คน โดยมีี
กรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 คน คิิดเป็็นกึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดของบริิษััท ซึ่�ง่ เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนที่่� ทจ. 39/2559 เรื่อ่� ง การขออนุุญาตและการอนุุญาต
ให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ แต่่เนื่่�องจากประธานกรรมการไม่่ได้้
เป็็นกรรมการอิิสระตามข้้อแนะนำำ�ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ที่่�กำ�ำ หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ว่่าในกรณีีที่่�ประธานกรรมการ
ไม่่ได้้เป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทควรประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระมากกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั เห็็นว่่า โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั ดัังกล่่าวมีี
ความโปร่่งใสเพีียงพอ และสามารถปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้ถืื� อหุ้้น�
และบริิษัทั ได้้ เนื่่อ� งจากมีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระ 4 คน ซึ่ง�่ เป็็นไป
ตามเกณฑ์์ของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. อีีกทั้้�งกรรมการอิิสระทุุกคน และ
กรรมการตรวจสอบ เป็็นบุุคคลภายนอกที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ตลอดจนมีีความเป็็นกลางและไม่่มีีส่่วนได้้เสีียกัับกลุ่่�มผู้�้ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ และเข้้าร่่วมประชุุม รวมทั้้�งแสดงความคิิดเห็็นในการ
ประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
นอกจากนี้้� เมื่่อ� บริิษัทั เข้้าเป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
แล้้ว บริิษัทั ต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และคณะกรรมการตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ เช่่น เกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน เกณฑ์์การได้้มา
หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่ง�่ สิินทรััพย์์ เป็็นต้้น ซึ่ง�่ เกณฑ์์ดังั กล่่าวได้้กำำ�หนด

078

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ให้้นำำ�เรื่่�องที่่�มีีนััยสำ�คั
ำ ัญเข้้าขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
ต้้องแจ้้งให้้ผู้ถืื�้ อหุ้้น� ทราบถึึงความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรีียบเสมืือนตััวแทนของผู้�ถืื้ อหุ้้�น
รายย่่อย ดัังนั้้น� การที่่�ผู้ถืื�้ อหุ้้น� ทราบถึึงความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะทำำ� ให้้ผู้้�ถืื อหุ้้�น ได้้รัั บ ข้้อมูู ล อย่่ า งเหมาะสมเพื่่� อ
ประกอบการตััดสินิ ใจการลงมติิในเรื่อ่� งนั้้น� ๆ
อีีกทั้้�งกรรมการทุุกท่่านมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก่่ หน้้าที่่�ตามหลัักซื่่�อสััตย์์และไว้้วางใจ (Fiduciary Duty)
ตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน และนโยบาย
ต่่างๆ ของบริิษัทั ซึ่่ง� รวมถึึงนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate
Governance) และจรรยาบรรณธุุรกิจิ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึ่่ง�
กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั
มีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงนโยบายต่่างๆ
เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดต่อ่ ผู้้ถืื� อหุ้้น� ของบริิษัทั
(2) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษัทั ทำำ�หน้้าที่่�พิจิ ารณาอนุุมัติั เิ รื่อ่� งที่่สำ� �คั
ำ ญั เกี่่ย� วกัับ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้สอดคล้้องและตอบรัับกัับสภาวะ
ทางธุุรกิจที่่
ิ เ� ปลี่่ย� นไป ได้้แก่่ วิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม กลยุุทธ์์
เป้้าหมายทางการเงิิน งบประมาณ แผนงาน โดยกำำ�หนดให้้มีี
การทบทวนกลยุุทธ์์เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยคณะ
กรรมการบริิษััททบทวนและพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบวิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ซึ่่ง� จััดขึ้้น� เป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั และผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงได้้แสดง
ความเห็็นและทบทวนวิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจและแผนกลยุุทธ์์ ทั้้�งแผน
ระยะสั้้�นและระยะยาวให้้มีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิิน
กิิจการ สถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และแนวโน้้มในอนาคตอีีกด้้วย อีีกทั้้�ง
คณะกรรมการบริิษัทั ยัังมีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบเรื่อ่� งอื่่น� ๆ ดัังนี้้�
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทมีีเจตนารมณ์์มุ่่�งมั่่�นในอัันที่่�จะรัักษาและคงไว้้ซึ่่�งมาตรฐาน
ระดัับสููงของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในบริิษััท โดยยึึดหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสาหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งได้้นำำ�หลัักจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ซึ่่ง� ได้้รัับการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั และได้้ประชาสััมพัันธ์์
ทั่่ว� ทั้้ง� องค์์กรให้้เป็็นที่่เ� ข้้าใจมาใช้้และถืือปฏิิบัติั เิ รื่อ่� ยมา อีีกทั้้�งยััง
ได้้จััดทำ�ำ มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและการดำำ�เนิินงาน (Standard
Operating Procedures) เพื่่อ� ใช้้ควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านและการ
ดำำ�เนิินการภายในองค์์กร นอกจากนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
ยัังได้้อนุุมัติั แิ ละประกาศใช้้กฎและระเบีียบภายในใหม่่ๆ เป็็นระยะๆ
โดยมุ่่�งพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุ ง การกำำ� กัั บ ดูู แ ลกิิ จก ารที่่� ดีี ของบริิ ษัั ท
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

บริิษััทมีีความเชื่่�ออย่่างยิ่่�งว่่า การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
เป็็นหนึ่่�งในหลัักสำ�คั
ำ ัญในการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท
เพื่่อ� เป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ของผู้มีีส่
�้ ว่ นได้้เสีียทุุกๆ กลุ่่�ม และ
เพื่่อ� ประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนจริิยธรรมทางธุุรกิจที่่
ิ ดีี�
ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร บริิษัทั ได้้จััดทำ�คู่่�มืื
ำ อจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ซึ่่ง� ได้้รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั และกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�
บริิหาร พนัักงาน ปฏิิบัติั ติ ามโดยเคร่่งครััด รวมทั้้ง� ได้้ประชาสััมพัันธ์์
ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กรให้้เป็็นที่่�เข้้าใจผ่่านระบบจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และ
ระบบอิินทราเน็็ตของบริิษััท รวมทั้้�งได้้ติิดบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ของบริิษัทั

การตรวจสอบภายใน
บริิษัทั ได้้จััดตั้้ง� หรืือจััดให้้มีีฝ่่ายตรวจสอบภายในซึ่ง�่ เป็็นหน่่วยงาน
อิิสระ ซึ่่ง� ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� ให้้บริิษัทั ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิิติิ จำำ�กััด โดยมีีหััวหน้้างานตรวจสอบภายในควบคุุมดููแล
กระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและประเมิินความเพีียงพอและ
ความมีีประสิิทธิิภาพของการควบคุุมภายในของบริิษัทั ตามแบบ
การตรวจสอบประจำำ�ปีซึ่ี ง�่ ได้้รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เป็็นรายไตรมาส เพื่่�อปรัับปรุุงและเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั

ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้ง� ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้ดำ� �ร
ำ งตำำ�แหน่่งหััวหน้้า
จรรยาบรรณดัังกล่่าวได้้ร่่างขึ้้น� ตามหลัักความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต หลััก งานตรวจสอบภายในต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
ความโปร่่งใสหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจริิยธรรมทาง ตรวจสอบ
สัังคมที่่�ดีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลใดที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอัันอาจ
นำำ�มาซึ่ง�่ ผลประโยชน์์ที่่ขั� ดั แย้้งกัันได้้นั้้�น จะต้้องผ่่านการพิิจารณา
อย่่างถี่่�ถ้้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็็นรายการ
ระหว่่างกัันที่่�สำ�คั
ำ ญั การเข้้าทำำ�รายการนั้้�นต้้องได้้รัับการอนุุมัติั จิ ากที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้น� ทั้้ง� นี้้ขึ้้� น� อยู่่�
กัับลัักษณะและขนาดของรายการตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน กรรมการ หรืือผู้�บ้ ริิหารบริิษััท ท่่านใดที่่�มีีส่่วน
ได้้เสีีย หรืือมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องจะไม่่เข้้าร่่วมในกระบวนการตััดสินิ ใจ
รายการดัังกล่่าว

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม

บริิษััทได้้มอบหมายให้้กรรมการบริิษััท และบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบ
หมายซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจของบริิษััท เข้้าเป็็น
ตััวแทนของบริิษััทเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในย่่อยหรืือ
บริิษััทร่่วมของบริิษััท เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการและ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ทราบ
เป็็นรายไตรมาส

ทั้้�งนี้้� สััดส่่วนตััวแทนของบริิษััทที่่�เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม อย่่างน้้อยจะเป็็นไปตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษััท นอกจากนั้้�น การกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญ
และการออกเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ทั้้�งนี้้� รายการดัังกล่่าวต้้องกระทำำ�ขึ้้น� ภายใต้้เงื่อ่� นไขการค้้าปกติิทั่่ว� ไป จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากประธานกรรมการบริิษััท
โดยกำำ�หนดราคาที่่ยุ� ติุ ธรร
ิ มและอยู่่�บนพื้้�นฐานเสมืือนหนึ่่ง� กระทำำ�โดย
บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่ย� วโยงกััน (fair and at arms’ length basis) และใน (3) การประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ย
กรณีีที่่�ไม่่สามารถกำำ�หนดราคาได้้ บริิษัทั จะอ้้างอิิงตามรายงานของ
ผู้้ป� ระเมิินราคาอิิสระที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากบริิษัทั เพื่่อ� กำำ�หนดราคา คณะกรรมการบริิษััท
บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ�� เสมอไม่่น้้อย
ที่่�เป็็นธรรมทั้้�งสำำ�หรัับบริิษัทั และบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
6 ครั้้�งในแต่่ละปีี ซึ่�ง่ แต่่ละครั้้�งจะมีีการกำำ�หนดตารางและวาระ
การประชุุมล่่วงหน้้าไว้้ชััดเจนและอาจมีีการประชุุมครั้้�งพิิเศษ
ระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบการควบคุุมภายในที่่�มีี เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญเร่่งด่่วน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
ประสิิทธิิผลโดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการ บริิษััทมีีมติิรัับทราบกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั เพื่่อ� และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ประจำำ�ปีี 2564 ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ให้้มั่่�นใจว่่าบริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน (ในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ บริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 7/2563 วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563 แล้้ว
ประกอบ คืือ ด้้านองค์์กรและสภาพแวดล้้อม ด้้านการบริิหาร
ความเสี่่� ย ง ด้้านการควบคุุมการปฏิิบััติิง านของฝ่่ายบริิหาร
ด้้านระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และด้้านระบบการ
ติิดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิิบััติิด้้านการควบคุุมภายในของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission: COSO) ที่่�เพีียงพอและรายงานคณะกรรมการบริิษัทั

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั บริิษัทั จะส่่งเอกสารประกอบ
การประชุุมให้้คณะกรรมการทราบและพิิจารณาล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า
7 วััน ก่่อนการประชุุมทุุกครั้้ง� เว้้นแต่่เป็็นการเรีียกประชุุมกรณีี
เร่่งด่่วน ทั้้�งนี้้ผู้� บ�้ ริิหารระดัับสููงของบริิษัทั อาจเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
เพื่่� อ ให้้ข้้อมูู ลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ละรัั บ ทราบนโยบายโดยตรง
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีนโยบายให้้คณะกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร
และไม่่ใช่่ กรรมการบริิหาร และกรรมการอิิสระ ได้้มีีการประชุุม
ร่่วมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้กรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้บ�้ ริิหารและไม่่ใช่่กรรมการบริิหารมีีโอกาสที่่�จะได้้ประชุุม
กัันเอง เพื่่อ� อภิิปรายหารืือเกี่่ย� วกัับประเด็็นต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
โดยไม่่มีีฝ่า่ ยบริิหารหรืือฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมด้้วย

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่า การอุุทิศิ ตนให้้แก่่บริิษัทั
ของกรรมการบริิหารแต่่ละท่่านนั้้�น ไม่่ควรมุ่่�งเน้้นเพีียงการใช้้
เวลาเข้้าร่่วมการประชุุมเท่่านั้้น� แต่่ควรจะรวมไปถึึงผ่่านทางการ
แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น คำำ�แนะนำำ� ประสบการณ์์ และเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ เพื่่อ� ยัังประโยชน์์เพิ่่ม� ขึ้้น� แก่่ธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั

โดยในปีี 2563 มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััททั้้�งหมด 8
ครั้้ง� โดยกรรมการทั้้�งคณะเข้้าประชุุมร้้อยละ 100% การประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้้ง� การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
9 ครั้้ง� การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล 3 ครั้้ง� การประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง 6 ครั้้ง� การประชุุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 3 ครั้้ง� และการประชุุมกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้บ�้ ริิหาร โดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการ 1 ครั้้ง�

บริิษัทั จััดการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
อย่่างสม่ำำ�� เสมอก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยปีีละ
2 ครั้้ง� ซึ่่ง� ได้้มีีการกำำ�หนดและแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

ในการกำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการนั้้�น คณะกรรมการ
บริิหารจะพิิจารณาเรื่อ่� งที่่�กำ�ำ หนดเป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการบริิหารทุุกคนสามารถเสนอเรื่อ่� ง
ต่่างๆ เพื่่อ� เข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ ตลอดจน
สามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ และเลขานุุการบริิษััท
จะนำำ�เรื่่�องดัังกล่่าวมากำำ�หนดเป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการ
และจััดทำ�ำ หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการต่่อไป ในการลงมติิใน
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการให้้ถืือมติิของเสีียงข้้างมาก โดยให้้กรรมการ
คนหนึ่่ง� มีีหนึ่่ง� เสีียง กรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม
หรืือสละสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่อ่� งนั้้น� โดยจำำ�นวนองค์์ประชุุม
ขั้้น� ต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุม ต้้องมีีกรรมการ
อยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษัทั จััดการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ�� เสมอก่่อน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อย 4 ครั้้ง� ในแต่่ละปีี เป็็น
รายไตรมาสซึ่่ง� ได้้มีีการกำำ�หนดและแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิ ษัั ท จัั ดการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่ า ง
สม่ำำ�� เสมอก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท อย่่างน้้อยปีีละ
2 ครั้้ง� ซึ่่ง� ได้้มีีการกำำ�หนดและแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

บริิษััทจััดการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้ง� ซึ่่ง� ได้้
มีีการกำำ�หนดและแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
(4) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

บริิ ษัั ท ได้้กำำ� หนดให้้มีีการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาและ
สรุุปผลการประเมิินงานและนำำ�มาทบทวนการปฏิิบัติั งิ าน ปััญหา
และอุุปสรรคต่่างๆ และร่่วมกัันหาแนวทางปรัับปรุุง แก้้ไข เพื่่อ�
ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น� โดยบริิษัทั ได้้
กำำ�หนดแนวทางการประเมิินเป็็นแบบการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ของกรรมการทั้้�งคณะ กรรมการรายบุุคคล และกรรมการชุุดย่อ่ ย
และนำำ�แนวทางการประเมิินจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
ซึ่่ง� ผลการประเมิินจะเป็็นส่่วนสำำ�คัญั ในการพััฒนาการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
และการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น�

คณะกรรมการบริิษััท มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการแต่่ละคน
เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ�� เสมอโดยเฉลี่่ย� ไม่่น้้อย
กว่่าร้้อยละ 75 ของการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ทั้้ง� หมดในรอบปีี
โดยมีีการเปิิดเผยจำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมและการเข้้าร่่วมประชุุม
ของกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละคนไว้้ในแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) และรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ดััง
รายละเอีียดในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ”
โดยหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ทั้้�ง 3 รููปแบบในแบบประเมิินจะแบ่่งหััวข้้อเป็็นดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิหาร

บริิ ษัั ท จัั ดก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห ารอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ 1. ความพึึงพอใจเกี่่�ยวกัับ
อย่่างน้้อย 4 ครั้้ง� ในแต่่ละปีี เป็็นรายไตรมาส ซึ่ง�่ ได้้มีีการกำำ�หนด
(1) 	ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการโดยรวม
และแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
(2) 	ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
(3) 	การดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาของฝ่่ายจััดการ
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2. ความเข้้าใจในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
(1) บทบาทหน้้าที่่ข� องตน
(2) 	ธุุรกิจิ ของบริิษัทั
(3) 	กลยุุทธ์์ของบริิษัทั

6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการมีีการเตรีียมตััวก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง
คณะกรรมการสามารถแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
คณะกรรมการแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นกลาง
ประธานกรรมการเปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้กรรมการ
ทุุกท่่านแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
3. คณะกรรมการและฝ่่ายบริิหารมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน
10. คณะกรรมการเห็็นว่่าผู้้ล� งทุุนมีีความเชื่่อ� มั่่น� ในคณะกรรมการ
4. บริิษัทั ย่่อยและอนุุกรรมการต่่างๆ ทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 11. 	การปฏิิ บัั ติิ เ รื่่� อ งการกำำ� กัั บ ดูู แ ลกิิ จการของบริิ ษัั ท เป็็ น ที่่�
5. คณะกรรมการได้้จััดสรรเวลาในการพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ
ยอมรัับในหมู่่�พนัักงานบริิษััทหมู่่�พนัักงานบริิษััท
เหล่่านี้้�อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
(1) นโยบายและทิิศทางของบริิษัทั
ทั้้� ง นี้้� กระบวนการในการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
(2) 	ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษัทั เลขานุุการบริิษัทั จะเป็็นผู้้จั� ดส่
ั ง่ แบบประเมิิน
(3) แนวทางแก้้ไขการดำำ�เนิินงาน หากไม่่เป็็นไปตาม ให้้กรรมการบริิษัทั ทุุกท่า่ นประเมิินในทุุกสิ้้น� ปีี และเป็็นผู้ร�้ วบรวม
		ที่่�กำ�ำ หนด
และรายงานสรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณา
รัับทราบและหารืือกัันเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี

สำำ�หรัับผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการในภาพรวม ประจำำ�ปีี 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คะแนนเฉลี่ย

จัดอยู่ในเกณฑ์

คณะกรรมการทั้งคณะ

98.73

ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล

98.96

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจสอบ

100.00

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

95.24

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

97.86

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

100.00

ดีเยี่ยม

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

บริิษัทั จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารทุุกปีี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เป็็นผู้ทำ�้ �ก
ำ ารประเมิิน และนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ขอ
ความเห็็นชอบ บริิษัทั ได้้กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารออกเป็็นหััวข้้อต่่างๆ ได้้แก่่ ความ
เป็็นผู้นำ�้ �ำ การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การปฏิิบัติั ติ ามกลยุุทธ์์ การวางแผน
และผลปฏิิบัติั ทิ างการเงิิน ความสััมพัันธ์์กับั คณะกรรมการ ความ
สััมพัันธ์์กับั ภายนอก การบริิหารงานและความสััมพัันธ์์กับั บุุคลากร
การสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง ความรู้้� ด้้ านผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร
และคุุณลัักษณะส่่วนตััว โดยในปีี 2563 ผลการประเมิินการปฏิิบัติั ิ
งานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ
91.81

ผลการประเมิินดัังกล่่าวจะถููกนำ�ำ ไปพิิจารณากำำ�หนดอััตราการ
ปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีี
นโยบายกำำ�หนดค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตาม
ผลการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน (ระยะสั้้�น) และผลการปฏิิบััติิงาน
ตามกลยุุทธ์์ระยะยาว เพื่่อ� เป็็นการวางรากฐานการเติิบโตในอนาคต
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถจููงใจและในระดัับที่่�เทีียบเคีียงกัับบริิษััท
ที่่�อยู่่� ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและ
โปร่่งใส
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(5)	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููง

(6) การพััฒนากรรมการและผู้้บ� ริิหาร

บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและ 1.	ส่่ ง เสริิ ม และอำำ� นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึ ก อบรมและ
ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง โดยพิิจารณาจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ความ
การให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั งิ านที่่�เชื่่อ� มโยงกัับผลประกอบการทั้้�งระยะสั้้น�
ของบริิษััท เช่่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหาร
และระยะยาว และปัั จจัั ย แวดล้้อมอื่่� น ที่่� เกี่่� ย วข้้อง ตลอดจน
เลขานุุการบริิษััท เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิ
พิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษัทั อื่่น� ๆ ที่่�อยู่่�ใน
งานอย่่างต่่อเนื่่�อง การฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�อาจกระทำำ�
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียง ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนของผู้บ�้ ริิหาร
เป็็นการภายในบริิษััท หรืือใช้้บริิการของสถาบัันภายนอก
ระดัับสููงจะได้้รัับการพิิจารณาและกลั่่�นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ 2.	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีี
บริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ และในส่่วนของค่่าตอบแทนของ
เอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยจะได้้รัับการพิิจารณา
กรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจ และ
และกลั่่�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้แก่่กรรมการใหม่่
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณานำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้ถืื�้ อหุ้้น� เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป

การเข้้ารัับการพััฒนาความรู้้แ� ละฝึึกอบรมของกรรมการและผู้้บ� ริิหาร ในปีี 2563
ลำ�ดับ
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ชื่อ-สกุล

หลักสูตรที่อบรมปี 2563

1

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการ

-	หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP46/2020) สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

2

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
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

นายเอกชัย ติวุตานนท์
กรรมการ

-	หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP9/2020)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

4

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการเงิน

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

5

นายคำ�ฮอง รัศมานี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

-	หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. โดยศูนย์ฝึกอบรมท๊อปโปรเฟสชั่นแนล

6

นายพันธุ์รพี นพรัมภา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
พลังงาน

-	หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับบริหาร (จป.บริหาร)
โดยศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป

7

นายมาฆะ กรกุม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโครงการและ
วิศวกรรม

-	หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับบริหาร (จป.บริหาร) โดยสมาคมส่ง
เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน
-	หลักสูตร Finance for Non-Finance Executive โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	สัมมนาเรื่อง Smart Grid โดยบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ประเมิินประสิิทธิิภาพของการบริิหารความเสี่่�ยงแล้้วรายงานให้้
บริิษััทเล็็งเห็็นความจำำ�เป็็นและความสำำ�คััญของการจััดให้้มีีแผน คณะกรรมการบริิษัทั ทราบ อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� เพื่่อ� ช่่วยให้้ทราบ
สืืบทอดตำำ�แหน่่ง จึึงได้้ทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�ครอบคลุุม จุุดอ่อ่ นและปรัับปรุุงนโยบายให้้มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น
ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดยทำำ�การคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารดัังกล่่าว ทำำ�การพััฒนาฝึึกอบรม เพื่่อ� คณะกรรมการชุุดย่่อย
เตรีียมความพร้้อมให้้สามารถรองรัับตำำ�แหน่่งได้้ในอนาคต และเพื่่อ� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน
ให้้มั่่�นใจว่่าบริิษัทั มีีผู้บ�้ ริิหารที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ที่่�จะสืืบทอด 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
ตำำ�แหน่่งที่่�สำ�คั
ำ ญั ต่่อไปในอนาคต
บริิหารความเสี่่ย� ง และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่อ� กลั่่�นกรอง
การดำำ�เนิินงานภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ที่่� กำ� �ำ หนดไว้้ อัันจะช่่วย
(8) การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะคณะกรรมการบริิษััท กรรมการควร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััท โดย
จะต้้องทราบถึึงลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ดัังนั้้น� ในกรณีี องค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ การแต่่งตั้้�ง วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�มีีการเปลี่่ย� นแปลงหรืือมีีกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษัทั จะจััดให้้มีีการ การประชุุม และค่่าตอบแทนของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว
ปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ เพื่่�อแนะนำำ�ให้้รัับทราบถึึงลัักษณะและ เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละชุุด
แนวทางการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของบริิษััท รวมทั้้�งให้้ข้้อมููล
สารสนเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญและจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และแนวทางการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีจำำ�นวน
3 ท่่าน ดัังนี้้�
เลขานุุการบริิษัทั เป็็นประสานงานการจััดการปฐมนิิเทศ
1. นายเวทย์์ นุุชเจริิญ		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(9) นโยบายการจำำ�กััดจำ�ำ นวนบริิษััท และจำำ�นวนวาระในการดำำ�รง 2. นายเอกชััย ติิวุตุ านนท์์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณีี วรวุุฒิจิ งสถิิต กรรมการตรวจสอบ
ตำำ�แหน่่งของกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการของบริิษััทดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษัทั ในบริิษัทั จดทะเบีียนได้้คนละไม่่เกิิน 5 แห่่ง โดย โดยกรรมการ 2 ท่่าน ได้้แก่่ นายเวทย์์ นุุชเจริิญ และนางพรรณีี
วรวุุฒิจิ งสถิิต เป็็นกรรมการที่่�มีีความรู้้แ� ละประสบการณ์์ด้้านการ
ไม่่มีีข้้อยกเว้้น
บััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน
นอกจากนี้้� ห้้ามมิิให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินของบริิษัทั และมีีนางรััตนา ชิินวััตร
กรรมการในบริิษััทอื่่�นๆ ที่่�ประกอบธุุรกิิจเดีียวกััน หรืือใกล้้เคีียง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ยกเว้้นบริิษัทั ร่่วม และ/หรืือบริิษัทั ย่่อย และ/หรืือบริิษัทั ในเครืือ เพื่่อ�
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1.	สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเพีียงพอ
กรรมการอิิสระสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการติิดต่อ่ กัันทุุกวาระ
2.	สอบทานให้้บริิษัทั มีีระบบควบคุุมภายในและระบบตรวจสอบ
ได้้ไม่่เกิิน 9 ปีี เว้้นแต่่ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้น�
ภายในที่่�เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ ในกรณีี
ที่่�มีีความจำำ�เป็็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้้าง
(10) การบริิหารความเสี่่ย� ง
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ มาให้้ความเห็็นประกอบการพิิจารณาได้้ โดย
บริิ ษัั ท มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น
บริิษัทั รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้น� รวมทั้้ง� ประเมิินผลการ
ผู้้รั� บั ผิิดชอบในการดำำ�เนิินการจััดตั้้ง� คณะทำำ�งาน ซึ่ง�่ ประกอบไปด้้วย
ปฏิิบัติั งิ านในภาพรวม พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ผู้บ�้ ริิหารของบริิษัทั โดยคณะทำำ�งานดัังกล่่าวจะร่่วมกัันประชุุมและ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
ประเมิินความเสี่่ย� งทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร ทั้้�งที่่�เกิิดจากปััจจัยั ภายนอกและ
แต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้าง หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ปััจจัยั ภายในอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และจะทำำ�การวิิเคราะห์์ถึงึ ปััจจัยั ความ
หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบ
เสี่่ย� งต่่างๆ โอกาสเกิิดและระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ พร้้อม
ภายใน และเข้้าร่่วมประชุุมกัับหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ทั้้�งร่่วมกัันกำำ�หนดมาตรการบริิหารความเสี่่ย� งและผู้รั�้ บั ผิิดชอบ โดย
ภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใดที่่�รับั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการตรวจ
คณะทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบหมายจะคอยดููแลติิดตามความเสี่่ย� งตาม
สอบภายใน โดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่าง
แผนที่่�ได้้วางไว้้ โดยความร่่วมมืือและประสานงานจากหน่่วยงาน
น้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
ฝ่่ายต่่างๆ และรายงานผลให้้กัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
รัับทราบ จากนั้้�น คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะทำำ�หน้้าที่่�
(7) แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
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3.	สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั กิ ารตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจิ บริิษัทั
4.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท เสนอค่่า
ตอบแทน และพิิจารณาการเลิิกจ้้างของบุุคคลดัังกล่่าว รวม
ทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�ตรวจสอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ให้้
เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็น
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6.	จััดทำ�ร
ำ ายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการตรวจสอบ โดยเปิิดเผย
ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าวต้้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยข้้อมููล
ดัังต่่อไปนี้้�
- ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่อ� ถืือ
ได้้ของรายงานการเงิินบริิษัทั
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุม
ภายในบริิษัทั
- ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้วย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้อกำำ� หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษัทั
- ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความเหมาะสมของผู้ตร
�้ วจสอบบััญชีี
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
- จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
- ความเห็็ น หรืือข้้อสัั ง เกตโดยรวมที่่� ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
-	รายการอื่่น� ที่่เ� ห็็นว่่าผู้ถืื�้ อหุ้้น� และผู้ล�้ งทุุนทั่่ว� ไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตและความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั

(ข)	การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่ง� ผิิดปกติิหรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำ�คั
ำ ญั
ในระบบควบคุุมภายใน
(ค)	การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิจิ บริิษัทั
หากคณะกรรมการของบริิษัทั หรืือผู้บ้� ริิหารไม่่ดำำ�เนิินการให้้
มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการ
กระทำำ�ตามวรรคหนึ่่�งต่่อสำำ�นัักงาน กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
9.	รัับแจ้้งเบาะแสจากพนัักงานเกี่่�ยวกัับรายการในงบการ
เงิินที่่�ไม่่เหมาะสม รวมถึึงประเด็็นการทุุจริิตอื่่�นๆ โดยมีี
กระบวนการสอบสวนที่่�เป็็นอิิสระ และมีีการดำำ�เนิินการ
ติิดตามที่่�เหมาะสม
10. ทบทวนและเสนอให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมขอบเขต หน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�เห็็นสมควร
11. ทบทวนข้้อบัังคัับ และผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
ในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่� ข้้ างต้้นคณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
รัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริิษัทั ยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ต่่อ
บุุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่� ส อดส่่ อ งดูู แ ล ฝ่่ า ยจัั ดการ
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อการจััดเตรีียมงบการเงิินของบริิษััท และ
ผู้�ตร
้ วจสอบบััญชีีภายนอกมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบงบการเงิินดัังกล่่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
ร่่วมกัันว่่า ฝ่่ายจััดการ ผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�ตรวจสอบบััญชีี
ภายนอกมีีทรััพยากรและเวลา ตลอดจนข้้อมููลความรู้้�เรื่่�องบััญชีี
การตรวจสอบ ระบบควบคุุมภายใน และกระบวนการจััดทำ�ำ
รายงานทางการเงิินของบริิษััทมากกว่่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉะนั้้�น บทบาทการสอดส่่องดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่่ได้้ให้้เป็็นประกัันเป็็นพิิเศษในงบการเงิินและข้้อมููลการเงิิน
7. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้มอบหมายจากคณะกรรมการ ที่่�บริิษัทั นำำ�เสนอให้้กัับผู้้ถืื� อหุ้้น� และบุุคคลอื่่น� ๆ
บริิษัทั ด้้วยความเห็็นชอบของจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิิบััติิการหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบพบ คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจในการแก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง นิิยาม
หรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�ง คุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระ และคุุณสมบััติขิ อบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ต่่อฐานะการเงิินและผลการ และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน กัับกฎเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ต่่อคณะคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจเห็็นสมควร
และ/หรืือ บทบััญญััติขิ องกฎหมายอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
(ก)	รายงานที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

084

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหาร มีีจำำ�นวน 6
ท่่าน ดัังนี้้�
1.

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุล	
ุ
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
2. นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
	กรรมการบริิหาร
3. นายวิิวัฒ
ั น์์ จิิรัฐั ติิกาลสกุุล	
	กรรมการบริิหาร
4.	ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
	กรรมการบริิหาร
5. นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก	
	กรรมการบริิหาร
7. นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์
	กรรมการบริิหาร
โดยมีีนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
บริิหาร
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร

1.	พิิจารณาและจััดทำำ�นโยบาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิจิ เป้้าหมายและ
แผนการดำำ�เนิินงาน เป้้าหมายทางการเงิิน และงบประมาณ
ของบริิษััท โดยพิิจารณาถึึงปััจจััยทางธุุรกิิจอย่่างเหมาะสม
เพื่่�อนำำ�เสนอและขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ
ในกรณีีที่่�สถานการณ์์เปลี่่�ยนแปลง คณะกรรมการบริิหาร
จะพิิจารณาทบทวนการใช้้งบประมาณที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ ให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์นั้้�นๆ
2.	กำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และติิดตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย
และแผนการดำำ� เนิิ น งาน เป้้ า หมายทางการเงิิ น และ
งบประมาณของบริิษััท ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการให้้
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเอื้้�อต่่อสภาพ
ธุุรกิิจ พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ� การบริิหารจััดการแก่่
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
3.	กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการบริิษััท การแต่่งตั้้�งโยกย้้ายผู้้�บริิหารของแต่่ละธุุรกิิจ
พิิจารณาและติิดตามแผนงานการสร้้างผู้้�บริิหารทดแทน
รวมถึึงแผนงานด้้านกำำ�ลังั คนและการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การ
จ่่ายผลตอบแทน และหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของ
ผู้้�บริิหาร
4.	ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนโครงการใหม่่ และมีี
อำำ�นาจในการพิิจารณาและอนุุมััติิให้้บริิษััท ลงทุุนหรืือร่่วม
ลงทุุนกัับบุุคคล นิิติิบุุคคล หรืือองค์์กรทางธุุรกิิจอื่่�นใด

ในรููปแบบที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควรเพื่่�อดำำ�เนิิน
กิิ จก ารตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องบริิ ษัั ท ตลอดจนถึึ ง การ
พิิจารณาและอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุนดัังกล่่าว
การเข้้าทำำ�นิิติิกรรมสััญญา และ/หรืือการดำำ�เนิินการใดๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวจนเสร็็จการตามวงเงิินที่่� ได้้
กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืืออำำ�นาจอนุุมััติิของบริิษััท (IPOA) และ/
หรืือที่่�กฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือตามข้้อ
บัังคัับบริิษััท
5.	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและความก้้าวหน้้าของโครงการ
ลงทุุนของแต่่ละธุุรกิิจ และรายงานผลรวมทั้้�งปััญหาหรืือ
อุุ ปสรรคที่่� เ กิิ ดขึ้้� น และแนวทางในการปรัั บ ปรุุ ง แก้้ไขให้้
คณะกรรมการบริิษััททราบ
6.	พิิ จ ารณาและให้้ข้้อเสนอแนะหรืือความเห็็ น ต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับโครงการข้้อเสนอหรืือการเข้้าทำำ�
ธุุรกรรมใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
รวมถึึงพิิจารณาทางเลืือกในการระดมทุุน เมื่่อ� มีีความจำำ�เป็็น
และเกิินกว่่าวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืืออำำ�นาจอนุุมััติิ
ของบริิษััท (IPOA) และ/หรืือที่่�กฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องหรืือข้้อบัังคัับบริิษััท กำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และ/หรืือคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ
7.	พิิ จารณาและอนุุ มัั ติิ การเข้้าทำำ�ธุุ รกรร มทางการเงิิ น กัั บ
สถาบัันการเงิินในการเปิิดบััญชีี กู้้�ยืืม ขอสิินเชื่่�อ จำำ�นำำ�
จำำ�นอง ค้ำำ��ประกัันและการอื่่�น รวมถึึงการซื้้�อขายและ
จดทะเบีียนกรรมสิิ ท ธิ์์� ที่่� ดิิ น ใดๆ ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ
ประโยชน์์ ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ตลอดจนถึึง
การเข้้าทำำ�นิิติิกรรมสััญญา ยื่่�นคำำ�ขอ/คำำ�เสนอ ติิดต่่อ ทำำ�
นิิติิกรรมกัับส่่วนราชการ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิิทธิิต่่างๆ ของ
บริิษััท และ/หรืือการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดััง
กล่่าวจนเสร็็จการตามวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืืออำำ�นาจ
อนุุมัติั ขิ องบริิษัทั (IPOA) และ/หรืือที่่�กฎหมายและกฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือข้้อบัังคัับบริิษััท
8.	พิิ จารณาและอนุุ มัั ติิ ร ะเบีียบ ข้้อบัั ง คัั บ แนวนโยบาย
การบริิหารงาน และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท หรืือ
การดำำ�เนิินการใดๆ อัันมีีผลผููกพัันบริิษััท
9. แต่่งตั้้ง� และ/หรืือ มอบหมายให้้กรรมการบริิหาร หรืือบุุคคล
ใดบุุคคลหนึ่่ง� หรืือหลายคน กระทำำ�การใดๆ ที่่�อยู่่�ภายในขอบ
อำำ�นาจของคณะกรรรมการบริิหาร ตามที่่�คณะกรรมการ
บริิหารเห็็นสมควร โดยที่่�คณะกรรมการบริิหารอาจยกเลิิก
เพิิกถอน หรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจดัังกล่่าวได้้
10.	มีีอำำ� นาจหน้้าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบใดๆ ตามที่่� ไ ด้้รัั บ
มอบหมายหรืือตามนโยบายที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
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11.	พิิจารณาและอนุุมัติั คู่่�มืื
ิ ออำำ�นาจดำำ�เนิินการ เพื่่อ� ให้้ผู้้ที่่� �ได้้รัับ
แต่่งตั้้�ง และ/หรืือ ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจทราบถึึงขอบเขต
ความรัับผิิดชอบและอำำ�นาจของตนเอง และเพื่่อ� ใช้้เป็็นคู่่�มืือ
ในการปฏิิบััติิงาน โดยมีีหลัักฐานอ้้างอิิง และเป็็นไปตาม
ขั้้�นตอนอย่่างมีีระบบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่า การอุุทิศิ ตนให้้แก่่บริิษัทั
ของกรรมการบริิหารแต่่ละท่่านนั้้�น ไม่่ควรมุ่่�งเน้้นเพีียงการใช้้
เวลาเข้้าร่่วมการประชุุมเท่่านั้้น� แต่่ควรจะรวมไปถึึงผ่่านทางการ
แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น คำำ�แนะนำำ� ประสบการณ์์ และเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ เพื่่อ� ยัังประโยชน์์เพิ่่ม� ขึ้้น� แก่่ธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1.

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุล	
ุ
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
2. นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
	กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
3. นายสุุรเธีียร จัักธรานนท์์
	กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
โดยมีีนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� ง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล มีีจำำ�นวน
3 ท่่าน ดัังนี้้�
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
1. อนุุ มัั ติิ น โยบายบริิ ห ารความเสี่่� ย ง กรอบการบริิ ห าร
1. นางพรรณีี วรวุุฒิจิ งสถิิต
ความเสี่่�ยง และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััท
2. นายเอกชััย ติิวุตุ านนท์์
2.	กำำ� กัั บ ดูู แ ลและสนัั บ สนุุ น ให้้มีีการดำำ� เนิิ น งานด้้านการ
	กรรมการบรรษััทภิิบาล
บริิหารความเสี่่ย� งให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมายในการ
3. นายวิิวัฒ
ั น์์ จิิรัฐั ติิกาลสกุุล
ดำำ�เนิินงาน นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึง
	กรรมการบรรษััทภิิบาล
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
3.	กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยมีีนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้บริิษััทมีีระบบการ
บรรษััทภิิบาล
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กรและมีีการ
ปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
4.	พิิจารณารายงานความเสี่่�ยงจากฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
1.	พิิจารณา ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแล
เพื่่�อติิดตามความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญในระดัับองค์์กร รวมถึึงให้้
กิิจการ เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ โดย
ข้้อคิิดเห็็นในความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น แนวทางการกำำ�หนด
จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี
มาตรการควบคุุม หรืือแผนการจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้
2.	พิิจารณา ทบทวน และปรัับปรุุงจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอและ
ธุุรกิิจของบริิษััท (Code of Conduct) โดยจััดทำำ�เป็็น
เหมาะสม
ลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี
5.	รายงานคณะกรรมการบริิ ษัั ท เกี่่� ย วกัั บ ความเสี่่� ย งและ
3.	พิิจารณา ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�
แผนการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่อองค์์กร ในกรณีีที่่�มีี
เกี่่�ยวข้้องกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ปััจจััย หรืือเหตุุการณ์์สำำ�คััญซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษััท
4.	พิิจารณา ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
คอร์์รััปชั่่�น ให้้ข้้อเสนอแนะแนวทาง ติิดตามและประเมิิน
ทราบและพิิจารณาโดยเร็็วที่่�สุุด
ผลการดำำ� เนิิ น งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ การต่่อ ต้้านการทุุจริิต 6. ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
คอร์์ รัั ป ชั่่� น โดยจัั ดทำำ� เป็็ น ลายลัั กษณ์์ อัั กษร เพื่่� อ ใช้้เป็็ น
ความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ภายในที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ให้้
แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี
คณะกรรมการตรวจสอบนำำ�ไปประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิ
5.	ติิดตามความคืืบหน้้า ทบทวน และปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงาน
แผนการตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นอย่่าง
ให้้เป็็ น ไปตามแผนที่่� กำำ� หนดไว้้ รวมทั้้� ง จัั ดทำำ�สรุุ ป เพื่่� อ
สมเหตุุสมผลว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะส
รายงานต่่อคณะกรรมการ
มต่่อการจััดการความเสี่่�ยง รวมทั้้�งมีีการนำำ�ระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยงมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม และมีีการปฏิิบััติิ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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7.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดวัฒ
ั นธรรมการบริิหารความเสี่่ย� งภายในบริิษัทั
8. ปฏิิ บัั ติิ ง านอื่่� น ใดเกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
9.	ทำำ� หน้้าที่่� ส อบทาน ให้้คำำ� ปรึึ กษ าและคำำ� แนะนำำ� ในการ
ดำำ� เนิิ น การบริิ ห ารความเสี่่�ย งของบริิ ษัั ท แก่่ ฝ่่ า ยบริิ ห าร
โดยมีีอำำ�นาจเรีียกเอกสารและบุุคคลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
เป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณา รวมทั้้�งรัับผิิดชอบในการ
ทดสอบและประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นอ
ย่่างต่่อเนื่่�อง
10.	นำำ�มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชั่่น� ไปปฏิิบัติั อิ ย่่าง
มีีประสิิทธิิผล และตรวจสอบ ติิดตาม ทบทวน และปรัับปรุุง
มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตฯ อย่่างสมํ่่�าเสมอ และรายงาน
ผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััททราบต่่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1.

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุลุ
	กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นายเอกชััย ติิวุตุ านนท์์
	กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดยมีีนางสาวณััชชา รััตนจิิตบรรจง เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

1.	พิิจารณานำำ�เสนอโครงสร้้าง องค์์ประกอบ และคุุณสมบััติิ
ของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
2.	พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหา และ
เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งว่่างลงเนื่่�องจากครบวาระ และ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ในกรณีีอื่่น� ๆ และเปิิดโอกาส
ให้้ผู้ถืื้� อหุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่อ� บุุคคลเข้้ารัับการสรรหาเป็็น
กรรมการบริิษัทั โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลาอย่่างเพีียงพอก่่อน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3.	พิิจารณาและเสนอแนะรายชื่่�อกรรมการบริิษััทที่่�จะดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการย่่อยชุุดต่่างๆ ของบริิษััท
4.	พิิจารณากลั่่�นกรองผู้้ที่่� เ� หมาะสมที่่จ� ะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในกรณีีที่่�มีีตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวว่่างลง

5.	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท และ
ทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
6.	พิิจารณากำำ�หนดเกณฑ์์ในการประเมิินผลประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
7. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่อ� พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
นำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
8.	พิิจารณาหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการ
กรรมการชุุดย่อ่ ย ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และผู้บ�้ ริิหารระดัับ
สููงของบริิษัทั รวมถึึง ค่่าเบี้้ย� ประชุุม โบนััสประจำำ�ปีี สวััสดิกิ าร
และผลประโยชน์์ ต อบแทนอื่่� น ๆ ให้้มีีความเหมาะสม
และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา
9.	พิิจารณาหลัักเกณฑ์์การจ่่ายโบนััสพนัักงาน ให้้มีีความ
เหมาะสม

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ

สำำ�หรัับกรรมการอิิสระ จะต้้องมีีคุุณสมบััติซึ่ิ ง�่ จะเข้้มกว่่าคุุณสมบััติิ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ใน ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดัังนี้้�
1.	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
รายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง
พนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่� ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้าม
ดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ
หรืือที่่�ปรึึกษา ของส่่วนราชการซึ่ง่� เป็็นผู้ถืื้� อหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของ
กรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

087

4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ กัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ 8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
แข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ควบคุุมของบริิษัทั ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการ
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับ
ผู้้� ถืื อหุ้้� น ที่่� มีีนัั ย หรืือผู้้� มีีอำำ� นาจควบคุุ ม ของผู้้� ที่่� มีี ความ
เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�น
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการ
ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการ
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อย
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
กว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
9. ไม่่มีีลักษ
ั ณะอื่่น� ใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจดัังกล่่าว รวมถึึงการทำำ�รายการ 10. ไม่่ เ ป็็ น กรรมการที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่า
ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััทย่่อย
หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือ
บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
บริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วย
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และ
การรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลััก 11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับ
ประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�ง
เดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
เป็็นผลให้้บริิษััทหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีก
ฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของ การสรรหากรรมการบริิษััท
บริิษััท หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทนเป็็นผู้้พิ� จิ ารณาการ
ต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีี คััดเลืือกกรรมการ โดยคำำ�นึึงและพิิจารณาถึึงความหลากหลาย
การคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศ ทางคุุณสมบััติปิ ระสบการณ์์ ความเหมาะสม และความสามารถ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ� ในการปฏิิบัติั งิ านในฐานะกรรมการของบริิษัทั ซึ่ง�่ การเสนอกรรมการ
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระ ใหม่่จะต้้องเป็็นไปตามข้้อกฎหมายพระราชบััญญััติิมหาชนจำำ�กััด
หนี้้ดั� งั กล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้ที่่� เ� กิิดขึ้้น� ในระหว่่าง 1 ปีีก่อ่ น โดยมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็น
วัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
กรรมการดัังต่่อไปนี้้�
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้ส้� อบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�
ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการ
เงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท
บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย บริิ ษัั ท ร่่ ว ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น รายใหญ่่
หรืือผู้มีีอำ
้� ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นผู้ถืื้� อหุ้้�นที่่�มีีนัยั
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
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1. ผู้้�ที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการบริิษััทจะต้้องบุุคคล
ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งกรรมการที่่�มีีทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้าน พื้้�นฐานการศึึกษา อายุุที่่�เหมาะสม และเพศ
2. ภาวะความเป็็นผู้นำ้� ำ� มีีวิิสัยทั
ั ศั น์์กว้้างไกล รวมทั้้ง� มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร สามารถอุุทิิศ
เวลาให้้ได้้อย่่างเพีียงพออัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
กิิจการของบริิษััท
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�ถููกขึ้้�นบััญชีีดำำ� (Black List) จากองค์์กร
ใดๆ (รวมถึึงสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์) หรืือเคยถููกตััดสิินในความผิิดทางอาญา
4.	กรณีีกรรมการอิิ สร ะ ผู้้� ที่่� ไ ด้้รัั บ การเสนอชื่่� อ จะต้้องมีี
คุุ ณ สมบัั ติิ เ ข้้าตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดโดยสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
และกรรมการอิิสระของบริิษััททุุกท่่านมีีความเป็็นอิิสระ
จากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท และไม่่มีี
กรรมการอิิสระท่่านใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษัทั
จดทะเบีียนในประเทศไทยมากกว่่า 5 บริิษััท

5.	มีีคุุณสมบััติอื่ิ น่� ๆ ที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบ (1) ให้้ถืือว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับ 1 หุ้้�นต่่อ 1
และโครงสร้้างของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของ
เสีียง
บริิษััท ผ่่านกระบวนการที่่�โปร่่งใส และสร้้างความมั่่�นใจ (2) ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตามข้้อ
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ ใน
กรณีีที่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการ จะแบ่่งคะแนน
หลัั ง จากคัั ด เลืือกผู้้� ที่่� เ หมาะสมจะเป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท แล้้ว
เสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่่อ� บุุคคล (3) 	บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้ไ้� ด้้รัับ
ดัังต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งตามขั้้�นตอน
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะ
ของกฎหมาย และในกรณีีที่่�จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบ จากที่่�
พึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการแต่่งตั้้�งกรรมการดัังกล่่าว คณะกรรมการ
ในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการ
จะเสนอชื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานที่่�ประชุุม
และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
เป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด

ทัักษะ ความรู้้� และประสบการณ์์ของคณะกรรมการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน มีีทัักษะ และความเชี่่�ยวชาญในสาขาต่่างๆ ดัังนี้้�
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การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
สาธารณููปโภค ธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านพลัังงาน ธุุรกิิจพลัังงาน
ทดแทน และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นโยบายการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
และการบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

1. บริิ ษัั ท จะส่่ ง บุุ ค คลที่่� เ ป็็ น ตัั ว แทนของบริิ ษัั ท เข้้าไปเป็็ น
กรรมการในแต่่ละบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ตามสััดส่ว่ นการ
ถืือหุ้้�นในแต่่ละบริิษััท โดยการส่่งตััวแทนของบริิษััทเข้้าไป
เป็็นกรรมการในแต่่ละบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมจะต้้อง
ได้้รัับการพิิจารณาและเห็็นชอบโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
2. คณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมแต่่ละบริิษัทั จะ
มีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คัญั ได้้แก่่
(1) ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิคณะกรรมการของ
บริิษัทั และมติิที่่ป� ระชุุมผู้ถืื้� อหุ้้�น ด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต
(Duty of Loyalty) ความระมััดระวััง (Duty of Care)
มีีความรัับผิิดชอบ (Accountability) และมีีจริิยธรรม
(Ethic)
(2) 	ดำำ�เนิินการติิดตาม รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมเป็็นไป
ตามสััญญาและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) 	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�
จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด และ
สามารถจััดการอุุปสรรคปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
ทัันเวลาและเหมาะสม
(4) 	พิิจารณา ติิดตาม รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้
บริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมมีีระบบควบคุุมภายใน รวมถึึง
ระบบการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(5) ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายและแผนงานที่่�สำำ�คััญ
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม ให้้เป็็นปััจจุุบัันและเหมาะสมกัับสภาพ
ธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอ
(6) คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ยหรืือบริิ ษัั ท ร่่ ว มอาจ
มอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่ง� หรืือหลายคนหรืือบุุคคล
อื่่�นใดปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจดัังกล่่าวจะไม่่รวมถึึงการมอบ
อำำ�นาจหรืือการมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้กรรมการหรืือ
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ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากกรรมการสามารถอนุุมััติิรายการ
ที่่�ตนเองหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย
หรืือมีีผลประโยชน์์ ในลัักษณะอื่่�นใด ขััดแย้้งกัับผล
ประโยชน์์ ข องบริิ ษัั ท และ/หรืือบริิ ษัั ท ย่่ อ ยและ/หรืือ
บริิษััทร่่วม
3. บริิษัทั จะกำำ�หนดแผนงานและดำำ�เนิินการที่่�จำ�ำ เป็็น เพื่่อ� ทำำ�ให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิิน รวมถึึง
ข้้อมููลต่า่ งๆ ที่่�ต้้องเปิิดเผยแก่่หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและหน่่วย
งานราชการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นัักลงทุุนภายนอก รวมถึึง
สาธารณชน ที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และน่่าเชื่่�อถืือ
4. ในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมมีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้า
ทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษัทั จะติิดตามให้้บริิษัทั ย่่อยหรืือ
บริิษััทร่่วมเข้้าทำำ�รายการด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรม
โดยบริิษัทั จะได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ว่า่ ด้้วยการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกัันและรายการได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� สิินทรััพย์์ ซึ่ง่�
กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
5. บริิษััทจะดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นและติิดตามให้้บริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วมมีีระบบในการเปิิดเผยข้้อมููลและระบบควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
6. บริิษััทกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิ ให้้การเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็น
กรรมการในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม และใช้้สิิทธิิออกเสีียง
ในที่่�ประชุุมผู้ถืื้� อหุ้้น� ของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ต้้องได้้รัับ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทด้้วย เว้้นแต่่กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) วาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะต้้องลงมติิ ให้้เป็็นไป
ตามสัั ญ ญาร่่ ว มทุุ น ที่่� บ ริิ ษัั ท เป็็ น คู่่�สัั ญ ญา การออก
เสีียงคะแนนให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดในสััญญาร่่วมทุุน
ดัังกล่่าว
(2) วาระประจำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
ให้้คณะกรรมการบริิหารสามารถพิิจารณาออกเสีียง
ลงคะแนนได้้
-	พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่�
ผ่่านมา
- 	พิิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
- 	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ง บดุุ ล และบัั ญ ชีีกำำ� ไรขาดทุุ น
ประจำำ�ปีี
- 	พิิจารณาการจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองและจ่่ายเงิิน
ปัันผล
- 	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�พ้้น
จากตำำ�แหน่่งตามวาระ รวมตลอดจนค่่าตอบแทน
กรรมการ
- 	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

ภายในที่่�ยังั มิิได้้เปิิดเผยแก่่สาธารณชน (“Embargo Period”)
ซึ่่�งหมายถึึง ระยะเวลา 1 เดืือน ก่่อนและจนถึึงวัันประกาศ
บริิ ษัั ท มีีนโยบายและวิิ ธีีการดูู แ ลมิิ ใ ห้้กรรมการและผู้้� บ ริิ ห าร
ผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินของบริิษััท รายไตรมาสและ
ในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ซึ่ง่� ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชน
ประจำำ�ปีี โดยบริิษััทจะแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึง
ไปใช้้เพื่่� อ แสวงหาประโยชน์์ ส่่ ว นตน รวมทั้้� ง การซื้้� อ ขาย
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน
หลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
หรืือเทีียบเท่่า งดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั อย่่างเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 1 เดืือนก่่อนการเปิิด
1. บริิษััทจะให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รง
เผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน และควรรออย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมง
ตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินหรืือ
ภายหลัังจากที่่�สารสนเทศของบริิษััทได้้ถููกเผยแพร่่ รวมทั้้�ง
เทีียบเท่่า เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ต้้องจััดทำำ�และส่่งรายงานการ
ห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�น
ถืือหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉััน
สามีีภริิยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงาน 4. บริิษััทกำำ�หนดบทลงโทษทางวิินััยหากมีีการฝ่่าฝืืนนำำ�ข้้อมููล
ภายในไปใช้้หาประโยชน์์ส่่วนตนซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่การตัักเตืือน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตาม
เป็็นหนัังสืือ ตััดค่่าจ้้าง พัักงานชั่่�วคราวโดยไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง
มาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระ
หรืือให้้ออกจากงาน ซึ่่�งการลงโทษจะพิิจารณาจากเจตนา
ราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
ของการกระทำำ�และความร้้ายแรงของความผิิดนั้้�นๆ
(รวมที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
2. บริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้บ้� ริิหาร รวมถึึงผู้ดำ้� ำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัั บ บริิ ห ารในสายงานบัั ญ ชีีหรืือการเงิิ น หรืือเทีียบ ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
เท่่า จััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน ในงวดปีีบัญั ชีีสิ้้�นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
ของคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา และของ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้ส้� อบบััญชีีคืือ บริิษัทั ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ มายัังเลขานุุการของบริิษััท คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด สำำ�หรัับการสอบบััญชีีงบการเงิิน
ก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 2,899,570 บาท และไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�น
ตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�ง โดยให้้จััดทำำ�และนำำ�ส่่งภายใน (Non-audit fee)
30 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
กรรมการและ/หรืือผู้้�บริิหาร หรืือรายงานการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งนี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงาน
การถืือครองหลัักทรััพย์์ภายใน 3 สามวัันทำำ�การนัับแต่่วััน สอบบััญชีีไม่่เป็็นบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััท
ที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น

การนํําหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการติิดตามการดููแล สํําหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560
เรื่อ่� งการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการ ไปปรัับใช้้และการปฏิิบััติิตามหลััก
และผู้้�บริิหารต้้องรายงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ

คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนตั้้�งแต่่ปีี 2559 และมีีการปรัับปรุุง
ครั้้ง� ล่่าสุุดในปีี 2561 โดยกำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้อง
รัับทราบและปฏิิบััติิตามนโยบายฯ โดยมีีการเผยแพร่่นโยบาย
หลัักการ และแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.wha-up.com เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�สนใจสามารถศึึกษาและดาวน์์ โหลดเอกสารได้้ ทั้้�งยัังมีีการ
ทบทวนนโยบาย หลัักการและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแล
3. บริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้บ้� ริิหาร รวมถึึงผู้ดำ้� ำ�รงตำำ�แหน่่ง กิิจการอย่่างสมํ่่�าเสมอ
ระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินหรืือเทีียบเท่่า และ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในที่่�เป็็น นอกจากนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาการนำำ�หลัักปฏิิบัติั ิ
สาระสำำ�คัญั ซึ่ง่� มีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์ จะ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี
ต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วงเวลาก่่อน 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่่�ออกโดย
ที่่�จะเผยแพร่่งบการเงิินหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับฐานะการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เงิินและสถานะของบริิษัทั จนกว่่าบริิษัทั จะได้้เปิิดเผยข้้อมููล มาปรัับใช้้ อาทิิเช่่น
ต่่อสาธารณชนแล้้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้้ข้้อมููล
ทราบถึึงข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
เป็็นรายไตรมาส และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ดัั ง กล่่ า วโดยแสดงจำำ� นวนหุ้้� น ที่่� ถืื อ ณ สิ้้� น ปีี ก่่ อ นหน้้า
ถึึงสิ้้�นปีีปััจจุุบััน และที่่�มีีการซื้้�อขายระหว่่างปีีไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีี (แสดงไว้้ในหััวข้้อรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการ
ถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารในปีี 2563
ในส่่วน “โครงสร้้างการจััดการ”)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุม
และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััท โดยบริิษััทประกาศหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอน
ที่่�ชััดเจนผ่่านทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยฯ และเว็็บไซต์์ของบริิษััท ระหว่่างวัันที่่� 1
พฤศจิิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
บริิษัทั ได้้ทำำ�การแจ้้งข่่าวต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยฯ
เมื่่อ� วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2563 เพื่่อ� เผยแพร่่มติิคณะกรรมการ
บริิษััท เรื่่�องการกำำ�หนดวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�
ปีี 2563 ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบทัันทีีภายหลัังจากการประชุุมฯ
และเผยแพร่่ ข้้ อมูู ล หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืื อหุ้้� น
ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งจััดทำำ�ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ ล่่วงหน้้ามากกว่่า 30 วัันก่่อนการประชุุม
(วัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2563) และจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
ผู้ถืื้� อหุ้้�นสามััญ ประจำำ�ปีี 2563 พร้้อมทั้้�งเอกสารประกอบการ
ประชุุมต่่างๆ และรายงานประจำำ�ปีี ในรููปแบบบาร์์โค้้ด ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า 21 วัันก่่อนการประชุุม (วัันที่่� 18 มิิถุุนายน
2563) พร้้อมทั้้�งประกาศลงหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน
ก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน เพื่่�อเป็็นการบอกกล่่าวการ
เรีียกประชุุมสามััญผู้้ถืื� อหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
เตรีียมตััวเข้้าร่่วมการประชุุม
สำำ�หรัับนัักลงทุุนสถาบััน บริิษัทั ได้้ติิดต่อ่ กัับนัักลงทุุนสถาบััน
เพื่่�อประสานงานการจััดเตรีียมหนัังสืือมอบฉัันทะให้้พร้้อม
ก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการลง
ทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

•

•

092

บริิษััทจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวััน
ที่่� 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้้องแกรนด์์ บอลรููม ชั้้�น 3
โรงแรมโกลเด้้น ทิิ ว ลิิ ป ซอฟเฟอริิ น ซึ่่� ง มีีขนาดใหญ่่
เพีียงพอสำำ�หรัับรองรัับผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทได้้เปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมผลการลง
คะแนนเสีียงในช่่วงเย็็นของวัันประชุุมฯ โดยแจ้้งผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยฯ และ
จััดทำำ�บันั ทึึกรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถืื� อหุ้้น� โดยแจ้้งผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยฯ
ภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันประชุุม (วัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563)
และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทด้้วย

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้บุุ ค คลทั่่� ว ไปสามารถร้้องเรีียนเมื่่� อ
พบพฤติิกรรมของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�ไม่่
เหมาะสมหรืือขััดต่อ่ จรรยาบรรณธุุรกิจิ ของบริิษัทั โดยบริิษัทั
จะรัับฟัังทุุกข้้อร้้องเรีียนอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และให้้
ความเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย มีีการกำำ�หนดระยะเวลาดำำ�เนิิน
การที่่�เหมาะสม มีีการรัักษาความลัับและคุ้้ม� ครองผู้้ร้้� องเรีียน
โดยในปีี 2563 ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนด้้านจริิยธรรมที่่�มีีนัยสำ
ั ำ�คัญั

ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ผลประเมิินในเรื่อ่� งการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
• ได้้รัับผลสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจำำ�ปีี 2563 ในระดัับดีีเลิิ ศ
(Excellent) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (IOD)
• ได้้คะแนนประเมิิน 100 คะแนน จากผลประเมิินคุุณภาพการ
จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
• ได้้ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าสู่่�รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สรุุปในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนตามที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่าง
ครบถ้้วน ยกเว้้นเรื่อ่� งต่่อไปนี้้� อาทิิเช่่น การกำำ�หนดการลงคะแนน
เสีียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่่�งบริิษััทได้้เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยการเสนอ
ชื่่�อกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนทีีละคน เนื่่�องจากประสงค์์ ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิเลืือกกรรมการที่่�ต้้องการได้้อย่่างแท้้จริิง โดยผู้้�
ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียงตามข้้อบัังคัับ
บริิ ษัั ท และการกำำ� หนดนโยบายจำำ� กัั ด จำำ� นวนปีี ใ นการดำำ�ร ง
ตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี ซึ่่�งบริิษััทยัังคงข้้อ
ยกเว้้นของจำำ�นวนวาระในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ
ว่่ากรรมการอิิสระสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการติิดต่่อกัันทุุก
วาระได้้ไม่่เกิิน 9 ปีี เว้้นแต่่ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�น เนื่่อ� งจากกรรมการอิิสระที่่�มีีความรู้้เ� รื่อ่� งธุุรกิจิ ของบริิษัทั มีี
ไม่่มากนััก อีีกทั้้�ง ปััจุุบัันคณะกรรมการอิิสระของบริิษััท ประกอบ
ด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน และกรรมการทุุกท่่านล้้วนแล้้วแต่่มีี
ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเข้้าใจในธุุรกิิจของ
บริิษััทเป็็นอย่่างดีี

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ภายใต้้กรอบของธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีี
ความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
พััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างสมดุุลทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� บริิษััทตั้้�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงตนให้้เป็็นบริิษััท
ที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม (Good Corporate Citizen)
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถบริิหารกิิจการให้้
เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคม บนพื้้�นฐานของ
จริิยธรรมและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งสามารถ
สร้้างผลตอบแทนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
คำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบในการดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ มีีต่
� อ่ ผู้้ที่่� มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
กัับบริิษััทในทุุกด้้าน
จากการที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้ตระหนัั กถึึ ง ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
จึึ ง ได้้กำำ� หนดนโยบายเกี่่� ย วกัั บ ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�

1.	การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม

บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางในการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้ใน
คู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตั้้�งแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า
เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และภาครััฐ ทั้้�งยััง
ส่่ ง เสริิ ม การแข่่ ง ขัั น ทางการค้้าอย่่ า งเสรีี หลีีกเลี่่� ย งการ
ดำำ�เนิินการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และ
การละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมถึึงการต่่อต้้านการทุุจริิต
ทุุกรููปแบบ โดยมีีนโยบายต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�

(1) นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิ ษัั ท มีีความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ อย่่ า งถูู กต้้ อง
ด้้วยความสุุจริิต เป็็นธรรม โปร่่งใส เปิิดเผยข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญ และสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งบริิษััทจะคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์และผลกระทบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า
พนัั ก งาน และผู้้� มีีส่่ ว นได้้เสีียทุุ กฝ่่ า ย รวมถึึ ง มีีการ
แบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม

(2) นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทมีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้้
หลัักพื้้�นฐานทางจริิยธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งนำำ�
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาเป็็นแนวทาง เพื่่�อรัักษา
ดุุลยภาพของการดำำ�เนิินงานทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ ชุุมชน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน

(3) นโยบายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ
และข้้อบัังคัับ

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ
ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�เป็็นสากล โดยกำำ�หนดให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิตนให้้อยู่่�ในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และต้้องไม่่มีีส่่วนรู้้�เห็็น
ช่่วยเหลืือ หรืือกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิด ฝ่่าฝืืน
กฎหมาย กฎระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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(4) นโยบายการส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การใช้้ ทรัั พยากรอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

บริิษััทส่่งเสริิมให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุ กร ะดัั บ ในองค์์ กร ใช้้ทรัั พ ยากรอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ
เหมาะสมและเพีียงพอ และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึง
สื่่อ� สาร ให้้ความรู้้� สนัับสนุุนและสร้้างจิิตสำำ�นึกึ แก่่พนัักงาน
รวมถึึงผู้ที่่้� เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่า่ ย ในการบริิหารการใช้้ทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่องค์์กร

2.	การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

อาชีีพอย่่างเป็็นธรรม และจััดให้้มีีสวััสดิิการด้้านต่่างๆ
สำำ� หรัั บ พนัั ก งานของบริิ ษัั ท ตามที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด
เช่่ น ประกัั น สัั ง คม และนอกเหนืือจากที่่� ก ฎหมาย
กำำ�หนด เช่่น มีีประกัันสุุขภาพและอุุบัติั เิ หตุุให้้แก่่พนัักงาน
รวมทั้้�งเงิินช่่วยเหลืือประเภทต่่างๆ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือ
พนัักงานสำำ�หรัับค่่าพิิธีีฌาปนกิิจบิิดามารดาที่่�เสีียชีีวิิต
ของพนัักงาน ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับบุุตรพนัักงาน เป็็นต้้น
(2) การพััฒนาความรู้้� ศัักยภาพของพนัักงาน และการฝึึก
อบรม

บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลากร โดยสนัับสนุุน
บริิ ษัั ท ให้้ความสำำ�คัั ญ กัั บ การเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษย ชน โดยมีี
ให้้พนัักงานมีีการพััฒนาความรู้้�ความสามารถศัักยภาพ มีี
ความต้้องการที่่�จะสร้้างความเสมอภาคและเท่่าเทีียมกัันทั้้�ง
ทััศนคติิที่่�ดีี มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม และการทำำ�งานเป็็น
ภายใน และภายนอกองค์์กร โดยบริิษััทจะไม่่ทำำ�การใดที่่�เป็็น
ทีีม โดยผ่่านกระบวนการฝึึกอบรม การสััมมนาการดููงาน
การละเมิิ ดสิิ ท ธิิ เ สรีีภาพของบุุ ค คลทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้อม
เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนมีีนโยบายสนัับสนุุนและเคารพการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
โดยจััดให้้มีีการดููแลไม่่ให้้ธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ได้้สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาองค์์ กร
กัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เช่่น ไม่่สนัับสนุุนการบัังคัับใช้้
และทรััพยากรบุุคคล โดยเน้้นกระบวนการทำำ�งานที่่�มีี
แรงงาน (Forced Labour) ต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็ก (Child
ประสิิทธิิภาพ การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของพนัักงานให้้
Labour) ให้้ความเคารพนัับถืือและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ชััดเจน การกำำ�หนดผลตอบแทนที่่�เหมาะสม การพััฒนา
ทุุกฝ่่ายด้้วยความเป็็นธรรมบนพื้้�นฐานของศัักดิ์์�ศรีีความเป็็น
ระบบการประเมิิ น และเพิ่่� ม สมรรถนะการทำำ� งานของ
มนุุษย์์ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ไม่่แบ่่งแยกถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ
พนัักงาน
สีีผิิว ศาสนา สภาพร่่างกาย ฐานะ ชาติิตระกููล ตลอดจนส่่งเสริิม
ให้้มีีการเฝ้้าระวัังการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ภายในบริิษััท และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ร่่วมทุุน คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (3) นโยบายความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายที่่�สนัับสนุุนให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน
ทุุ กฝ่่ า ย ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั กก ารสิิ ท ธิิ ม นุุ ษย ชนตามมาตรฐาน
ได้้อย่่างปลอดภััยและมีีสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ดีี
สากล และคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รัับความเสีียหาย
บริิษััทมุ่่�งเน้้นการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
จากการละเมิิดสิิทธิิอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดย
เต็็มความสามารถ และจะเสริิมสร้้างให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึกึ
พิิจารณาชดเชยค่่าเสีียหายให้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตราที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ด้้านความปลอดภัั ย อีีกทั้้� ง มีีการให้้ความรู้้� ผ่่ า นการ
เป็็นต้้น
ฝึึกอบรมและส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี
(และไม่่ ทำำ�ก ารใดที่่� เ ป็็ น ผลร้้ายต่่ อ สุุ ข ภาพอนามัั ย แก่่
3.	การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
ลููกค้้าหรืือผู้้�รัับบริิการ) รวมถึึงดููแลสถานที่่�ทำำ�งานให้้ถููก
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนอยู่่�ร่่วมกัันภายใต้้สภาพ
สุุขลัักษณะและมีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ
แวดล้้อมการทำำ�งานที่่�มีีความสุุขและยอมรัับซึ่่�งกัันและกััน และ
มีีการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับเสมืือนพี่่�น้้อง ไม่่มีีการเอารััด
เอาเปรีียบซึ่่�งกัันและกััน ตลอดจนในด้้านการดููแลพนัักงาน 4. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ิ อ่ ลููกค้้า (ซึ่่ง� มีีฐานะเป็็น
บริิษััทมีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้เกิิด บริิษัทั มีีนโยบายมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิจต่
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ตั้้ง� แต่่การสรรหาบุุคลากร การพััฒนาบุุคลากร ผู้้�บริิโภคคนหนึ่่�ง) ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ยึึดถืือปฏิิบััติิตาม
รวมทั้้�งมีีการอบรมให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการกำำ�หนด เงื่่�อนไขของสััญญาที่่�ได้้ทำำ�ไว้้กัับลููกค้้าและเป็็นไปตามมาตรฐาน
ผลตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม และการจััดสวัสดิ
ั กิ ารอย่่างเหมาะสม ที่่�กฎหมายกำำ�หนด นอกจากนี้้� บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ในเรื่อ่� งของ
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคนมีี การควบคุุมคุุณภาพความปลอดภััยตลอดกระบวนการผลิิต โดย
โอกาสที่่�จะก้้าวหน้้า มีีการเรีียนรู้้�ในทุุกระดัับขององค์์กร และ บริิษััทตระหนัักดีีว่่า “คุุณภาพและความปลอดภััยทางด้้านน้ำำ��”
พััฒนาทัักษะเพื่่�อยกระดัับการทำำ�งานให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพบน เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญยิ่่�งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนความพร้้อม
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�เหมาะสม โดยนโยบายต่่างๆ ของ ของบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ ควบคู่่�ไปกัับมาตรการเข้้มงวดในการ
ประกัันคุุณภาพตลอดกระบวนการผลิิต ตั้้�งแต่่วััตถุุดิิบต้้นทาง
บริิษััทมีีดัังต่่อไปนี้้�
ไปจนถึึงผลผลิิตปลายทาง
(1) การจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการแก่่พนัักงาน

บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม รวมถึึง
สร้้างความมั่่�นคงในสายอาชีีพและมีีโอกาสก้้าวหน้้าใน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

5.	การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทมีีนโยบายด้้านการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม โดยที่่�ผ่่านมา
บริิษัทั มีีการบริิหารจััดการ โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ในทุุกกระบวนการทางธุุรกิิจ อาทิิเช่่น การสำำ�รวจและประเมิิน
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมก่่อนการก่่อสร้้างอย่่างเข้้มงวด มีีการ
วางระบบและระเบีียบในการดำำ�เนิินงาน ไม่่ให้้สร้้างผลกระทบ
ต่่อสภาพแวดล้้อมและชุุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีีการใช้้ระบบการ
บริิหารจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมมาตรฐานสากล ISO 14001
มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับ
การจััดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมีี
การนำำ�ผลพลอยได้้หรืือของเหลืือจากการผลิิตกลับั มาใช้้ประโยชน์์
ให้้ได้้มากที่่�สุุด รวมทั้้�งมีีการบำำ�บััดของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ที่่�มีีคุุณภาพ ได้้มาตรฐาน และมีีการประเมิินระบบบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง

6.	การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจ
และสัังคม และยึึดมั่่�นการปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี และปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อบัั ง คัั บ ที่่� เ กี่่� ย วข้้องอย่่ า งครบถ้้วน โดย
บริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาส่่งเสริิมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของสัังคม และชุุมชนอัันเป็็นที่่�ที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�ให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�น
พร้้อมๆ กัับการเติิบโตของบริิษัทั ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่ง� ในจรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท บริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้
มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีระบบการผลิิตและการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการควบคุุม
ป้้องกัันมิิให้้เกิิดมลภาวะต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง ได้้ดำำ�เนิินการ
บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล
และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

นอกจากนี้้� บริิษััทยึึดถืือนโยบายที่่�ต้้องดููแลและสานสััมพัันธ์์กัับ
ชุุมชนใกล้้เคีียง จึึงสนัับสนุุนกิิจกรรมของชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ที่่�คำำ�นึงึ ถึึงความเหมาะสมและประโยชน์์
ที่่�ชุุมชนและสัังคมจะพึึงได้้รัับเพื่่�อการพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

7.	การมีีนวััตกรรมและเผยแพร่่นวััตกรรม
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

บริิ ษัั ท ตระหนัั กถึึ ง คุุ ณ ค่่ า และความสำำ�คัั ญ ของทรัั พ ยากรน้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรสิ้้�นเปลืือง ควบคู่่�กัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิษััทจึึงกำำ�หนด “นโยบายใช้้น้ำำ��อย่่าง
ประหยััด” เพื่่อ� แสดงเจตจำำ�นงและความมุ่่�งมั่่�นในการใช้้ทรััพยากร
ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และการผลิิตของบริิษัทั ฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล และยัังมุ่่�งเน้้นการประหยััดพลัังงานโดยการใช้้
นวััตกรรมและการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การผลิิต
ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ รวมถึึงจากพลัังงานทางเลืือก
อื่่�นๆ (Alternative Energy) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบาย
ในการเผยแพร่่ ให้้ความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนความรู้้�เกี่่�ยวกัับการ
ประหยััดพลัังงานกัับกลุ่่�มลููกค้้า ตลอดจนหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

8. แนวทางปฏิิบััติิด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา

บริิษัทั มีีนโยบายชััดเจนที่่�จะไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�จะเป็็นการละเมิิด
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางด้้านลิิขสิิทธิ์์� สิิทธิิบัตร
ั หรืือ
เครื่่�องหมายการค้้า ความลัับทางการค้้า และทรััพย์์สิินปััญญา
ด้้านอื่่น� ที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด อาทิิ การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่มีี�
ลิิขสิิทธิ์์ถู� กต้้
ู อง โดยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ทุกุ ชนิิดจะต้้องผ่่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศเท่่านั้้�น
เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ซอฟแวร์์ที่่�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� เป็็นต้้น
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กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

บริิษััทยัังคงดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กรและหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
มากมายเพื่่� อ สร้้างสรรค์์ กิิ จกรร มสำำ� หรัั บ ชุุ ม ชน มุ่่�งหวัั ง ให้้สัั ง คมมีีความเข้้มแข็็ ง และใช้้ชีีวิิ ต อย่่ า งอยู่่�ดีีมีีสุุ ข บริิ ษัั ท เข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมอย่่างใกล้้ชิิด โดยริิเริ่่�มโครงการต่่างๆ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�อยู่่�อาศััย
พร้้อมร่่วมสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาที่่ชุ� มุ ชนพบเจอ รวมถึึงการเข้้าไปเยี่่ย� มเยีียนและพููดคุยุ กัับสมาชิิกในชุุมชนอย่่างทั่่�วถึึง

01

การช่วยเหลือ
ด้้านการศึึกษา

ด้้วยตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญั ของกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมด้้าน
การศึึกษาอัันเป็็นรากฐานของการพััฒนาชีีวิิต บริิษััท
เชื่่�อว่่าการสนัับสนุุนเพื่่�อการศึึกษาควรเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่
วััยเด็็ก เพื่่อ� ให้้เยาวชนได้้มีีโอกาสอย่่างเท่่าเทีียมในการ
พััฒนาทัักษะและความรู้้ใ� นโรงเรีียน ร่่วมดููแลให้้พวกเขา
มีีหน้้าที่่�การงานที่่�ดีีในอนาคต
ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ WHAUP พร้้อมด้้วยทีีมงาน ผู้ป้� ระกอบการ
ในนิิคมฯ และพัันธมิิตรธุุรกิิจกว่่า 70 ราย เดิินทางไป
มอบอุุปกรณ์์การศึึกษาประจำำ�ปีี 2563 ให้้แก่่นัักเรีียน
กว่่า 20,400 คน จาก 65 โรงเรีียน พร้้อมทั้้�งยัังเผยแพร่่
ความรู้้ค� วามเข้้าใจด้้านการดููแลตนเองให้้ปลอดภััยจาก
เชื้้อ� โควิิด-19 ภายหลัังจากที่่�โรงเรีียนได้้กลัับมาเปิิดการ
เรีียนการสอนอย่่างเต็็มรููปแบบอีีกครั้้�ง

02

การช่่วยเหลืือ
ด้้านสาธารณสุุข
บริิษััทสานต่่อกิิจกรรมด้้านการบริิการสาธารณสุุขอััน
หลากหลายให้้แต่่ละชุุมชน ส่่งมอบยาสามััญประจำำ�บ้้าน
พร้้อมอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ให้้ทุุกครอบครััวในชุุมชนได้้
เข้้าถึึงบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดในสถานพยาบาลใกล้้บ้้าน
บริิ ษัั ท ได้้จัั ดซื้้� อ อุุ ป กรณ์์ ก ารแพทย์์ เพื่่� อ มอบให้้แก่่
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลหนองเสืือช้้างและ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมตำำ�บลท่่าจาม อำำ�เภอหนองใหญ่่
จัังหวััดชลบุุรีี ช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพในการรัักษาและ การให้้
บริิการประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างทั่่�วถึึง

096
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03

การยกระดัับ
ความเป็็นอยู่่�ของชาวชุุมชน

บริิษััทร่่วมกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคอำำ�เภอบ้้านบึึง มอบระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (โซลา เซลล์์) ให้้กัับประชาชน
ผู้้�ยากไร้้ ที่่�ไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ณ ตำำ�บลหนองบอนแดง หมู่่�ที่่� 3 อำำ�เภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี

นอกจากนี้้� บริิษััทสนุุนงานกฐิินสามััคคีี ประจำำ�ปีี 2563
ให้้กัับวััดหลายแห่่งในชุุมชน ตามประเพณีีทางศาสนาของ
พุุทธศาสนิิกชน รวมทั้้�งร่่วมจััดกิจกรร
ิ มประเพณีีลอยกระทง
ประจำำ�ปีี ของอำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง เพื่่อ� สืืบสานการ
อนุุรักษ์
ั ป์ ระเพณีีวััฒนธรรมไทยในการขอขมาพระแม่่ คงคา
ให้้อยู่่�คู่่�สัังคมไทยต่่อไป

เนื่่�องในโอกาสวัันตำำ�รวจแห่่งชาติิ บริิษััทได้้มอบข้้าวสาร
อาหารแห้้งให้้แก่่สถานีีตำำ�รวจภููธรบ่่อวิิน ตำำ�บลเขาคัันทรง
อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี เพื่่�อนำำ�ไปส่่งต่่อให้้แก่่นัักเรีียน
ที่่�ขาดแคลนในพื้้�นที่่� โดยรอบ รวมถึึงมอบเงิินสนัับสนุุน
โครงการตำำ�รวจอาสา ที่่�สถานีีตำำ�รวจภููธรคลองกิ่่�ว จัังหวััด
ชลบุุรีี เสริิมสร้้าง ความเข้้มแข็็งพร้้อมช่่วยกัันรัักษาความ
สงบสุุขในชุุมชน
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04

เสริิมสร้้าง
อาชีีพชาวชุุมชน

บริิษััทสนัับสนุุนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ให้้ดีีขึ้้�น อัันจะ
ช่่วยชาวชุุมชนเพิ่่�มพููนรายได้้จากอาชีีพ ด้้วยการส่่ง
มอบวััสดุอุุ ปุ กรณ์์สำำ�หรัับทำำ�เห็็ดนางฟ้้าทรงเครื่อ่� ง ให้้แก่่
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแปรรููปข้้าวเกษตรสััมพัันธ์์ (ชุุมชน
ท้้ายโขด) อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง รวมถึึง
สนัับสนุุนกลุ่่�มสััมมาชีีพชุุมชนบ้้านชากมะหาด พร้้อม
จััดทำำ�ห้้องอบไล่่ความชื้้น� สำำ�หรัับการผลิิตเครื่อ่� ง จัักสาน
จากผัักตบชวา อาทิิ กระเป๋๋า ตะกร้้า เสื่่�อ ฯลฯ เพื่่�อให้้
แห้้งง่่ายและเร็็วขึ้้�นสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ ได้้ตลอด โดย
ไม่่ต้้องกัังวลกัับสภาพอากาศ

อนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม

098
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05

บริิษัทั เดิินหน้้ารณรงค์์ให้้ชาวชุุมชนร่่วมกัันรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม
ผ่่านกิิจกรรมปลููกต้้นไม้้และสนัับสนุุนการขุุดลอกคลอง
มะเฟืือง อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง ร่่วมกิิจกรรมอาสา
ปลููกดอกปอเทืืองและทานตะวััน เพื่่�อประดัับถนนให้้สะอาด
และสวยงาม ดอกไม้้สีีเหลืืองสวยงามเหล่่านี้้ยั� งั เป็็นที่่�พักพิ
ั งิ
ของนกและผีีเสื้้�อ และสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับชาวชุุมชนและ
ผู้้�มาเยืือนได้้สััมผััสอากาศบริิสุุทธิ์์�

การควบคุุมภายใน
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ต่่อระบบควบคุุมภายใน

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับการมีีระบบควบคุุมภายในที่่ดีี� และเป็็นไป
ตามหลัักการดููแลกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กล่่าวคืือ การมีีระบบการ
ปฏิิบััติิงานที่่�โปร่่งใส ยุุติิธรรม เชื่่�อถืือได้้ และมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจ
ซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่� ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือ
หุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า ชุุมชน และผู้ที่่้� เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่า่ ย โดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2558 เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน
2558 ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่�อทำำ�
หน้้าที่่�สอบทานความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั
รวมถึึงการตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�เป็็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.) และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึึงกฎหมายอื่่�นๆ
ที่่�บัังคัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วม
ประชุุม คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาและจััดทำำ�แบบประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท โดยการ
ซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร และอ้้างอิิงรายงานการประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในที่่�จััดทำำ�โดยบริิษััท ตรวจ
สอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด โดยคณะกรรมการบริิษััทมีีความ
เห็็นว่่า บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และเหมาะสม
สอดคล้้องกัั บ แบบประเมิิ น ความเพีียงพอของระบบควบคุุ ม
ภายในของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท ทั้้�ง 5 ด้้าน
ได้้แก่่

1.	การควบคุุมภายในองค์์กร (Control Environment)
2.	การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
3.	การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities)
4.	ระบบสารสนเทศและการสื่่� อ สารข้้อมูู ล (Information
& Communication)
5.	ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities)

หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท

บริิ ษัั ท ได้้แต่่ ง ตั้้� ง บริิ ษัั ท ตรวจสอบภายในธรรมนิิ ติิ จำำ� กัั ด
(“ธรรมนิิติ”ิ ) ให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในฐานะผู้ตร
้� วจสอบภายในของบริิษัทั
และธรรมนิิติิมอบหมายให้้ นางสาวศมจรีีย์์ แก้้วขอมดีี เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในประจำำ�
ปีีของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของธรรมนิิติิและ
นางสาวศมจรีีย์์ แก้้วขอมดีี แล้้วเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมเพีียง
พอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีความเป็็นอิิสระ
และมีีประสบการณ์์ ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน
มาเป็็นระยะเวลามากกว่่า 15 ปีีนอกจากนี้้� นางสาวศมจรีีย์์
แก้้วขอมดีี มีีความเข้้าใจในกิิจกรรมและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
คณะกรรมการตรวจสอบจึึงเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ดัังกล่่าวทั้้�งนี้้� การพิิจารณาแต่่งตั้้�ง ถอดถอน และโยกย้้าย
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน ต้้องได้้รัับอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายมีีดัังต่่อไปนี้้�
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099

หััวหน้้าตรวจสอบภายใน บริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด
หัวข้อ

ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน

มีประสบการณ์ทำ�งานมากกว่า 15 ปี
โดยมีประสบการณ์ทำ�งานกับธรรมนิติมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี จัดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กำ�หนดหรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 6/2562 เมื่่�อวัันที่่�
8 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีการอนุุมััติิแผนการตรวจสอบระบบ
ควบคุุมภายในของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งแผนการตรวจสอบ
ดัังกล่่าวประกอบด้้วย การควบคุุมงานก่่อสร้้างโครงการพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ การจััดซื้้�อ จััดจ้้าง การบริิหารความมั่่�นคงและ
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ภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ การประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และ การประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายใน ตามแนวทางที่่� ค ณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) กำำ�หนด

นายพัันธุ์์�รพีี นพรััมภา

นางรััตนา ชิินวััตร

III

III

III

III

III

MS. Siau Kuel Lian

นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ

นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก

นายมาฆะ กรกุุม

III

นายคำำ�ฮอง รััศมานีี

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

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

I

นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

I

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ

X

นายนิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน

รายชื่่�อบริิษััท

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการบริิษััท
และบริิษััทย่่อย
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ วอเตอร์์ จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็นเนอร์์ยี่่� 2 จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอยููพีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ โซล่่าร์์ จำำ�กััด
WHAUP (SG) 1 PTE. Limited

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

I

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited

บริิษััทย่่อย

X

I

I

I

I

WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
WHAUP Nghe An Joint Stock Company

บริิษััทย่่อย

X
X

I
I

I
I

I
I

I

บริิษััทย่่อย
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Cua Lo Water Supply Joint Stock Company

บริิษััทร่่วมทุุน

Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

บริิษััทร่่วมทุุน

I

บริิษััท อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

บริิษััท ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
บริิษััท เก็็คโค่่ - วััน จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

X
X

บริิษััทร่่วมทุุน

I

บริิษััท ห้้วยเหาะไทย จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

บริิษััท ไฟฟ้้า ห้้วยเหาะ จำำ�กััด
บริิษััท โกลว์์ ไอพีีพีี จำำ�กััด	

บริิษััทร่่วมทุุน

บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 1 จำำ�กััด
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 3 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 6 จำำ�กััด

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I
I

I

บริิษััทร่่วมทุุน
I
I

I
I

I
I

บริิษััทร่่วมทุุน

I
I

I
I

I
I

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 17 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็มทีี จำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

I

บริิษััทร่่วมทุุน

หมายเหตุุ : X= ประธานคณะกรรมการบริิษััท/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิิสระ/ III = ผู้้�บริิหาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/

MS. Siau Kuel Lian

นางรััตนา ชิินวััตร

นายพัันธุ์์�รพีี นพรััมภา

นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ

นายมาฆะ กรกุุม

นายคำำ�ฮอง รััศมานีี

นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ

นายนิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
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นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
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รายชื่่�อบริิษััท

บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ จำำ�กััด	
บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ บีีวีี จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 1 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 2 จำำ�กััด
บริิษััท กััลฟ์์ โซล่่าร์์ เคเคเอส จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 1 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 2 จำำ�กััด
บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 3 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน
บริิษััทร่่วมทุุน

I
I

I
I

บริิษััท กััลฟ์์ ทีีเอส 4 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ วีีทีีพีี จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นแอลแอล 2 จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมทุุน

I

I
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MS. Siau Kuel Lian

I

นางรััตนา ชิินวััตร

I

นายพัันธุ์์�รพีี นพรััมภา

บริิษััทร่่วมทุุน

นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ

บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล จำำ�กััด

นายมาฆะ กรกุุม

นายณััฐพรรษ ตัันบุุญเอก
I

นายคำำ�ฮอง รััศมานีี

นายประพนธ์์ ชิินอุุดมทรััพย์์
I

นายสุุรเธีียร จัักรธรานนท์์

I

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต

บริิษััทร่่วมทุุน

นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 4 จำำ�กััด

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ

I

นายนิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์

I

นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

I

นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน

บริิษััทร่่วมทุุน

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 2 จำำ�กััด

รายชื่่�อบริิษััท

รายการ
ระหว่่างกััน

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและลัักษณะความสััมพัันธ์์
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งสามารถสรุุปลัักษณะความสััมพัันธ์์ ได้้ดัังนี้้�
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
(“WHAID”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการนิิคม
อุุตสาหกรรม

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 70.45 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียก
ชำำ�ระแล้้ว(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 3 ท่่านได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
3) นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง ) จำ�กัด (“ESIE”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการนิิคม
อุุตสาหกรรม

- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ
60 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 3 ท่่านได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
3) นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำ�กัด
(“WHA EIE”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการนิิคม
อุุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำ�กัด
(“WHA ESIE”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการนิิคม
อุุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดิน
อุตสาหกรรม จำ�กัด (“WHA RIL”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดิน
อุตสาหกรรม จำ�กัด (“WHA SIL”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำ�กัด
(“WHA ESIE4”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และบริิหารจััดการโครงการนิิคม
อุุตสาหกรรม

104

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 3 ท่่าน ได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
3) นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(“WHA IDE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการออกแบบ และ
ควบคุุมงานก่่อสร้้าง

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 2 ท่่าน ได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
บิวดิ้ง จำ�กัด (“WHA IB”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ จำำ�หน่่ายและให้้
เช่่าอาคารโรงงานอาคารและคลัังสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููป

- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียก
ชำำ�ระแล้้ว(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(“WHA EPS”)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการให้้เช่่าฐานวางท่่อ
ขนถ่่ายวััตถุุ

- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHAID ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
(ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 3 ท่่าน ได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
3) นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) (“WHA “)

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เช่่าโรงงาน คลัังสิินค้้า
และอสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นๆ

- เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ WHAID โดยถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 98.54 ของทุุนจดทะเบีียน
ที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว (ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 3 ท่่านได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
2) นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
3) นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำ�กัด
(“WHA Infonite”)

-	ดำำ�เนิินการธุุรกิิจให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล

- เป็็นบริิษััทย่่อยของ WHA ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ WHAID โดยถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 97.67ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียก
ชำำ�ระแล้้ว (ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม)
-	มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท 1 ท่่านได้้แก่่
1) นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายการระหว่่างกัันของบริิษััทและบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รายการระหว่่างกัันในปีี 2562 และปีี 2563 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1)

การรัับบริิหารจััดการธุุรกิิจน้ำำ��

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าบริหารจัดการ
•

ESIE

3.66

3.82

•

WHA IB

0.55

0.58

รายได้ค้างรับ
•

ESIE

0.44

0.32

•

WHA IB

0.07

0.05

2)

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ทำ�สัญญารับบริหารจัดการธุรกิจน้ำ�โดยให้บริการบำ�บัดน้ำ�เสีย
แก่ ESIE และให้บริการผลิตน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรมและบำ�บัดน้ำ�เสียแก่
WHAIB (สำ�หรับการให้บริการน้ำ�ใน WHALP1) โดยสัญญามีอายุ
3 ปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 และได้ต่อขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากทั้ง
2 บริษัทไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจน้ำ�ซึ่งเป็นผลจาก
การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการถัวเฉลี่ยตาม
อัตราค่าใช้จ่ายทางตรง บวกอัตราร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบ
เคียงได้กับอัตรากำ�ไรของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และอัตราค่าบริหารงานดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง
บนหลังคา และให้บริการบำ�รุงรักษา แก่ WHA โดยสัญญามีอายุ 15 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และอัตราค่าเช่าดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

การรัับค่่าเช่่า
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์
•

WHA

4.50

4.41

0.74

0.69

รายได้ค้างรับ
•

WHA

3)

การจััดซื้้�อน้ำำ��ดิิบ
3.1 การจััดซื้้�อน้ำำ��ดิิบใน ESIE
ขนาดของรายการ (ล้้านบาท)
รายการ

รอบปีีบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562

รอบปีีบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563

ต้้นทุุนน้ำำ��ดิิบ
•

ESIE

95.76

72.57

10.79

9.10

เจ้้าหนี้้�การค้้าและ
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
•

ESIE

ลัักษณะรายการ

ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปีี 2551 บริิษััททำำ�สััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ดิิบจาก ESIE ตามสััญญาเช่่าสิิทธิิ
ดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม ระยะเวลาสััญญา 25
ปีี บริิษััทตกลงซื้้�อน้ำำ��ดิิบจากผู้้�ให้้เช่่าสิิทธิิในอััตราค่่าต้้นทุุนน้ำำ��ดิิบของ
ผู้้�ให้้เช่่าสิิทธิิ บวกอััตรากำำ�ไรร้้อยละ 15 โดยค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซม
และบำำ�รุุงรัักษาเป็็นความรัับผิิดชอบของผู้้�ให้้เช่่า

คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและมีีความเห็็นว่่ารายการ
ดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุผลและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทโดยเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิที่่�มีี
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป เนื่่�องจากน้ำำ��ดิิบเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการนำำ�มา
ผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และทั้้�งสองฝ่่าย อัันได้้แก่่ บริิษััท
และกลุ่่�มบริิษััท WHA ID จะได้้รัับผลประโยชน์์ร่่วมกััน
จากการจััดหาน้ำำ��ดิิบดัังกล่่าว

อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทอยู่่�ในระหว่่างการเจรจาเข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อน้ำำ��ดิิบ
โดยตรงจากบริิษััท จััดการและพััฒนาน้ำำ��ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน)
(“EASTW”)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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3.2 การจัดซื้อน�้ำดิบในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอื่น
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

ต้นทุนน้ำ�ดิบ
•

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

เจ้าหนี้การค้าและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
•

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

ลักษณะรายการ
บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ดิิบและทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแก้้ไขสััญญา
ซื้้�อขายน้ำำ��ดิิบ กัับ WHA ID, WHA EIE WHA ESIE ,WHA RIL,
WHA SIL, WHA ESIE 4 ระยะเวลาสััญญา 50 ปีี โดยเป็็นไปตาม
ข้้อตกลงในสััญญาเช่่าสิิทธิิดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรม และบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย เพื่่�อนำำ�น้ำำ��ดิิบมาจำำ�หน่่าย และ
มาผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมให้้กัับลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมเนื่่�องจาก
บริิษััทอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการเพื่่�อทำำ�สััญญาตรงกัับ EASTW
ซึ่่�งอััตราน้ำำ��ดิิบตามสััญญาฉบัับนี้้� เท่่ากัับอััตราค่่าต้้นทุุนน้ำำ��ดิิบ
ของผู้้�ให้้เช่่าสิิทธิิ บวกค่่าเฉลี่่�ยของส่่วนต่่างระหว่่างราคาต้้นทุุนของ
ผู้้�ให้้เช่่าสิิทธิิ และราคาที่่�บริิษััทต้้องจ่่ายหากซื้้�อน้ำำ��ดิิบโดยตรง
โดยบริิษััทมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซมและ
บำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์และทรััพย์์สิินต่่างๆ ของระบบน้ำำ��ดิิบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากน้ำ�ดิบเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการนำ�มาผลิตน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม และทั้งสองฝ่าย
อันได้แก่ บริษัท และกลุ่มบริษัทWHAID จะได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันจากการจัดหาน้ำ�ดิบดังกล่าว

4)

การเช่าที่ดินและเช่าฐานวางท่อเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

ค่าเช่าที่ดิน
•

WHA ID

3.13

2.40

•

WHA EIE

1.90

1.46

•

WHA ESIE

2.96

2.27

•

WHA ESIE4

2.08

1.64

เจ้าหนี้การค้าและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
•

WHA ID

0.01

-

•

WHA EIE

0.01

-

•

WHA ESIE

0.01

-

ค่าเช่าฐานวางท่อ
•

WHA EPS

0.65

1.82

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท และ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอวอเตอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของบริิษััททำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินจาก WHA ID WHA ESIE WHA EIE
และ WHA ESIE4 เพื่่�อใช้้สถานที่่�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรม โดยกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าต่่อไร่่ต่่อปีี ในอััตราที่่�สามารถ
เทีียบเคีียงได้้กัับราคาตลาด ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10 ทุุกๆ 5 ปีี จ่่ายชำำ�ระ
เป็็นรายเดืือน โดยเป็็นอััตราค่่าเช่่าที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอื่่�นเรีียกเก็็บจาก
ลููกค้้าทั่่�วไป โดยสััญญาเช่่าแต่่ละสััญญามีีอายุุ 30 ปีี โดย WHA ID
WHA ESIE และ WHA EIE เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มีีนาคม2559 ถึึงวัันที่่�
29 มีีนาคม 2589 และ WHA ESIE4 เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2560
ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2590 และสามารถต่่ออายุุสััญญาได้้อีีก 20 ปีี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น
เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอวอเตอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท
ทำำ�สััญญาเช่่าฐานวางท่่อจาก WHA EPS เพื่่�อใช้้สถานที่่�ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม โดยกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าตามขนาด
พื้้�นที่่�ต่่อปีี ในอััตราที่่�สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับราคาตลาด ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 5 ทุุกๆ ปีี โดยสััญญาเช่่ามีีอายุุ 15 ปีีเริ่่�มตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2562
ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2577

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าที่
บริษัท WHA EPSเรียกเก็บลูกค้าทั่วไป
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5)	ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบริิหารจััดการ
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารจัดการ
•

WHA ID

•

WHA

31.99

31.99

1.38

1.20

2.67

5.52

เจ้าหนี้การค้าและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
•

WHA ID

ลักษณะรายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563
•

บริิษััทได้้ทำำ�สััญญากัับ WHA ID เพื่่�อให้้บริิการในด้้านการเงิิน
สารสนเทศ และด้้านธุุรการอื่่�นๆ และ ดููแลระบบการผลิิต การ
ซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา สััญญามีีอายุุ 1 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยอััตราค่่าบริิหารจััดการ
คำำ�นวณจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจดัังกล่่าว
บวกด้้วยอััตราร้้อยละ 8 ซึ่่�งสามารถเทีียบเคีียงอััตรากำำ�ไรของ
บริิษััทที่่�ให้้บริิการในลัักษณะเดีียวกัันในตลาด

•

บริิษััทได้้ทำำ�สััญญากัับ WHA ด้้าน HR Business Partner
เพื่่�อให้้บริิการที่่�ปรึึกษาด้้านทรััพยากรบุุคคลวางแผนประสาน
งานการจััดการอบรมพััฒนาบุุคคลากร และ ด้้าน Internal
Auditor เพื่่�อตรวจสอบระบบควบคุุมภายใน และติิดตามผลการ
ปรัับปรุุงจากหน่่วยงานที่่�ได้้รัับการตรวจสอบ สััญญามีีอายุุ 1 ปีี
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
โดยอััตราค่่าบริิหารจััดการคำำ�นวณจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจดัังกล่่าว บวกด้้วยอััตราร้้อยละ 8
ซึ่่�งสามารถเทีียบเคีียงอััตรากำำ�ไรของบริิษััทที่่�ให้้บริิการ
ในลัักษณะเดีียวกัันในตลาด

•

บริิษััทได้้ทำำ�สััญญากัับ WHA ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล เพื่่�อให้้มีีผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 ให้้
คำำ�แนะนำำ� ตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน ประสานงานและให้้ความ
ร่่วมมืือ พััฒนาตรวจสอบและรายงานเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม
พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 สััญญามีีอายุุ 1 ปีี
7 เดืือน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 โดยอััตราค่่าบริิหารจััดการคำำ�นวณจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจดัังกล่่าว บวกด้้วยอััตรา
ร้้อยละ 8 ซึ่่�งสามารถเทีียบเคีียงอััตรากำำ�ไรของ
บริิษััทที่่�ให้้บริิการในลัักษณะเดีียวกัันในตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล เนื่องจาก ขอบเขตการให้
บริการตามสัญญาบริหารจัดการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
และนโยบายการบริหารจัดการใหม่ของบริษัท อีกทั้งอัตราค่า
บริหารจัดการในสัญญาดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนี้การค้า
•

6)

WHA IDE

ลักษณะรายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

บริิษััททำำ�สััญญาจ้้างบริิหารจััดการและควบคุุมงานก่่อสร้้างสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้างระบบน้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละโครงการเนื่่�องจาก WHA IDE มีี
0.32 ความเชี่่�ยวชาญ และมีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับงานวิิศวกรรมในเขตนิิคม
อุุตสาหกรรมโดยบริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญาดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม
2562 และจะสิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยค่่าบริิการคำำ�นวณ
จากค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องบวกอััตรากำำ�ไรที่่�สามารถเทีียบเคีียงกัับบริิษััทที่่�
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะเดีียวกััน

1.38

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
ธุรกิจจึงมีการก่อสร้างระบบน้ำ�เพื่อใช้ในการผลิต และให้บริการ
เพิ่มขึ้น จึงต้องจ้างวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ

การเช่าสิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่ออุตสาหกรรมของ ESIE
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ค่าสิทธิดำ�เนินการผลิตและ
จำ�หน่าย - ตัดบัญชี
•

ESIE

8.69

8.69

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2551 บริษัทเข้าทำ�สัญญาเช่าสิทธิดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�เพื่อ
อุตสาหกรรม กับ บริษัท ESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการน้ำ�เพื่อ
อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตัด
จ่ายจนจบสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า เป็นรายการซึ่งที่เกิดขึ้นก่อน
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้ ESIE เป็นบริษัทร่วม
ลงทุนระหว่าง WHAID กับนิติบุคคลอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความจำ�เป็นและสมเหตุผล เป็นประโยชน์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ

111

112

7)

การเช่่าสิิทธิิเพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��
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ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2562

ลักษณะรายการ

รอบปีบัญชี
31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิ
รายปี (สัญญาฉบับใหม่)
•

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

•

เจ้าหนี้การค้าและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•

WHA ID

0.29

0.25

•

WHA EIE

0.28

1.55

•

WHA ESIE

0.92

0.87

•

WHA RIL

0.28

0.64

•

WHA SIL

0.91

0.79

•

WHA ESIE4

0.01

0.01

•

ปีี 2551 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าสิิทธิิดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��
เพื่่�ออุุตสาหกรรม กัับ บริิษััท WHA ID WHA EIE และ WHA
ESIE เป็็นระยะเวลา 25 ปีีเพื่่�อให้้บริิการน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมแก่่
ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม โดย ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 30
มีีนาคม 2559 ยกเลิิกสััญญาทั้้�ง 3 ฉบัับ และเข้้าทำำ�สััญญา
ฉบัับใหม่่

•

ค่่าตอบแทนค่่าเช่่าสิิทธิิรายปีี เป็็นข้้อตกลงตามสััญญาเช่่าสิิทธิิ
ดำำ�เนิินการ และจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และบริิหารจััดการ
น้ำำ��เสีีย ซึ่่�งบริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญากัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID
โดยอััตราค่่าตอบแทนค่่าเช่่าสิิทธิิรายปีีจากการประกอบธุุรกิิจน้ำำ��
มีีดัังนี้้�
• ปีีที่่� 1-3 อััตราร้้อยละ 1 ต่่อปีีของรายได้้จากการประกอบ
ธุุรกิิจน้ำำ��ในโครงการฯ
• ปีีที่่� 4 เป็็นต้้นไป อััตราร้้อยละ 3 ต่่อปีี ของรายได้้จากการ
ประกอบธุุรกิิจน้ำำ��ในโครงการฯ ซึ่่�งอััตราค่่าตอบแทนค่่าเช่่า
สิิทธิิดัังกล่่าว สามารถเทีียบเคีียง
ได้้กัับอััตราค่่าตอบแทนการให้้สิิทธิิของธุุรกิิจที่่�คล้้ายคลึึงกััน
และธุุรกิิจอื่่�นในตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าว มีความจำ�เป็นและสมเหตุผล และอัตราค่าตอบแทนค่า
เช่าสิทธิรายปีของสัญญาฉบับใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าเช่าสิทธิที่มีลักษณะเดียวกันของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและ
ธุรกิจอื่นในตลาด และค่าตอบแทนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละของ
รายได้จากการประกอบธุรกิจน้ำ�ในโครงการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ที่สมเหตุผล เนื่องจากผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริง และเป็น
รายการที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ
บทสรุุปผู้้�บริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (หรืือ “บริิษััทฯ”) ประกาศกำำ�ไรปกติิ (Normalized Net Income)
ปีี 2563 จำำ�นวน 763.7 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 55.9 เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562 ในขณะที่่�กำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 812.7 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
62.0 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
(หน่่วย : ล้้านบาท)
YTD

YTD

%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง

รายได้รวม

1,698.0

1,857.2

-8.6%

กำ�ไรขั้นต้น

499.8

692.8

-27.9%

ส่วนแบ่งกำ�ไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

821.6

1,491.1

-44.9%

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

812.7

2,137.2

-62.0%

กำ�ไรปกติ 1

763.7

1,732.9

-55.9%

งบกำ�ไรขาดทุนรวม

1

กำำ�ไรปกติิ คืือ การปรัับกำำ�ไรสุุทธิิโดยไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่ย� นและภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผลกระทบจากมาตรฐานบััญชีี TFRS 9 และ TFRS 16 และรายการปรัับปรุุงทางบััญชีี

สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯ รายงานกำำ�ไรปกติิ (Normalized Net
Income) จำำ�นวน 763.7 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 969.2 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 55.9 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
มีีปัั จจัั ย หลัั ก มาจากการลดลงของส่่ ว นแบ่่ ง กำำ� ไรปกติิ จ าก
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม (Normalized Share of Profit) จาก
โรงไฟฟ้้าเก็็คโค่่-วััน ที่่�ลดลงจำำ�นวน 533.6 ล้้านบาท (คิิดเป็็น
ร้้อยละ 55.1 ของการเปลี่่�ยนแปลงในกำำ�ไรปกติิ) อัันเป็็นผลจาก
อััตราค่่าความพร้้อมจ่่าย (Availability Payment) ที่่�ลดลงตาม
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) Energy Margin ที่่�ลดลง การลดลง
ของราคาถ่่านหิิน และการเริ่่�มจ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อย
ละ 10 ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562 อย่่างไรก็็ตามโรงไฟ
ฟ้้าเก็็คโค่่-วััน ยัังคงมีีกระแสเงิินสดที่่�แข็็งแกร่่งเนื่่�องจากภาระ
หนี้้�สิินที่่�ลดลงไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับอััตราค่่าความพร้้อมจ่่าย
(Availability Payment) สำำ�หรัับธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP)
ทั้้�ง 8 โรงไฟฟ้้ามีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิลดลงจำำ�นวน 30.6 ล้้านบาท
จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อน สาเหตุุหลัักจากโรงไฟฟ้้าขนาด
เล็็กจำำ�นวน 4 โรงไฟฟ้้า จากทั้้�งหมด 8 โรงไฟฟ้้า มีีการหยุุด
ซ่่อมบำำ�รุุงตามแผน แม้้ว่่าบริิษััทฯ จะรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรเต็็มปีี

จากการลงทุุนในธุุรกิิจไฟฟ้้าขยะชลบุุรีีคลีีนเอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE)
จำำ�นวน 50.7 ล้้านบาท ในส่่วนของธุุรกิิจน้ำำ��ในประเทศได้้รัับ
ผลกระทบของสถานการณ์์ภััยแล้้งและ COVID-19 ส่่งผลให้้
รายได้้จากการขายน้ำำ��ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของ
ปีีก่อ่ นหน้้า แม้้ว่่าจะมีีรายได้้ใหม่่จากผลิิตภัณั ฑ์์น้ำำ��มูลค่
ู า่ เพิ่่�ม ได้้แก่่
น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และน้ำำ��อุตส
ุ าหกรรม
คุุณภาพสููง (Premium Clarified Water) ในขณะที่่�ธุุรกิิจน้ำำ��ใน
ประเทศเวีียดนาม บริิษััทฯ รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งขาดทุุนเต็็มปีีหลัังจากที่่�
ได้้เข้้าลงทุุนในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 โดยปริิมาณการจำำ�หน่่าย
น้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 แต่่การเพิ่่�มของปริิมาณจำำ�หน่่าย
ยัังคงล่่าช้้าจากแผนเดิิมที่่�คาดการณ์์ ไว้้ ส่่งผลให้้เกิิดส่่วนแบ่่ง
ขาดทุุนปกติิจากเงิินลงทุุนจำำ�นวน 122.3 ล้้านบาท ซึ่่�งเมื่่�อรวม
ผลของการบัันทึึกรายการค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนที่่�
เกิิดจากการซื้้�อกิิจการโครงการ SDWTP จำำ�นวน 39.1 ล้้านบาท
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งขาดทุุนปกติิจากโครงการ SDWTP
จำำ�นวน 161.4 ล้้านบาท เทีียบกัับ ปีี 2562 ที่่�รับั รู้้ส่� ว่ นแบ่่งขาดทุุน
ปกติิจากเงิินลงทุุน จำำ�นวน 14.3 ล้้านบาท

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญใน ปีี 2563
•

•

WHAUP ออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 3,000 ล้้านบาท ใน
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ อััตราดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 2.765
ทั้้�งนี้้�หุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวแบ่่งเป็็น 2 ชุุด ชุุดแรกจำำ�นวน 1,500 •
ล้้านบาท อายุุของหุ้้�นกู้้� 2 ปีี 10 เดืือน และชุุดที่่� 2 จำำ�นวน
1,500 ล้้านบาท อายุุของหุ้้�นกู้้� 10 ปีี ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอายุุ
ยาวที่่�สุุดที่่� WHAUP เคยออกจำำ�หน่่ายมา
Premium Clarified Water สำำ�หรัับขายให้้กลุ่่�มโรงไฟฟ้้า •
ขนาดเล็็กของ Gulf จากโครงการผลิิตน้ำำ�� Reclaimed
Water ด้้วยกำำ�ลังั การผลิิตจำำ�นวน 5,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ESIE) ได้้ดำำ�เนิินการ
ผลิิตเชิิงพาณิิชย์์เต็็มกำำ�ลัังในเดืือนกรกฎาคม

•

โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของโครงการ Nghe Ah ประเทศเวีียดนาม
ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตจำำ�นวน 3,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ในไตรมาส 3
โครงการ Wastewater Reclamation ที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุ ด ใน
ประเทศไทย ด้้วยกำำ�ลังั การผลิิต 25,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
ภายในนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมดัั บ บลิิ เ อชเอ ตะวัั น ออก
(มาบตาพุุด) ได้้ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จเมื่่�อเดืือนธัันวาคม
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop)
มีีการเซ็็นสััญ ญาใหม่่จำ�ำ นวน 17.9 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็ น
จำำ�นวนเมกะวััตต์์ที่่�เซ็็นสััญญาสะสมรวม 50.9 เมกะวััตต์์
ซึ่่� ง ได้้ดำำ� เนิิ น การก่่ อ สร้้างแล้้วเสร็็ จ และเปิิ ดดำำ� เนิิ น การ
เชิิงพาณิิชย์์แล้้วทั้้�งสิ้้�น 39.5 เมกะวััตต์์ ณ สิ้้�นปีี 2563

ผลการดำำ�เนิินงาน

(หน่่วย : ล้้านบาท)
YTD

YTD

%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง

1,698.0

1,857.2

-8.6%

1,642.6

1,847.1

-11.1%

1,624.7

1,734.3

-6.3%

17.9

112.7

-84.1%

55.4

10.2

443.1%

(1,198.1)

(1,164.4)

2.9%

499.8

692.8

-27.9%

481.9

580.1

-16.9%

รายได้อื่น

79.3

145.7

-45.6%

ค่าด้อยค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน

(1.1)

0.0

N/A

(188.1)

(197.5)

-4.8%

0.7

0.0

N/A

866.3

1,881.1

-53.9%

(432.9)

(342.0)

26.6%

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(11.2)

(42.8)

-73.8%

กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

812.7

2,137.2

-62.0%

ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน9

(38.8)

(344.5)

-88.7%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลผลจากกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน5

5.9

0.0

N/A

รายการปรับปรุงทางบัญชี6

0.0

(59.8)

-100.0%

(16.2)

0.0

N/A

763.7

1,732.9

-55.9%

งบกำ�ไรขาดทุนรวม
รายได้รวม
- ธุรกิจน้ำ�
1

- รายได้จากการดำ�เนินงาน
- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ�2
- ธุรกิจพลังงาน
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงาน

3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน4
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน

ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี
(TFRS 9 และ TFRS 16)
กำ�ไรปกติ7
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YTD

YTD

2563

2562

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

29.4%

37.3%

อัตรากำ�ไรสุทธิ8

30.7%

55.0%

อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่สำ�คัญ :

1
2
3
4
5
6

7

8
9

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วยรายได้้การจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ รายได้้การจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และรายได้้การบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย
รายได้้อื่่�นจากธุุรกิิจน้ำำ�� ประกอบด้้วย ค่่าธรรมเนีียมจากการขอใช้้น้ำำ��เกิินกว่่าที่่�จััดสรร ค่่าธรรมเนีียมจากการบริิหารจััดการน้ำำ��
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการดำำ�เนิินงาน ไม่่รวมรายได้้อื่่�นจากธุุรกิิจน้ำำ��
(กำำ�ไร)/ขาดทุุน จากอััตราแลกเปลี่่�ยน ประกอบด้้วย การรัับรู้้� (กำำ�ไร)/ขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นและยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากเงิินกู้้�ในสกุุลดอลล่่าร์์จากบริิษััทย่่อย
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน เป็็นผลจากเงิินกู้้�สกุุลดอลลาร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในบริิษััท WUPIN
รายการปรัับปรุุงทางบััญชีี คืือ การเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายซ่่อมบำำ�รุุงของกลุ่่�ม Gulf SPP (GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 and GTS4) ทั้้�งนี้้�การแก้้ไขดัังกล่่าวได้้ส่่งผลกระทบต่่องบกำำ�ไร
ขาดทุุนของ WHAUP ในไตรมาส 1 ปีี 2562
กำำ�ไรปกติิ คืือ การปรัับกำำ�ไรสุุทธิิโดยไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนและภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลกระทบจากมาตรฐานบััญชีี TFRS 9 และ TFRS 16 และรายการปรัับปรุุงทาง
บััญชีี
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ คำำ�นวณจากกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ หารด้้วยรายได้้รวม และ ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนและรายได้้อื่่�นๆ
(กำำ�ไร)/ขาดทุุน จากอััตราแลกเปลี่่�ยนประกอบด้้วย การรัับรู้้� (กำำ�ไร)/ขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นและยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากเงิินกู้้�ในสกุุลดอลล่่าร์์จากบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม

รายได้้รวม

สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวมจำำ�นวน 1,698.0 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 8.6 จาก 1,857.2 ล้้านบาทในปีี 2562 สาเหตุุหลััก
มาจากรายได้้จากการดำำ�เนิินงานจากธุุรกิจน้ำ
ิ ำ��ที่่ลดล
� ง 109.6 ล้้าน
บาท และรายได้้อื่่�นจากธุุรกิิจน้ำำ��ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบหลััก ได้้แก่่
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจากการใช้้น้ำำ��เกิินกว่่าที่่�จััดสรร (Excessive
Charge) ที่่�ลดลง 94.8 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีีก่อ่ น ถึึงแม้้ว่่ามีีรายได้้จากธุุรกิจิ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar
Rooftop) เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 45.2 ล้้านบาท

กำำ�ไรขั้้�นต้้นและกำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการดำำ�เนิินงาน

สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจำำ�นวน 499.8 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 27.9 จากจำำ�นวน 692.8 ล้้านบาทเทีียบกัับช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีีก่่อน และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 481.9
ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 16.9 จาก 580.1 ล้้านบาทเทีียบกัับช่่วง
เวลาเดีียวกัันของปีีก่อ่ น ปััจจัยั หลัักที่่ส่� ง่ ผลให้้กำำ�ไรขั้้�นต้้นและกำำ�ไร
จากการดำำ�เนิินงานลดลงสำำ�หรัับปีี 2563 เกิิดจากรายได้้จากการ
ดำำ�เนิินงานและรายได้้จากค่่าธรรมเนีียมจากการขอใช้้น้ำำ��เกิินกว่่า
ที่่�จัดสรร
ั (Excessive Charge) ลดลง แม้้ว่่ารายได้้จากการขายน้ำำ��
ปราศจากแร่่ธาตุุและธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop)
เพิ่่�มขึ้้�น และมีีรายได้้ใหม่่จากน้ำำ��อุุตสาหกรรมเกรดสููง

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า (“ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน”)

(หน่่วย : ล้้านบาท)

YTD

YTD

%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง

866.3

1,881.1

-53.9%

- ธุรกิจน้ำ�

(159.7)

(13.5)

-1085.5%

- ธุรกิจพลังงาน

1,026.0

1,894.6

-45.8%

(38.1)

(344.5)

88.9%

-

(59.8)

100.0%

(6.6)

-

N/A

821.6

1,476.8

-44.4%

(159.7)

(13.5)

N/A

981.3

1,490.3

-34.2%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน

รายการปรับปรุง:
- (กำ�ไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งกำ�ไร
- รายการปรับปรุงทางบัญชี
- ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี (TFRS 9 และ TFRS 16)
เกี่ยวขัองกับส่วนแบ่งกำ�ไร
ส่วนแบ่งกำ�ไรปกติจากเงินลงทุน (Normalized Share of Profit from
Investments)
- ธุรกิจน้ำ�
- ธุรกิจพลังงาน
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ส่่ ว นแบ่่ ง กำำ� ไรปกติิ จากเงิิ น ลงทุุ น ได้้มีีการปรัั บ ปรุุ ง จากส่่ ว น
ลดลง และค่่าเสื่่�อมราคาเพิ่่�มขึ้้�นจากโครงการใหม่่ แม้้ว่่า
แบ่่งกำำ�ไรเงิินลงทุุน โดยไม่่รวม (i) (กำำ�ไร)/ขาดทุุน จากอััตรา
รายได้้จากการขายน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุและธุุรกิิจพลัังงาน
แลกเปลี่่� ย น (ii) รายการปรัั บ ปรุุ ง ทางบัั ญ ชีี คืือ รายการ
แสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop) เพิ่่�มขึ้้�น และรายได้้ใหม่่จาก
เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายซ่่อมบำำ�รุุงของกลุ่่�ม Gulf
น้ำำ��อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง
SPP (GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ GTS4) ทั้้�งนี้้�การ iii)	ต้้นทุุนการเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 90.8 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 342.0
แก้้ไขดัังกล่่าวได้้ส่่งผลกระทบต่่องบกำำ�ไรขาดทุุนของ WHAUP
ล้้านบาท เป็็นจำำ�นวน 432.9 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักจากการ
ในไตรมาส 1 ปีี 2562 และ (iii) ผลกระทบจากมาตรฐานบััญชีี
จััดหาเงิินกู้้เ� พื่่อ� ลงทุุนในโครงการ SDWTP และการบัันทึึก
(TFRS 9 และ TFRS 16)
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้ยจ
� ากการนำำ�มาตรฐานบััญชีี TFRS 16 มา
ถืือปฏิิบััติิ และ
สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิจากเงิินลงทุุน iv)	รายได้้อื่่�นที่่�ลดลงจำำ�นวน 66.4 ล้้านบาท สาเหตุุจาก
จำำ�นวน 821.6 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 655.2 ล้้านบาท จาก
ดอกเบี้้ยรั
� บั จากการให้้กู้้�ยืืม และเงิินปัันผลรัับจากโรงไฟฟ้้า
1,476.8 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 44.4 เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
GIPP ลดลง
ของปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจาก (i) การลดลงของส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
จากโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินเก็็คโค่่-วัันที่่�ลดลงจำำ�นวน 533.6 ล้้านบาท แม้้ว่่า
อัันเป็็นผลจากอััตราค่่าความพร้้อมจ่่าย (Availability Payment) i)	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลลดลง 31.6 ล้้านบาท จาก
ที่่�ลดลงตามสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) (ii) Energy Margin
กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีลดลง
ที่่�ลดลง (iii) การลดลงของราคาถ่่านหิิน (iv) การเริ่่�มจ่่ายภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 10 ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562 (v) กำำ�ไรปกติิ (Normalized Net Profit)
การลดลงของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP) ที่่� กำำ�ไรปกติิเป็็นการปรัับกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่โดย
ลดลงจำำ�นวน 30.6 ล้้านบาท จากโรงไฟฟ้้า 4 แห่่ง จาก 8 แห่่ง มีี ไม่่รวม (i) (กำำ�ไร)/ขาดทุุน จากอััตราแลกเปลี่่�ยน (ii) ภาษีีเงิินได้้
การหยุุดซ่่อมบำำ�รุุงตามแผน และ (vi) การรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งขาดทุุน นิิติิบุุคคลเกี่่�ยวข้้องกัับกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินกู้้�สกุุล
จากเงิินลงทุุนในธุุรกิิจน้ำำ��ในโครงการ SDWTP ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน ดอลลาร์์ (iii) รายการปรัับปรุุงทางบััญชีี และ (iv) ผลกระทบจาก
147.1 ล้้านบาท ซึ่ง่� รวมผลของการบัันทึึกรายการค่่าตััดจำำ�หน่่าย มาตรฐานบััญชีี (TFRS 9 และ TFRS 16)
สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนที่่�เกิิดจากการซื้้�อกิิจการโครงการ SDWTP
จำำ�นวน 39.1 ล้้านบาท
สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯมีีรายการกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
สุุทธิิจำำ�นวน 38.8 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักจากเงิินบาทแข็็งค่่า
กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ทำำ� ให้้การบัั น ทึึ กบัั ญ ชีีเงิิ น กู้้� ด อลลาร์์ ข องบริิ ษัั ท ร่่ ว มในธุุ รกิิ จ
สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ พลัังงาน เกิิดผลกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน และผลกระทบจาก
จำำ�นวน 812.7 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 62.0 จาก 2,137.2 ล้้านบาท มาตรฐานบััญชีี (TFRS 9 และ TFRS 16) จำำ�นวน 16.2 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562 สาเหตุุหลัักส่่วนใหญ่่มาจาก
เป็็นรายการปรัับปรุุงในการคำำ�นวณกำำ�ไรปกติิ ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว
บริิษััทฯจึึงมีีกำำ�ไรปกติิจำำ�นวน 763.7 ล้้านบาท ในปีี 2563 ลดลง
i)	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนที่่�ลดลง 1,014.9 ล้้านบาท ร้้อยละ 55.9 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
สาเหตุุหลัักจากส่่วนแบ่่งกำำ�ไรที่่�ลดลงจากโรงไฟฟ้้าเก็็คโค่่วััน จำำ�นวน 702.6 ล้้านบาท โรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP) ผลการดำำ�เนิินงานรายธุุรกิิจ
จำำ�นวน 8 แห่่ง ลดลง 219.4 ล้้านบาท และ SDWTP ลดลง
147.1 ล้้านบาท แม้้ว่่าส่่วนแบ่่งกำำ�ไรใหม่่จากโรงไฟฟ้้าขยะ ธุุรกิิจน้ำำ��
ชลบุุรีีคลีีนเอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) เพิ่่�มขึ้้�น 60.6 ล้้านบาท สำำ�หรัับ ปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้รวมและส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน)
อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิจากเงิินลงทุุนซึ่่�งไม่่มีี จากเงิินลงทุุนจากธุุรกิจน้ำ
ิ ำ��จำำ�นวน 1,482.9 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยน มาตรฐานบััญชีี TFRS 9 19.1 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยรายได้้
และ 16 และรายการปรัับปรุุงทางบััญชีี ลดลง 655.2 ล้้าน จากธุุรกิิจน้ำำ�� เป็็นจำำ�นวนเท่่ากัับ 1,642.6 ล้้านบาท ลดลง
บาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อน
ร้้อยละ 11.1 สาเหตุุเกิิดจากการยอดขายน้ำำ��และรายได้้อื่่�น
ii)	กำำ� ไรขั้้� น ต้้นที่่� ลดล งจำำ� นวน 193.0 ล้้านบาท สาเหตุุ จากธุุรกิิจน้ำำ��ที่่�ลดลง นอกจากนี้้�ยัังบัันทึึกส่่วนแบ่่งขาดทุุนจาก
หลัักจากยอดจำำ�หน่่ายน้ำำ��และรายได้้จากค่่าธรรมเนีียม SDWTP จำำ�นวน 161.4 ล้้านบาท ผลจากสถานการณ์์โควิิด-19
จากการขอใช้้น้ำำ��เกิินกว่่าที่่�จััดสรร (Excessive Charge) ส่่งผลต่่อแผนการเพิ่่�มปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ�� ดัังรายละเอีียด
ดัังที่่�ปรากฏในตารางต่่อไปนี้้�
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(หน่่วย : ล้้านบาท)
YTD

YTD

%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง

รายได้จากธุรกิจน้ำ�

1,642.6

1,847.1

-11.1%

- รายได้การจำ�หน่ายน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

1,233.8

1,309.5

-5.8%

- รายได้การจำ�หน่ายน้ำ�ดิบ

250.4

264.0

-5.2%

- รายได้การบริหารจัดการน้ำ�เสีย

140.5

160.8

-12.6%

17.9

112.7

-84.1%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ำ�

(159.7)

(13.5)

N/A

รายได้รวมและส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนธุรกิจน้ำ�

1,482.9

1,833.6

-19.1%

ธุรกิจน้ำ�

- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ�1

1

รายได้้อื่่�นจากธุุรกิิจน้ำำ�� ประกอบด้้วย ค่่าธรรมเนีียมจากการขอใช้้น้ำำ��เกิินกว่่าที่่�จััดสรร ค่่าธรรมเนีียมจากการบริิหารจััดการน้ำำ�� 

ธุุรกิิจน้ำำ��

i) ปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��;
• ปริิ ม าณการจำำ� หน่่ า ยเพื่่� อ อุุ ตส าหกรรมจาก 55.0 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร ในปีี 2562 ลดลงเป็็น 49.7 ล้้านลููกบาศก์์
เมตรในปีี 2563 หรืือลดลงร้้อยละ 9.6 สาเหตุุหลัักมา
จากปริิมาณความต้้องการใช้้น้ำำ��ลดลงจากภาวะภััยแล้้งใน
ครึ่่�งปีีแรกและสถานการณ์์ COVID-19 แม้้ว่่าจะมีีปริิมาณ
การจำำ�หน่่ายน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุและน้ำำ��คุุณภาพสููงเข้้ามา
เพิ่่�มเติิม จำำ�นวน 2.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบจาก 16.6 ล้้านลููกบาศก์์เมตรใน
ปีี 2562 ลดลงเป็็น 15.2 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ในปีี 2563 หรืือ
ลดลงร้้อยละ 8.5
• ปริิมาณการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียในทุุกนิิคมอุุตสาหกรรม
จาก 35.4 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ในปีี 2562 ลดลงเป็็น 31.1
ล้้านลููกบาศก์์เมตรใน ปีี 2563 หรืือลดลงร้้อยละ 12.2

ii)	รายได้้อื่่�นจากธุุรกิิจน้ำำ�� จำำ�นวนเท่่ากัับ 17.9 ล้้านบาท หรืือ
ลดลง 94.8 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มาจากค่่าธรรมเนีียมจาก
การขอใช้้น้ำำ��เกิินกว่่าที่่�จััดสรร (Excessive Charge) ที่่�ลดลง

ธุุรกิิจพลัังงาน

สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
และเงิินปัันผลรัับจากธุุรกิจิ พลัังงานรวมจำำ�นวน 1,117.8 ล้้านบาท
หรืือลดลงร้้อยละ 43.5 จากจำำ�นวน 1,979.8 ล้้านบาทใน ปีี 2562
อย่่างไรก็็ตามรายได้้และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิจากเงิินลงทุุนและ
เงิินปัันผลรัับจากธุุรกิิจพลัังงาน มีีจำำ�นวน 1,073.1 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 31.9 เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562
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รายละเอีียดของรายได้้และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนและเงิินปัันผลรัับจากธุุรกิิจพลัังงาน จำำ�แนกตามประเภทโรงไฟฟ้้าดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ธุรกิจพลังงาน
รายได้จากธุรกิจพลังงาน

2563

2562

เปลี่ยนแปลง
443.1%

1,026.0

1,894.6

-45.8%

36.5

75.0

-51.3%

รายได้และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับ
จากธุรกิจพลังงาน

1,117.8

1,979.8

-43.5%

รายได้และส่วนแบ่งกำ�ไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจ
พลังงาน

1,073.1 1

1,575.5 2

-31.9%

- IPP

324.6

907.0

-64.2%

- SPP

638.3

668.8

-4.6%

111.7

6.3

1,661.7%

(1.3)

(6.7)

80.4%

- พลังงานงานหมุนเวียน
- อื่นๆ

3

%

10.2

เงินปันผลรับ

2

YTD

55.4

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุน

1

YTD

3

สำำ�หรัับปีี 2563 การคำำ�นวณส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิ มีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยการปรัับปรุุง (กำำ�ไร) / ขาดทุุน จากอััตราแลกเปลี่่�ยน และผลกระทบจากมาตรฐานบััญชีี (TFRS 9 and TFRS 16) ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้อง
กัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากธุุรกิิจร่่วมและร่่วมการค้้า
สำำ�หรัับปีี 2562 การคำำ�นวณส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิ มีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยการปรัับปรุุง (กำำ�ไร) / ขาดทุุน จากอััตราแลกเปลี่่�ยน และการปรัับปรุุงรายการบััญชีี
โครงการวางท่่อจััดจำำ�หน่่าย และค้้าปลีีกก๊๊าซธรรมชาติิ (WHA NGDPs) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมลงทุุนระหว่่าง WHAUP GULF และ MITG

ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP)
•

บริิษัทั ฯ มีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิจากเงิินลงทุุนและเงิินปัันผลรัับ
หลัักมาจากการปริิมาณการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้ EGAT และ
จากโรงไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP) ทั้้�ง 3 แห่่ง ในปีี 2563
ลููกค้้าอุุตสาหกรรมลดลง และค่่าใช้้จ่่ายซ่่อมบำำ�รุุงมากขึ้้�น
จำำ�นวน 324.6 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 64.2 จาก ปีี 2562
จากการซ่่อมบำำ�รุุงตามแผนของโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็กจำำ�นวน
สาเหตุุหลัักจากโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินเก็็คโค่่-วััน ผลจากอััตรา
4 แห่่ง จากทั้้�งหมด 8 แห่่ง
ค่่าความพร้้อมจ่่าย (Availability Payment) ที่่�ลดลงตาม
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) Energy Margin ที่่�ลดลง ธุุรกิิจพลัังงานหมุุนเวีียน
การลดลงของราคาถ่่านหิิน และการเริ่่�มจ่่ายภาษีีเงิินได้้ • บริิษััทฯมีีรายได้้และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััท
นิิติิบุุคคลร้้อยละ 10 ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562
ร่่ ว มและการร่่ ว มค้้าจากโครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop) จำำ�นวน 61.0 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP)
ขึ้้น� จำำ�นวน 44.7 ล้้านบาท จากปีี 2562 เป็็นผลจากการกำำ�ลังั
• บริิษัทั ฯ มีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิจากเงิินลงทุุนและเงิินปัันผลรัับ
การผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจาก
จากโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP) ทั้้�ง 8 แห่่ง ในปีี 2563 จำำ�นวน
โรงไฟฟ้้าขยะชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) จำำ�นวน 50.7
638.3 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4.6 จาก ปีี 2562 สาเหตุุ
ล้้านบาทใน ปีี 2563 ในขณะที่่�มีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนจำำ�นวน
10.0 ล้้านบาท ใน ปีี 2562
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ฐานะทางการเงิิน

ฐานะทางการเงิินรวมของบริิษััทฯ ณ 31 ธัันวาคม 2563 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)

26,419
26,172
14,015

สิินทรััพย์์รวม

หนี้้�สิินรวม

31 ธ.ค. 2563

สิินทรััพย์์

12,859

ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 26,171.6
ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 241.7 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 26,418.7
ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562 สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของเงิิน
ลงทุุนในบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 1,880.8 ล้้านบาท โดยมีีปััจจััยหลััก
จากการนำำ�มาตรฐานบััญชีี TFRS 9 มาถืือปฏิิบััติิ และลููกหนี้้�
การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิลดลงจำำ�นวน 569.8 ล้้านบาท แม้้ว่่า
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,029.6
ล้้านบาท อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 857.2 ล้้าน
บาท และสิิทธิิการใช้้สิินทรััพย์์ (TFRS 16) เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 231.6
ล้้านบาท

12,157

13,559

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม

31 ธ.ค. 2562

ระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีลดลงจำำ�นวน 1,609.1
ล้้านบาท และ (ii) เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินลดลง
จำำ�นวน 1,765.0 ล้้านบาท

ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย จำำ�นวน
12,866.2 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 1,109.5 ล้้านบาท จากจำำ�นวน
11,756.7 ล้้านบาท จาก ณ สิ้้�นปีี 2562 โดยหนี้้�สิินรวมของ
บริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่ ประกอบด้้วย (i) หุ้้�นกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน
5,604.1 ล้้านบาท (ii) เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
จำำ�นวน 4,623.0 ล้้านบาท (iii) หุ้้�นกู้้�ระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีจำำ�นวน 2,388.9 ล้้านบาท และ (iv) เงิินกู้้�ยืืม
ส่่วนประกอบหลัักของสิินทรััพย์์ในงบการเงิินรวมของบริิษัทั ฯ คืือ ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน 249.8 ล้้านบาท
(i) เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 12,706.8 ล้้านบาท (ii) อาคาร
และอุุปกรณ์์สุุทธิิจำำ�นวน 4,807.4 ล้้านบาท (iii) ค่่าความนิิยม ส่่วนของเจ้้าของ
จำำ�นวน 2,772.9 ล้้านบาท (iv) สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิจำำ�นวน ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีส่่วนของเจ้้าของรวมทั้้�ง
1,987.9 ล้้านบาท และ (v) เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด สิ้้�น 12,157.1 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 1,442.2 ล้้านบาท
จำำ�นวน 1,784.2 ล้้านบาท
จากจำำ�นวน 13,559.3 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562 สาเหตุุหลัักมา
จากองค์์ประกอบส่่วนอื่่�นของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจำำ�นวน 1,308.2 ล้้าน
หนี้้�สิิน
บาท จากผลขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาแลก
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินรวมทั้้�งสิ้้�น 14,014.5 เปลี่่ย� นอััตราดอกเบี้้ยที่่
� เ� กิิดจากการใช้้มาตรฐานบััญชีีใหม่่ (TFRS
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,155.1 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 12,859.5 ล้้าน 9) จากบริิษััทร่่วมและบริิษััทร่่วมค้้า และกำำ�ไรสะสมลดลงจำำ�นวน
บาท ณ สิ้้�นปีี 2562 สาเหตุุหลัักมาจาก (i) เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจาก 175.6 ล้้านบาทเป็็นผลจากเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 965.8 ล้้านบาท
สถาบัันการเงิิน เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 3,748.6 ล้้านบาท และ (ii) หุ้้�นกู้้� แม้้ว่่าจะมีีส่่วนเพิ่่�มจาก กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ระยะยาว เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 609.8 ล้้านบาท แม้้ว่่า บริิษัทั ฯมีี (i) หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 812.7 ล้้านบาท และองค์์ประกอบส่่วนอื่่�นของผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวน 22.5 ล้้านบาท
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อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ปี 2563

ปี 2562

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

6.3%

15.5%

อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ)

1.4%

2.0%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)

1.15x

0.95x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)

0.91x

0.81x

35

30

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 6.32 ลดลงจากร้้อยละ 15.5 ในปีี 2562 ในขณะที่่�
บริิษััทฯ มีีอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงร้้อยละ 2.0 และร้้อยละ 1.4 ในปีี
2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ อััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงต่ำำ��กว่่าอััตรา
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ร้้อยละ 20 ผลจากโครงการ
ลงทุุนของบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่ยัังอยู่่�ช่่วงได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ด้้าน
ภาษีี และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการ
ร่่วมค้้าที่่�บริิษััทรัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเป็็นรายการที่่�ถููกหัักภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลแล้้ว บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินรวมต่่อส่่วน
ของเจ้้าของเท่่ากัับ 1.15 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.95 เท่่าในสิ้้�นปีี
2562 และอััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อส่่วนของ
เจ้้าของ เท่่ากัับ 0.91 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.81 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2562
สาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของหนี้้�สิินระยะยาวกัับสถาบััน
การเงิิ น 3,748.6 ล้้านบาท และส่่ ว นของเจ้้าลดลงจำำ� นวน
1,402.2 ล้้านบาท แม้้ว่่าเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,029.6 ล้้านบาท ก็็ตาม

สำำ�หรัับอััตราส่่วนแสดงคุุณภาพของลููกหนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ
มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจำำ�นวน 35 วััน เพิ่่�มขึ้้�น
เล็็กน้้อย 5 วััน จากจำำ�นวน 30 วัันในปีี 2562 สาเหตุุหลััก
จากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจชะลอตััวส่่งผลต่่อลููกค้้าบางราย
ของบริิษััท ถึึงแม้้ว่่า ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงยััง
อยู่่�ในกรอบนโยบาย Credit Term ของบริิษััทฯ ซึ่่�งกำำ�หนด
ไว้้ที่่� 15-30 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งใบแจ้้งถึึ ง
ลููกค้้า (invoice date) ภายในวัันที่่� 5 ของเดืือนถััดไป บริิษััท
ได้้มีีมาตรการติิ ดต ามและทบทวนยอดคงค้้างของลูู ก หนี้้�
อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�ลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิคิิดเป็็นร้้อยละ
0.6 ของสิินทรััพย์์รวมในปีี 2562 และ 2563 จึึงคาดว่่าจะไม่่เกิิดผล
ขาดทุุนจากการหนี้้�เสีียต่่อด้้านการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างและพััฒนา
ธุุรกิิจพลัังงาน

ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทฯ มีีโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างจำำ�นวน 11.4 เมกะวััตต์์ และมีีกำำ�หนดเปิิด
ดำำ�เนิินการผลิิตไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ในไตรมาส 1 ถึึง ไตรมาส 3 ปีี 2564
โรงไฟฟ้า

ประเภท
โรงไฟฟ้า

พลังงาน
แสงอาทิตย์

พลังงาน
แสงอาทิตย์

ประเภทผู้ผลิต

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

กำ�ลังการผลิต
ตามติดตั้ง
(เมกะวัตต)์

กำ�ลังการผลิต
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น
(เมกะวัตต)์

กำ�หนดการ
เดินการผลิต
เชิงพาณิชย์

Private PPA

100

11.4

11.4

ไตรมาส 1 ถึง
ไตรมาส 3 ปี
2564

11.4

11.4

รวม
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563

คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการของบริิษััท ในการกำำ�กัับดููแลให้้รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีีบััญชีี
2563 ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนในสาระสำำ�คััญ โปร่่งใส อย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป ใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึงความสมเหตุุสมผล
และความรอบคอบในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมของบริิษััท และบริิษััทย่่อย และงบการเงิินเฉพาะบริิษััท รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทาง
การเงิินที่่ป� รากฏในรายงานประจำำ�ปีบัี ญั ชีี 2563 ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง่� ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระผู้้�ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานให้้บริิษััทมีีรายงาน
ทางการเงิินอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่าง
โปร่่งใส ถููกต้้อง และครบถ้้วน รวมทั้้�งให้้มีีการบริิหารความเสี่่ย� ง การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่างบการเงิินและข้้อมููลทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกัับ
ฝ่่ายจััดการและผู้้�สอบบััญชีี ได้้มีีการแสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน ในสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับฐานะทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน
และกระแสเงิินสดของบริิษััทและบริิษััทย่่อยแล้้ว และได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและ
ถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอและปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
ประธานคณะกรรมการบริิษััท
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

นายนิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการ
ผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ ตลอดจนมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
		 ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. นายเดวิิด ริิชาร์์ด นาร์์โดน
		กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายสุุรเธีียร จัักธรานนท์์
		กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งไว้้ สร้้างความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจึึงได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถ โดยกำำ�หนดและทบทวนกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร นโยบายและ
กระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งตามบทบาทหน้้าที่่�ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และเสนอแนะแนวทางในการบริิหารจััดการ
ความเสี่่ย� งให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับทิิศทางกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานและแผนธุุรกิจิ ของบริิษัทั
สำำ�หรัับในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีการประชุุม 6 ครั้้�งตามแผนงานที่่�กำำ�หนด โดยสรุุปสาระสำำ�คััญของ
การดำำ�เนิินงานได้้ดัังนี้้�

1. อนุุมััติินโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และแนวทางปฏิิบััติิรวมถึึงขั้้�นตอนและมาตรการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
2.	พิิจารณารายงานการประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กรประจำำ�ปีี 2562
3.	พิิจารณาประเด็็นความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานและแผนการตอบโต้้ความเสี่่�ยงโครงการ SDWTP
4	พิิจารณาสถานการณ์์ภััยแล้้ง
5	พิิจารณารายงานความคืืบหน้้าแผนการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร
6.	พิิจารณารายงานความคืืบหน้้าประเด็็นความเสี่่�ยงและแผนการจััดการความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานโครงการ SDWTP
7 อนุุ มััติิ การใช้้สิิท ธิ์์�ตามสััญญาซื้้�อ ขายหุ้้�น ของบริิษััท Song Duong River Water Treatment Plant Joint Stocks
Company (“SDWTP”)
8. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
9. อนุุมััติิการลงทุุนในทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เหมราช (HREIT)
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเห็็นว่่า ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้พััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
ให้้ครอบคลุุมปััจจััยเสี่่�ยงทุุกด้้าน มีีการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง และสอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยมีี
การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อพิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญและเร่่งด่่วนอย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิผล
ในการบริิหารความความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยบริิษััทได้้มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญระดัับองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เหมาะสม และควบคุุมให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต
		 ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
2. นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์
		กรรมการบรรษััทภิิบาล
3. นายวิิวััฒน์์ จิิรััฐติิกาลสกุุล
		กรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิษััท ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ทำำ�หน้้าที่่�เสนอแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ต่่อคณะกรรมการ กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของกรรมการและฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และสอดคล้้อง
กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ข้้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ทั้้�งนี้้� หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลยัังครอบคลุุมการวางกรอบแนวทางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลมีีการประชุุม 3 ครั้้�งตามแผนงานที่่�กำำ�หนด โดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�

1.	พิิจารณาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ (Environmental, Social and Governance : ESG)
2. ทบทวนนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น จรรยาบรรณธุุรกิิจ และกฎบััตรคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
3.	พิิจารณาการยื่่�นแบบประเมิินหุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
4.	พิิจารณาการยื่่�นแบบสอบถามการดำำ�เนิินงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทจดทะเบีียน (Investor Relations)
5.	พิิจารณาผลประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำำ�ปีี 2563
6.	พิิจารณาผลคะแนนการประเมิิน AGM ปีี 2563 (AGM Checklist)
7.	พิิจารณาแบบประเมิินตนเอง 71 ข้้อ ฉบัับปรัับปรุุง (71 Checklist version 4.0) ของโครงการ CAC
8.	พิิจารณานโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลเชื่่�อมั่่�นว่่า การดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐานของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะส่่งผลให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลอย่่างแท้้จริิง

นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล
		กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์
		กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีีหน้้าที่่�สรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามหลัักเกณฑ์์และกระบวนการที่่�กำำ�หนดไว้้เพื่่�อเสนอ
เข้้ารัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท ตลอดจนคััดเลืือกกรรมการบริิษััทเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ
ชุุดย่่อย รวมถึึงพิิจารณารููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทด้้วย
ความรอบคอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง โดยสรุุปสาระสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงานได้้ดัังนี้้�

1.	สรรหาและคััดเลืือกผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท ตามกระบวนการและหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้เพื่่�อเสนอ
ขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
2.	สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ขอลาออก
ระหว่่างกาล รวมถึึงสรรหาและคััดเลืือกกรรมการบริิษััทเข้้าเป็็นกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง และนำำ�เสนอรายชื่่�อ
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง เมื่่�อมีีกรรมการลาออกหรืือครบวาระ
3.	พิิจารณาทบทวนค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท ประจำำ�ปีี 2563
4. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอััตราการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือน
รวมถึึงการจ่่ายโบนััส
5. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
6. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเป็็นผู้้�เสนอวาระและรายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหาเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563
นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหาฯ ยัังให้้ความเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ต่่อฝ่่ายจััดการเรื่่�องการบริิหารงานบุุคคล เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ
ให้้พนัักงาน ตลอดจนรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถให้้อยู่่�กัับบริิษััท

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีองค์์คณะประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และปราศจากบทบาทหน้้าที่่�ด้้านงานบริิหาร จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังต่่อไปนี้้�
1. นายเวทย์์ นุุชเจริิญ		
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชััย ติิวุุตานนท์์		
		กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต		
		กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่่ละรายเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์และของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตน และในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบภายใต้้กฎเกณฑ์์ทางการและตามเงื่่�อนไขกฎบััตรที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้
คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดประชุุมอย่่างเป็็นทางการขึ้้�น 5 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำ�ปีี 2563 โดยการประชุุมดัังกล่่าวได้้
เชิิญผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีีภายนอก และฝ่่ายจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งรวมถึึงผู้้�อำำ�นวยการสายงานการเงิินและการบััญชีี
โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเป็็นครั้้�งคราวตามคำำ�ขอของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้้�กรรมการตรวจสอบ
ยัังได้้หารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีภายนอกในลัักษณะที่่�ปราศจากผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ร่่วมอยู่่� โดยจััดประชุุมอย่่าง
เป็็นทางการ ทั้้�งได้้มีีการหารืือนอกรอบตามที่่�เห็็นสมควรด้้วย
การปฏิิบััติิภารกิิจโดยคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุุมหััวข้้อดัังนี้้�

1.	สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความถููกต้้องสมบููรณ์์และมีีการเปิิดเผยสาระ
สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ การสอบทานนี้้�ได้้ใช้้ข้้อมููล คำำ�ชี้้�แจง และความเห็็น จากฝ่่ายจััดการ และผู้้�สอบบััญชีีภายนอกเป็็นปััจจััย
พื้้�นฐานโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ข้้อสรุุปเช่่นกัันกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกว่่างบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างถููกต้้อง
ตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีแห่่งประเทศไทยได้้กำำ�หนดให้้ถืือปฏิิบััติิ
เพื่่�อความสอดคล้้องกัับมาตรฐานการบััญชีีสากล
2.	สอบทานระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นระบบที่่�เหมาะสม และบัังเกิิดผลในภาคปฏิิบััติิ
ตามที่่�มุ่่�งหมาย การสอบทานนี้้�ได้้ใช้้ผลการตรวจของผู้้ตร
� วจสอบภายในควบคู่่�กับั การหารืือผลการตรวจกัับผู้้ส� อบบััญชีีภายนอก
ซึ่่�งไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�สำำ�คััญทั้้�งในกรณีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย คณะกรรมการตรวจสอบและผู้้�ตรวจทั้้�งสองคณะจึึงมีี
ความเห็็นร่่วมกัันว่่าระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ปััจจุุบัันใช้้ปฏิิบััติิ มีีความเหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งมีีประสิิทธิิภาพในการปกป้้องทรััพย์์สิินและในการ
เปิิดเผยข้้อมููลของกิิจการอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ
3.	สอบทานว่่าการดำำ�เนิินงานตรวจสอบภายในกระทำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและด้้วยความเป็็นอิิสระ การตรวจสอบภายในของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยนั้้�นได้้มอบหมายให้้สำำ�นัักงานบััญชีีตรวจสอบภายในที่่�มีีชื่่�อเสีียงและมีีความเป็็นอิิสระแห่่งหนึ่่�งเป็็น
ผู้้ดำ� ำ�เนิินการ โดยถืือปฏิิบัติั ติ ามแผนงานต่่อเนื่่อ� งที่่�คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ายจััดการได้้ร่่วมพิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบ
ด้้วยแล้้ว ทั้้� ง นี้้� ผู้้� ตร วจสอบภายในจะนำำ�ส่่ ง รายงานให้้แก่่ ทั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ า ยจัั ดก ารของบริิ ษัั ท ฯ
เป็็นรายไตรมาส โดยสามารถเข้้าถึึงคณะกรรมการตรวจสอบได้้ในทุุกขณะ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบเชื่่�อว่่าระบบควบคุุม
ภายในของแต่่ละกิิจการนั้้�นเหมาะสม มีีความเป็็นอิิสระ และบรรลุุผล
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4.	สอบทานว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบทางการ อัันรวมถึึงกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนระเบีียบกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย อีีกทั้้�งระเบีียบข้้อบัังคัับภายในและพัันธสััญญากัับภายนอกด้้วย ในการสอบทานเรื่่�องนี้้�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ประสานงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน และมิิได้้พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญแต่่อย่่างใด
5.	สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และต่่อรายการที่่�อาจจะเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึงประเด็็น
การเปิิดเผยข้้อมููลรายการดัังกล่่าว อัันมีีข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญ ในหััวข้้อนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนผู้้�ตรวจสอบภายในและและผู้้�สอบบััญชีีภายนอก ต่่างเห็็นพ้้อง
ต้้องกัันว่่ารายการที่่�กล่่าวถึึงได้้มีีการเปิิดเผยอย่่างเหมาะสมครบถ้้วนไว้้ในงบการเงิินและในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินแล้้ว
โดยเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อกิิจการของบริิษััทฯ
6.	พิิจารณาและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตและค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อการนำำ�เสนอและขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีต่่อไปแล้้ว ทั้้�งนี้้�
จากการได้้พิิจารณาถึึงผลงาน ความเป็็นอิิสระ รวมถึึงระดัับค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกในระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความพึึงพอใจในผู้้�ตรวจสอบของบริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮ้้าส์์คููเปอร์์ เอบีีเอเอส จำำ�กััด ในทุุกด้้าน
ที่่�กล่่าว ดัังนั้้�นคณะกรรมการตรวจสอบจึึงได้้เสนอแนะให้้แต่่งตั้้�งนายชาญชััย ชััยประสิิทธิ์์� (ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3760)
นายไพบููล ตัันกููล (ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4298) นายบุุญเรืือง เลิิศวิิเศษวิิทย์์ (ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนญาตเลขที่่� 6552) ให้้เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราค่่าตอบแทนสำำ�หรัับการสอบบััญชีีงบการเงิินเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม
2,452,000 บาท และ ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบตามสมควร
อนึ่่�งผู้้ส� อบบััญชีีภายนอกที่่�ได้้รัับการเสนอแต่่งตั้้ง� ข้้างต้้น มิิได้้มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััว หรืือมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้อง
หรืือเป็็นลููกจ้้างบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือมีีความสััมพัันธ์์ทางการลงทุุนหรืือทางธุุรกิิจ กัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ยกเว้้น
การดำำ�รงฐานะผู้้�สอบบััญชีีภายนอกเท่่านั้้�น
โดยสรุุปแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย โดยใช้้ความ
รู้้�ความสามารถ ความระมััดระวััง มีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอ โดยให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการสอบทานว่่าบริิษััทฯ ได้้นำำ�
เสนอข้้อมููลด้้านการเงิินและด้้านปฎิิบััติิการอย่่างถููกต้้องเป็็นธรรม มีีระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง และการจััดการ
ความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสมและได้้ผล การดำำ�เนิินกิิจการได้้ยึึดถืือตามกฎเกณฑ์์ข้้อบัังคัับของกฎหมาย และพัันธะทางธุุรกิิจ
ทั้้�งได้้มีีการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างถููกต้้องโปร่่งใส ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญและถืือปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล
อย่่างจริิงจััง

นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตัวอย่ างรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทีจ่ ดั ทาขึน้ ตามแม่ บทการนาเสนอข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องตามทีค่ วร (งบการเงินจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

และงบการเงิน

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด )มหาชน(

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จากัด (มหาชน( )บริษทั ( และบริษทั ย่อย )กลุ่มกิจการ( และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้น
ิ สุด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ และหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม
ความมีสาระสาคัญ
ความมีสาระสาคัญโดยรวมสาหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 37 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นประมาณร้อยละ 5 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ
ขอบเขตการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้ น
ตรวจสอบกิจ การที่ม ีส าระส าคัญ ต่อ กลุ่ม กิจ การ ซึ่ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 82
ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุม่ กิจการ และเป็ นร้อยละ 79 ของสินทรัพย์รวม
ของกลุ่มกิจการ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่อ งการประเมินการด้อ ยค่าของค่าความนิ ย มเป็ น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

ความมีสาระสาคัญ
ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากาหนดตามความมีสาระสาคัญ ข้าพเจ้ากาหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็ นสาระสาคัญ การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระสาคัญถ้าการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อ เท็จ จริง รายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ทุ ก รายการ จะสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า งสมเหตุ ส มผลว่า มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวม
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีส าระส าคัญ ตามดุล ยพินิจ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกาหนดความมีสาระสาคัญ โดยรวมส าหรับ
งบการเงินรวมเป็ นจานวนเงินตามเกณฑ์ ดงั ที่อธิบายไว้ในตารางข้างล่างนี้ ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระสาคัญ และพิจารณาปั จจัย
เชิงคุณภาพในการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ และเพื่อประเมินผล
กระทบของการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง ทัง้ ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม
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ความมีสาระสาคัญโดยรวมสาหรับ
งบการเงินรวม

37 ล้านบาท

วิ ธีการกาหนดความมีสาระสาคัญ

ร้อยละ 5 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ

เหตุ ผลในการใช้ ข้ อมู ลอ้ างอิ งในการ ข้ า พเจ้ า เลื อ กใช้ ก าไรก่ อ นภาษี เ งิน ได้ เ ป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิง ในการก าหนดความมี
สาระสาคัญเนื่องจากการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการกาหนดจากกาไร
กาหนดความมีสาระสาคัญ
ก่อนภาษีเงินได้ โดยปกติขอ้ มูลอ้างอิงร้อยละ 5 นี้เป็ นที่ยอมรับโดยทั ่วไป ซึ่งใช้ใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและไม่มรี ายการที่ผดิ ปกติท่สี าคัญที่ต้องปรับปรุงข้อ มูล
อ้างอิงนี้
ข้าพเจ้าได้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึง่ มีจานวนเงินทีม่ ากกว่า 3.7 ล้านบาท
ขอบเขตการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ากาหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ เพีอ่ ให้ขา้ พเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่ มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการที่
ดาเนินการอยู่
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่า ความนิยมเป็ น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องประมาณการ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
ทางบัญชีท่สี าคัญและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 18 เรื่อ งค่า ความนิ ย ม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม  ท าความเข้า ใจและประเมิน วิธีก ารจัด ท าประมาณการ
กระแสเงิน สดในอนาคตที่จดั ท าขึ้นโดยผู้บริหารของกลุ่ม
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีคา่ ความนิยมมูลค่า 2,773 ล้านบาท
กิจการ
ค่าความนิ ยมของกลุ่ม กิจการเกิดจากการซื้อ ธุรกิจพลัง งาน
และธุรกิจน้ า ในอดีต กลุ่มกิจการทดสอบการด้อ ยค่าของค่า  เปรีย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดดัง กล่ า วกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจ ที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากผู้บริหาร
ความนิ ยมอย่างน้ อ ยปี ละหนึ่ ง ครัง้ ซึ่งเป็ นไปตามข้อ ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
ในการวางแผนการดาเนินงานในอนาคต
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ เรื่องการประเมินการด้อยค่ า ของ
ค่าความนิยมเนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสาคัญต่อ  สอบถามผู้บ ริห ารในเชิง ทดสอบเกี่ย วกับ สมมติ ฐ านที่
งบการเงิน ผู้บริหารของกลุ่ มกิจการจ าเป็ นต้อ งใช้ดุ ลยพินิ จ
สาคัญ ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสด เช่น แผน
และการประมาณการข้อมูลในอนาคต เพื่อประเมินมูลค่าที่คาด
ธุรกิจในอนาคต การคาดการณ์ ของผู้บริหารเกี่ยวกับกาไร
ว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่ วย
ขัน้ ต้นที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด
ซึง่ รวมค่าความนิยมไว้ดว้ ย
ซึ่งใช้วิธีต้นทุนเงินทุ นถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักเพื่อประเมินถึง
ความสมเหตุ สมผลของวิธีการ และข้อสมมติฐานที่ใช้ โดย
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนดังกล่าวพิจารณาจากมูลค่ายุตธิ รรม
คานึงถึงความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มตี ่อมูลค่าที่
หัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ยโดยใช้ เ ทคนิ ค มูล ค่า ปั จ จุ บ ัน
คาดว่าจะได้รบั คืน และ
ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดสุทธิ
ในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ได้แก่ กาไรขัน้ ต้น อัตรา  ทดสอบความถูกต้อ งของการคานวณตัวเลขส าคัญ ที่ไ ด้
การเติบโตและอัตราคิดลด
จากการประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและเปรียบเทียบกับราคาตาม
จากการทดสอบการด้อยค่าในปี น้ี ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการ
บัญชี
สรุปผลว่าไม่มกี ารด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนสูงกว่าราคาตามบัญชี
จากการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน
การด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อ ข้าพเจ้าได้อ่า นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุป ได้ว่ามีการแสดงข้อ มูลที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอันเป็ น สาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ช่วยกรรมการในการกากับ ดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม กิจการ
และบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญที่มอี ยู่ได้ เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และถือ ว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่กี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษทั ในการดาเนิ นงานต่อ เนื่อ งหรือ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุป ว่า
มีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น อิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ
ิ ล2563
ิ ตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ
ษ
ท
ั
ดั
บ
บลิ
ว
เอชเอ
ยูทพ.ศ.2563
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
งบแสดงฐานะการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
สดและรายการเที
าเงิเ่นกีสด
เงิเงินนให้
กยู้ มื ระยะสัน้ แก่ยกบเท่
จิ การที
ย่ วข้องกัน

หนีพ้กย์ารค้
กหนี
สิลูนกทรั
หมุานและลู
เวียนอื
น่ ้อน่ื - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

ลค่านยุในบริ
ตธิ รรมผ่
เงินมูลงทุ
ษทั ย่าอนก
ย าไรหรือขาดทุน
ลงทุเสีนยในบริ
ษทั วร่มค้
วมา
ส่เงิวนนได้
ในการร่
ลงทุนนระยะยาวอื
ในบริษทั ย่น่ อย- สุทธิ
เงิเงินนลงทุ
ในการร่
วมค้เ่ กีาย่ วข้องกัน
เงิส่นวนได้
ให้กเยู้ สีมื ยแก่
กจิ การที

ลงทุ
นระยะยาวอื
- สุทนธิ
ลูเงิกนหนี
้ตามสั
ญญาเช่าน่ การเงิ
กยู้ มื แก่กจิ การที
ทีเงิด่ นนิ ให้อาคารและอุ
ปกรณ์เ่ กี-ย่ สุวข้ทอธิงกัน

หนีพ้ตย์ามสั
สิลูนกทรั
ไม่มญตี ญาเช่
วั ตน า- การเงิ
สุทธิ น
นิ อาคารและอุ
ค่ทีาด่ ความนิ
ยม ปกรณ์ - สุทธิ

ทรัพพย์ย์ภไาษี
ม่มเตี งิวั นตน
สุทธิ ดบัญชี
สิสินนทรั
ได้ร-อการตั
ความนิ
สิค่นาทรั
พย์ไม่ยหมมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบการเงิ
น
รวม
บาท
บาท

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ บาท
บาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

11

1,784,154,716

754,591,304

967,860,536

541,569,322

12
11
31

241,529,713
1,784,154,716241,529,713
218,319,945

811,378,643
754,591,304
283,490,552

423,792,531
110,222,411
687,000,000
2,188,875,478
110,222,411

277,486,695
541,569,322
5,029,490,000

2,244,004,374
218,319,945

811,378,643
224,806,825
283,490,552
2,074,267,324
224,806,825

423,792,531
967,860,536
687,000,000

2,244,004,374

2,074,267,324

2,188,875,478

6,000,680,386

328,772,518

-

-

-

12,706,816,492 14,587,636,917
328,772,518-12,706,816,492
781,978,409 14,587,636,917
737,554,465

9,524,499,944-

9,324,499,944-

158,900,000
5,384,490,000
--

158,900,000--

หมายเหตุ

12
31

สิรวมสิ
นทรัพนย์ทรั
ไม่พหย์มุหนมุเวีนยเวีนยน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สิ
น
ทรัพนย์ในบริ
ทางการเงิ
เงินลงทุ
ษทั ร่วนมทีว่ ดั มูลค่าด้วย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

8
14
158

14
14
15
14
31

31
16
17
16
18
17
19
18
19

-781,978,409
248,490,552

21,888,344248,490,552
5,039,005,609
21,888,344
1,987,912,390
5,039,005,609
2,772,877,526
1,987,912,390
1,157,156
2,772,877,526
38,711,087

253,557,521737,554,465-

253,557,5213,950,235,3482,035,470,4433,950,235,348
2,772,877,526
2,035,470,443
154,004
2,772,877,526
6,963,882

277,486,695
152,134,369
5,029,490,000
6,000,680,386
152,134,369

158,900,0009,524,499,944-

158,900,0009,324,499,944-

5,384,490,000
2,993,486,199
1,945,020,316-

2,804,749,7201,991,856,390-

597,693,413
6,963,882
14,884,663,349
6,963,882
20,885,343,735
14,884,663,349
20,885,343,735

2,993,486,199
597,693,413
1,945,020,316-

1,157,156
23,927,610,083
38,711,087
26,171,614,457
23,927,610,083

154,004
24,344,450,106
6,963,882
26,418,717,430
24,344,450,106

597,693,413
37,780,679
20,641,870,551
37,780,679
22,830,746,029
20,641,870,551

26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

2,804,749,720
597,693,413
1,991,856,390-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1358

งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น ยูทยูิ ลทิ ติลี้สิต์ แอนด์
บริษษทั ัทดัดับบบลิบลิวเอชเอ
วเอชเอ
ี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์
�กัด (มหาชน)
บริ
พาวเวอร์
จากัดจำ(มหาชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.2563
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
น 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. งบการเงิ
2563 นรวมพ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
้ สินหมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
เงิหนี
นสดและรายการเที

หมายเหตุ

พ.ศ.บาท
2563

พ.ศ.บาท
2562

หมายเหตุ

บาท

บาท

บาท

บาท

11
1221

1,784,154,716
342,434,404
241,529,713

754,591,304
292,213,975
811,378,643

967,860,536
195,918,519
423,792,531

541,569,322
194,633,354
277,486,695

3120

--

1,765,000,000
283,490,552

687,000,000 -

1,765,000,000
5,029,490,000

20

218,319,945
249,782,612
2,244,004,374

224,806,825
124,729,533
2,074,267,324

110,222,411
249,782,612
2,188,875,478

152,134,369
124,729,533
6,000,680,386

8,272,490

-

7,252,465

-

าหนี้ก้การค้
ารค้าและลู
าและเจ้
าหนี
ลูเจ้
กหนี
กหนี
้อน่ื ้อน่ื - สุทธิ
นการเงิ
น องกัน
เงิเงินนให้กูย้กมืยู้ ระยะสั
มื ระยะสัน้ นจากสถาบั
้ แก่กจิ การที
เ่ กีย่ วข้
นการเงินที่
สิเงินนทรักูพย้ มืย์ระยะยาวจากสถาบั
หมุนเวียนอืน่
ถึงนกาหนดช
รวมสิ
ทรัพย์หาระภายในหนึ
มุนเวียน ่งปี
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

้สนิ พตามสั
สิหนี
นทรั
ย์ไม่หญมุญาเช่
นเวียาทีนถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ิ หมุนเวียน
ส่รวมหนี
วนได้เสี้ สยนในการร่
วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
นกูย้ตมืามสั
ระยะยาวจากสถาบั
ลูเงิกหนี
ญญาเช่าการเงินนการเงิน

พ.ศ.
2563นเฉพาะกิ จพ.ศ.
งบการเงิ
การ 2562
พ.ศ.บาท
2563
พ.ศ.บาท
2562

20

8
14
14
15
14

2,389,299,319

3,998,377,529

16,039,533
29,983,988
328,772,518
242,915,209
12,706,816,492 14,587,636,917
28,406,056
28,452,287
3,034,234,414
6,481,672,521
781,978,409
737,554,465

2,389,299,319

-

-

3,998,377,529

-

-

23,871,256
9,524,499,944
2,866,124,171
158,900,000

21,541,148
9,324,499,944
6,104,281,564
158,900,000

-

253,557,521

-

-

31
20

248,490,552
4,622,982,354
21,888,344

874,343,972-

5,384,490,000
4,622,982,354-

874,343,972-

้
ทีหุด่ น้ นิ กูอาคารและอุ
ปกรณ์ - สุทธิ
้สนิพภาษี
สิหนี
นทรั
ย์ไม่มเงิตี นวั ได้
ตนรอการตั
- สุทธิดบัญชี

1620
1719

5,604,086,210
5,039,005,609
121,518,189
1,987,912,390

4,994,265,166
3,950,235,348
122,793,288
2,035,470,443

5,604,086,210
2,993,486,199
77,105,150
1,945,020,316

4,994,265,166
2,804,749,720
93,301,174
1,991,856,390

ค่ประมาณการหนี
าความนิยม ้สนิ จากธุรกิจน้า
นผลประโยชน์
พนัดกบังาน
สิภาระผู
นทรัพย์กภพัาษี
เงินได้รอการตั
ญชี
้สนิพตามสั
า น่
สิหนี
นทรั
ย์ไม่หญมุนญาเช่
เวียนอื

1822
1923

347,711,124
2,772,877,526
22,570,095
1,157,156

340,466,383
2,772,877,526
18,838,462
154,004

338,711,268
597,693,413
22,570,095-

332,485,373
597,693,413
18,838,462-

หนี้สนิ นไม่
รวมสิ
ทรัหพมุย์นไเวีม่ยหนอื
มุนน่ เวียน
รวมหนี
้ สินพไม่
รวมสิ
นทรั
ย์ หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

235,130,053
166,686,183
38,711,087
6,963,882 37,780,679
6,963,882 26,301,584 24,344,450,106
27,070,351 20,641,870,551
15,164,733 14,884,663,349
15,590,508
23,927,610,083
10,980,299,609 26,418,717,430
6,377,777,622 22,830,746,029
10,847,305,993 20,885,343,735
6,328,824,655
26,171,614,457
14,014,534,023 12,859,450,143 13,713,430,164 12,433,106,219

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น ยูทยูิ ลทิ ติลี้สิต์ แอนด์
บริษษทั ัทดัดับบลิ
บบลิวเอชเอ
วเอชเอ
ี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์
�กัด (มหาชน)
บริ
พาวเวอร์
จากัดจำ(มหาชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.2563
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม นพ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
นของเจ้าของ ยบเท่าเงินสด
เงิส่นวสดและรายการเที
เรือ้กนหุ
ลูทุกนหนี
ารค้น้ าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
ยนน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินทุให้นกจดทะเบี
ยู้ มื ระยะสั

หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ.งบการเงิ
2563 นรวม พ.ศ. 2562
พ.ศ. บาท
2563
พ.ศ. บาท
2562

พ.ศ. 2563นเฉพาะกิ จพ.ศ.
งบการเงิ
การ 2562
พ.ศ. บาท
2563
พ.ศ. บาท
2562

บาท

บาท

บาท

บาท

11

1,784,154,716

754,591,304

967,860,536

541,569,322

12

241,529,713

811,378,643

423,792,531

277,486,695

31

-

283,490,552

687,000,000

5,029,490,000

218,319,945
3,825,000,000
2,244,004,374

224,806,825
3,825,000,000
2,074,267,324

110,222,411
3,825,000,000
2,188,875,478

152,134,369
3,825,000,000
6,000,680,386

3,825,000,000

3,825,000,000

3,825,000,000

3,825,000,000

2,557,841,248
328,772,518

2,557,841,248-

2,557,841,248-

2,557,841,248-

12,706,816,492 14,587,636,917
245,981,167164,386,5793,316,403,452
3,491,991,192
781,978,409
737,554,465

245,981,167
9,524,499,944
1,210,577,774
158,900,000

164,386,579
9,324,499,944
627,094,013
158,900,000

สินทรัหุพน้ ย์สามั
หมุนญเวีจยานวน
นอืน่ 3,825,000,000 หุน้
มูลพค่าย์ทีหต่ มุราไว้
รวมสิ นทรั
นเวีหยนุ้ นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
สิ นทรัหุพน้ ย์สามั
ไม่หญมุจนานวน
เวียน3,825,000,000 หุน้
ค่าทีไ่ ด้รนบั ทีชาระแล้
สินทรัพย์มูทลางการเงิ
ว่ ดั มูลค่วาหุด้น้ วละ
ย 1 บาท
ส่วมูนเกิ
าหุน้ สามั
ลค่านยุมูตลธิ ค่รรมผ่
านกญ
าไรหรือขาดทุน

เงิกนาไรสะสม
ลงทุนในบริษทั ร่วม
จั
ดสรรแล้
วเป็ษนทั ทุย่อนยสารองตามกฎหมาย
เงินลงทุ
นในบริ
ยังไม่เสีไยด้ในการร่
จดั สรร วมค้า
ส่วนได้
ประกอบอื
น่ ของส่
เงิองค์
นลงทุ
นระยะยาวอื
น่ ว-นของเจ้
สุทธิ าของ

8
14
25
15
14

2,211,854,44812,157,080,315
248,490,552

3,520,048,146
253,557,521
13,559,267,165-

1,277,915,6769,117,315,865
5,384,490,000

119
21,888,344

122-

--

--

18

5,039,005,609
12,157,080,434
1,987,912,390
26,171,614,457
2,772,877,526

3,950,235,348
13,559,267,287
2,035,470,443
26,418,717,430
2,772,877,526

2,993,486,199
9,117,315,865
1,945,020,316
22,830,746,029
597,693,413

2,804,749,720
8,452,237,516
1,991,856,390
20,885,343,735
597,693,413

19

1,157,156

154,004

-

-

38,711,087

6,963,882

37,780,679

6,963,882

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,927,610,083

24,344,450,106

20,641,870,551

14,884,663,349

รวมสิ นทรัพย์

26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

20,885,343,735

ป็ นเจ้เ่ กีาของของบริ
เงิรวมส่
นให้กวยู้ นของผู
มื แก่กจิ เ้ การที
ย่ วข้องกัน ษทั ใหญ่
นได้้ตเามสั
สียทีญไ่ ญาเช่
ม่มอี านาจควบคุ
ลูส่กวหนี
าการเงิน ม

31

ทีรวมส่
ด่ นิ อาคารและอุ
กรณ์ - สุทธิ
วนของเจ้าปของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

17

1,277,915,6768,452,237,516-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น ยูทยูิ ลทิ ตี้สิล์ ิตแอนด์
บริบริษษัททั ดัดับบบลิ
บลิววเอชเอ
เอชเอ
ี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์
จำ�กัด (มหาชน)
พาวเวอร์
จากัด (มหาชน)

ดวันทีพ.ศ.
่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณสำวั�งบก
นหรัทีาไรขาดทุ
่บ31ปีสธัิ้นนสุวาคม
นเบ็ดเสร็จ 2563
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท
บาท

1,175,922,240
198,798,581
-

1,305,298,758
261,357,638
-

1,697,965,163
1,857,247,846 967,860,536
1,374,720,821
1,784,154,716
754,591,304

1,566,656,396
541,569,322

1,492,532,037
203,635,415
1,797,711

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

สิ นทรั
พย์ย้ หรัมุบจากสั
นเวียญนญาเช่าการเงิน
ดอกเบี
ต้น้กทุารค้
นจากการขาย
ลูกหนี
าและลูกหนี้อน่ื
ต้นทุนจากการให้บริการ

- สุทธิ

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมต้นทุน

11
12
31

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

กาไรขัน้ ต้น
รวมสิ
นทรั
รายได้
อ่นื พย์หมุนเวียน
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
สิ นทรั
พย์ไม่หมุนเวียน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วพ
นแบ่
กาไรจากเงินนทีลงทุ
สินทรั
ย์ทงางการเงิ
ว่ ดั นมูในบริ
ลค่าษด้ทัวร่ยวม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้

เงินลงทุ
นในบริษทั ร่วม
ผลประโยชน์(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

เงินลงทุ
นในบริษทั ย่อย
กาไรสาหรับปี

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

จการ2562
พ.ศ.งบการเงิ
2563 นเฉพาะกิพ.ศ.
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

สิ นทรั
พย์จากการขาย
รายได้

รวมรายได้
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

นรวม
พ.ศ. 2563 งบการเงิพ.ศ.
2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
หมายเหตุ
บาท
บาท
1,639,778,843
217,469,003
-

(1,009,435,952)
(1,014,792,686)
241,529,713
811,378,643
(188,692,174)
(149,614,420)

-

283,490,552

218,319,945

224,806,825

(1,198,128,126)

(1,164,407,106)

(925,628,899)
423,792,531
(150,623,546)

14
15
14

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
เงินให้กยู้ กมื าไรหรื
แก่กอจิ ขาดทุ
การทีนเ่ในภายหลั
กีย่ วข้องกั
31
ง น
การวัญดมูญาเช่
ลค่าใหม่
ของภาระผู
ลูกหนี้ตามสั
าการเงิ
น กพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
16
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

14

866,266,542

1,881,117,658

823,964,245

2,180,056,894

328,772,518

-

12,706,816,492
14,587,636,917
29
(11,237,189)
(42,847,843)
-

5,029,490,000

110,222,411

152,134,369

(1,076,252,445)

-

-

1,610,329,931
21,561,828

-

781,978,409

737,554,465

158,900,000

158,900,000

-

253,557,521

-

-

248,490,552

-

5,384,490,000

-

2321,888,344

-

1,769,703
-

- -

5,039,005,609

3,950,235,348

2,993,486,199
1,945,020,316

-

(353,941)

-

1,987,912,390

2,035,470,443

ค่าความนิกาไรหรื
ยม อขาดทุนในภายหลัง
สินทรัพรายการที
ย์ภาษีจเ่ งิะจันดได้
รอการตัดบัญชีเข้าไปไว้ใน
ประเภทรายการใหม่

18

2,772,877,526

19

1,157,156

2,772,877,526
1,415,762 597,693,413 154,004
-

38,711,087

6,963,882

37,780,679

-

1,015,948,866
16,446,803

9,324,499,944

1,631,891,759

17

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
รวมสิ นทรังบการเงิ
พย์ไม่หนของบริ
มุนเวีษยทั นย่อย
ส่วนแบ่
รวมสิ นทรั
พย์งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นของบริษทั ร่วมและ
การร่วมค้าตามวิธสี ่วนได้เสีย

465,728,332
6,000,680,386
1,054,117,435
(166,161,717)
(337,735,184)

9,524,499,944

2,137,209,051

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

นในภายหลั
ง
สินทรัพย์กไาไรหรื
ม่หมุอนขาดทุ
เวียนอื
น่

(1,100,928,064)

-

812,727,056

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ

รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

(143,332,680)

687,000,000

499,837,037
692,840,740
298,468,376
2,244,004,374
2,074,267,324
26
79,956,660
145,671,4342,188,875,478
1,921,655,769
(1,125,351)
(1,125,351)
(188,113,352)
(197,548,033)
(179,082,873)
27
(432,857,291)
(342,024,905)
(429,585,990)

8

(957,595,384)
277,486,695

1,032,395,669

1,769,703
-

2,804,749,720

(353,941)

1,991,856,390

597,693,413
1,415,762
6,963,882

23,927,610,083(11,016,131)
24,344,450,106
20,641,870,551 - 14,884,663,349 (22,148,436)
26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

20,885,343,735

(159,220,542)

(12,418,877)

-

รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(170,236,673)

(34,567,313)

-

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิ จากภาษี

(170,236,673)

(33,151,551)

-

1,415,762

642,490,383

2,104,057,500

1,631,891,759

1,033,811,431

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

14

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

8
11

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
วเอชเอ
ิลิตี้ส์ พาวเวอร์
แอนด์ พาวเวอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริบริ
ษทั ษัท
ดับดับลิบวบลิ
เอชเอ
ยูนทิลิตยูี้สท์ แอนด์
จากัด (มหาชน)

สำวั�นหรัที่บ31ปีสธัิ้นนสุวาคม
ดวันที่ 31 2563
ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ
งบก
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็พ.ศ.
จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

นรวม2562
พ.ศ. 2563 งบการเงิพ.ศ.

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์

พ.ศ.
2563
บาท

พ.ศ.บาท
2562

1,631,891,759

1,032,395,669

34754,591,304 29 967,860,536 -

541,569,322 -

241,529,713
812,727,056811,378,643
2,137,209,051 423,792,531
1,631,891,759

277,486,695
1,032,395,669

หมายเหตุ

บาทพ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
บาท

812,727,022

2,137,209,022

จการ2562
พ.ศ.งบการเงิ
2563 นเฉพาะกิพ.ศ.

บาท

บาท

บาท

บาท

การแบ่งปันกาไร

สิส่นวนที
ทรัเ่ พป็ นย์ของผู
หมุนเ้ เวี
ป็ นยเจ้นาของของบริษทั ใหญ่
เ่ ป็ นของส่วนได้เสียยบเท่
ทีไ่ ม่ามเงิอี นานาจควบคุ
ม
เงิส่วนนที
สดและรายการเที
สด

11

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

12

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31

สิการแบ่
นทรัพงย์ปัหนมุกนาไรเบ็
เวียนอืดนเสร็
่ จรวม

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิกนาไรต่
ทรัพอย์หุท้นางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย

1,784,154,716
-

283,490,552

687,000,000

5,029,490,000

218,319,945

224,806,825

110,222,411

152,134,369

2,244,004,374

2,074,267,324

2,188,875,478

6,000,680,386

642,490,349

2,104,057,471

34

29

642,490,383

2,104,057,500

1,631,891,759

1,033,811,431

- 0.56
14,587,636,917

0.43

0.27

มูลค่อาหุยุน้ ตขัธิ นพื
านกาไรหรือขาดทุน
กาไรต่
้ รรมผ่
น้ ฐาน

8

30 328,772,518

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

14

12,706,816,492

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

15

-

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

14

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.21

1,631,891,759

1,033,811,431

-

-

-

-

9,524,499,944

9,324,499,944

781,978,409

737,554,465

158,900,000

158,900,000

-

253,557,521

-

-

248,490,552

-

5,384,490,000

-

21,888,344

-

-

-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

16

5,039,005,609

3,950,235,348

2,993,486,199

2,804,749,720

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

17

1,987,912,390

2,035,470,443

1,945,020,316

1,991,856,390

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

2,772,877,526

2,772,877,526

597,693,413

597,693,413

19

1,157,156

154,004

-

-

38,711,087

6,963,882

37,780,679

6,963,882

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,927,610,083

24,344,450,106

20,641,870,551

14,884,663,349

รวมสิ นทรัพย์

26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

20,885,343,735

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

139

12

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
140
รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11

1,784,154,716

754,591,304

967,860,536

541,569,322

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

12

241,529,713

811,378,643

423,792,531

277,486,695

-

283,490,552

687,000,000

5,029,490,000

224,806,825

110,222,411

152,134,369

2,074,267,324

2,188,875,478

6,000,680,386

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้
าของ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
31

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
สิ
นษ
ทรััทพดั
ย์หบมุบลิ
นเวี
ยเอชเอ
นอืน่ วยูนของเจ้
218,319,945
งบแสดงการเปลี
่ยวนแปลงส่
บริ
ทิลิตาี้สของ
์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2563พ.ศ.2563
สำสาหรั
�หรับบปี ปีสิ้ นสสุิ้นดสุวันดทีวั่ 31
นทีธั่ น31วาคม
ธันพ.ศ.
วาคม

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

2,244,004,374

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

หมายเหตุ

นงวด ณ วัวนมค้
ที่ 1 ามกราคม พ.ศ. 2562
ส่ยอดคงเหลื
วนได้เสีอยต้ในการร่
ผลกระทบของการเปลีย่ นนโยบายการบัญชี

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินที่ปให้รับกปรุยู้ งมื ใหม่
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
นผลจ่
าย ญญาเช่าการเงิน
ลูเงิกนปัหนี
้ตามสั
สารองตามกฎหมาย
ทีเงินด่ ปันิ นผลที
อาคารและอุ
ปกรณ์
บ่ ริษทั ย่อยจ่ายให้
ส่วนได้-เสีสุ
ย ทธิ
ที
ไ
่
ม่
ม
อ
ี
านาจควบคุ
ม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
ค่กาไร(ขาดทุ
าความนิ
ยมดเสร็จรวมสาหรับปี
น)เบ็

24
25

3,825,000,000
14
-

2,557,841,248
4,000,462,005
781,978,409 112,766,796
737,554,465
(1,431,260,052)

31
3,825,000,000
-

248,490,552 112,766,796
2,557,841,248
21,888,344
51,619,783
-

16

17
18

สิยอดคงเหลื
นทรัพย์อภปลายงวด
าษีเงินณได้วัรนอการตั
ดบัญพ.ศ.
ชี 2562
ที่ 31 ธันวาคม

-

19
3,825,000,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการเปลี
รวมสิ
นทรัพย์ไย่ ม่นนโยบายการบั
หมุนเวียนญชี

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกิ นทุน
ผลต่างของอัตรา
จากการรวมธุรกิ จ- แลกเปลี่ยนจากการ - การวัดมูลค่าใหม่
8
328,772,518 จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิ นมูลค่า เป็ นทุนสารอง
ภายใต้การควบคุม แปลงค่างบการเงิ น
ของภาระผูกพัน
14ชาระแล้ว 12,706,816,492
14,587,636,917
หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เดียวกัน
ของบริ ษทั ย่อย ผลประโยชน์ พนักงาน
บาท บาท
บาท
บาท
บาท
15 บาท
- บาท 9,524,499,944
9,324,499,944

5

3,825,000,000
-

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

รวมสิ
พย์
ที่ ปรับนปรุทรั
งใหม่

เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลทีบ่ ริษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

24
25

3,825,000,000
-

-

253,557,521

2,569,201,953
(1,162,800,000)
(51,619,783)

3,576,558,531
158,900,000

(423,012)
158,900,000

-

-

-

5,384,490,000
3,576,558,531
--

14,049,269,746
(1,431,260,052)

118
-

14,049,269,864
(1,431,260,052)

(1,864,616)
-

(21,071,206)
-

12,618,009,694
(1,162,800,000)
-

118
-

12,618,009,812
(1,162,800,000)
-

597,693,413
(22,148,436)

1,415,762

(12,418,877)

2,104,057,471

(40)
15
29

(40)
15
2,104,057,500

-

(448,854)

(33,490,083)

13,559,267,165

122

13,559,267,287

(448,854)
-

(33,490,083)
(1,137,957,025)

13,559,267,165
(1,078,864,699)

122
-

13,559,267,287
(1,078,864,699)

(423,012)
-

-

2,993,486,199

2,804,749,720

1,987,912,390
2,772,877,526
-

2,035,470,443
2,772,877,526
2,137,209,022

1,945,020,316597,693,413-

1,991,856,390

38,711,087

6,963,882

3,576,558,531-

37,780,679

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

(21,071,206)
-

3,950,235,348

154,004
3,491,991,192

รวมส่วนของ
ผู้เป็ นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ของบริ ษทั ใหญ่ อานาจควบคุม
บาท
บาท

(1,864,616)
-

-

5,039,005,609

1,157,156 164,386,579
2,557,841,248

ส่วนแบ่งขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ของบริ ษทั ร่วมและ
การร่วมค้า
บาท

(22,571,448)

6,963,882

2,557,841,248
164,386,579
3,491,991,192
3,576,558,531
59,092,32620,641,870,55123,927,610,083
24,344,450,106

(22,571,448)
14,884,663,349

26,171,614,457
26,418,717,430
2,557,841,248
164,386,579
3,551,083,51822,830,746,029
3,576,558,531

20,885,343,735
(22,571,448)

-

81,594,588

(965,812,500)
(81,594,588)

-

-

(448,854)
-

(1,171,447,108)
-

12,480,402,466
(965,812,500)
-

122
-

12,480,402,588
(965,812,500)
-

-

-

-

812,727,022

-

(11,016,131)

-

(159,220,542)

642,490,349

(37)
34

(37)
642,490,383

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

13

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11

1,784,154,716

754,591,304

967,860,536

541,569,322

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

12

241,529,713

811,378,643

423,792,531

277,486,695

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
31
งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของเจ้
า
ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
218,319,945

283,490,552

687,000,000

5,029,490,000

224,806,825

110,222,411

152,134,369

2,074,267,324

2,188,875,478

6,000,680,386

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ
ษัทนดัทรับบลิ
รวมสิ
พย์หวเอชเอ
มุนเวียนยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2,244,004,374
วนของเจ้
าของ
สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุดวัน่ยทีนแปลงส่
่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2563
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

8

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

14

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

15

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

14

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
16
สารองตามกฎหมาย
สิกนาไรเบ็
ทรัพดย์เสร็
ไม่มจตรวมส
ี วั ตนาหรั
- สุบทปีธิ
17

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ค่าความนิยม
18
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19
สิยอดคงเหลื
นทรัพย์ไม่หอต้มุนเวี
ยนอื
งวด
ณน่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
328,772,518
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
12,706,816,492 14,587,636,917
- กาไรสะสม ส่วนเกิ นทุนจาก
การวัดมูลค่าใหม่
จัดสรรแล้ว
9,524,499,944
9,324,499,944
การรวมธุรกิ จภายใต้
ของภาระผูกพัน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิ นมูลค่า เป็ นทุนสารอง
781,978,409
737,554,465
158,900,000
158,900,000
หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน ผลประโยชน์ พนักงาน
ชาระแล้ว
253,557,521
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท

248,490,552

-

5,384,490,000

-

2,772,877,526

2,772,877,526

597,693,413

597,693,413

1,157,156

154,004

-

-

3,825,000,000 2,557,841,248
112,766,796
809,118,127
21,888,344
24
- (1,162,800,000)
5,039,005,609
3,950,235,348
2,993,486,199
2,804,749,720
25
51,619,783
(51,619,783)
1,987,912,390
2,035,470,443
1,945,020,316
1,991,856,390
1,032,395,669

1,278,364,530
-

(1,864,616)
1,415,762

8,581,226,085
(1,162,800,000)
1,033,811,431

627,094,013

1,278,364,530

(448,854)

8,452,237,516

38,711,087
6,963,882
3,825,000,000
2,557,841,24837,780,679
164,386,579 6,963,882
627,094,013

1,278,364,530
-

(448,854)
-

8,452,237,516
(1,000,910)

3,825,000,000

2,557,841,248

164,386,579

ผลกระทบของการเปลีย่ นนโยบายการบัญชี
รวมสิ
นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5
23,927,610,083

24,344,450,106

20,641,870,551

(1,000,910)
14,884,663,349

รวมสิ นทรัพย์

26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

20,885,343,735

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ที่ปรับปรุงใหม่
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

24
25

3,825,000,000
-

2,557,841,248
-

-

164,386,579
81,594,588
-

626,093,103
(965,812,500)
(81,594,588)
1,631,891,759

1,278,364,530
-

(448,854)
-

8,451,236,606
(965,812,500)
1,631,891,759

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

141

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

14

งบกระแสเงินสด

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
นยูทิลยูิ ตที้สิล์ แอนด์
บริษษทั ัทดับดับลิ
บบลิ
วเอชเอ
ิตี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ
วเอชเอ
พาวเวอร์
จากัด (มหาชน)
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.2563
ณงบกระแสเงิ
วันที่ 31 ธันนสด
วาคม พ.ศ. 2563
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

นรวม
พ.ศ. 2563 งบการเงิพ.ศ.
2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
หมายเหตุ
บาท
บาท

จการ2562
พ.ศ.งบการเงิ
2563 นเฉพาะกิพ.ศ.
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท
บาท

1,610,329,931

1,015,948,866

- 967,860,536
1,125,351
815,622 423,792,531 241,529,713
811,378,643
(671,943)
-

541,569,322 -

สิกระแสเงิ
นทรัพย์นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
นได้
สิกนำไรก่
ทรัพอนภำษี
ย์หมุนเงิเวี
ยน

รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำยนเครดิ
ต นสด
เงินสดและรายการเที
บเท่าเงิ
หนี้ก้สารค้
งสัยาจะสู
ญ กหนี้อน่ื - สุทธิ
ลูกหนี
และลู
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สินทรัพและส่
ย์หมุวนนได้
เวียเสีนอื
น่
ยในกำรร่
วมค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนเผือ่ ขำย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ ำยอุปกรณ์
ค่ำเสือ่ มรำคำ
สิ นทรั
ม่หมุำยสิ
นเวี
ยนพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำพตัดย์จไำหน่
นทรั
ค่ำตัดจำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอืน่
สินทรัประมำณกำรค่
พย์ทางการเงิ
นทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ำซ่อมแซม
มูลภำระผู
ค่ายุตกธิ พัรรมผ่
านกาไรหรื
นผลประโยชน์
พนัอกขาดทุ
งำน น
รำยได้
เงินปั นษผล
เงินลงทุ
นในบริ
ทั ร่วม
รำยได้ดอกเบีย้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่กำรเปลี
วนได้เสีย่ ยนแปลงในสิ
ในการร่วนมค้
ทรัาพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
เงินลงทุ
นระยะยาวอื
- สุ้อทน่ื ธิ
ลูกหนี
้กำรค้ำและลูน่ กหนี
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ น่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ทีด่ นิ ค่อาคารและอุ
ำควำมนิยม ปกรณ์ - สุทธิ
มุนเวี-ยสุนอื
สินทรัสินพทรั
ย์ไพม่ย์มไตม่ี หวั ตน
ทธิน่
เจ้
ำ
หนี
้
ก
ำรค้
ำ
และเจ้
ำ
หนี
้อน่ื
ค่าความนิยม
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สนิ จำกธุรกิจน้ำ
สินทรัภำระผู
พย์ไม่กพัหนมุผลประโยชน์
นเวียนอืน่ พนักงำน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่

823,964,245

11
12
31

2,180,056,894

1,784,154,7161,125,351754,591,304
-

283,490,552

687,000,000

218,319,945
224,806,825
(866,266,542)
(1,881,117,658) 110,222,411 -

815,622
277,486,695

5,029,490,000

-

152,134,369 -

(922,760)
(922,759)
2,074,267,324
2,188,875,478
6,000,680,386
332,338
(645,422)
332,338
(78,716)
28
217,608,064
157,995,675
158,841,962
139,769,935
28
47,886,062
46,943,452
47,153,574
46,943,452
13,872,687
1,810,254
1,810,254
23328,772,5184,013,593
3,568,716
4,013,593
3,568,716
(36,494,253)
(74,983,505) (1,719,992,966)
(921,322,161)
12,706,816,492
14,587,636,917
(19,048,669)
(47,948,721)
(200,265,852)
(131,789,193)
9,524,499,944
9,324,499,944
27
432,857,291
342,024,905
429,585,990
337,735,184

2,244,004,374

8
14
15
14
31
16
17
18
19

781,978,409

737,554,465

158,900,000

158,900,000

-2,986,222253,557,521
(9,926,649)
11,035,850
(32,175,756)
(12,771,519)
(22,527,128)
22,815,528
36,735,750
248,490,552
5,384,490,000
202,289
21,888,344
43,614,053
5,039,005,609
3,950,235,348
2,993,486,199
- 2,804,749,720
12,976,460
1,414,2521,945,020,316
(440,017) 1,991,856,390
1,414,252
1,987,912,390 (700,515)
2,035,470,443
24,658,959
10,906,595
19,341,398
7,848,585
2,772,877,526
2,772,877,526
597,693,413
597,693,413
(1,856,484)
10,307,012
519,853
8,830,043
1,157,156
154,004
22
(24,645,439)
(23,629,923)
(24,573,523)
(30,840,915)
38,711,087 (281,960) 6,963,882
6,963,882 - 37,780,679
(281,960)
4,044,124
13,812,090
3,287,768
3,109,376

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,927,610,083

รวมสิ
นทรัพย์
ดอกเบีย้ รับ

26,171,614,45719,582,221
26,418,717,430
22,830,746,029
20,885,343,735
47,590,310
40,547,677
89,340,135

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

24,344,450,106

20,641,870,551

14,884,663,349

598,751,468

720,016,134

364,639,072

542,180,794

ดอกเบีย้ จ่ำย
เงินปั นผลรับ
ภำษีเงินได้จ่ำย

(420,345,545)
1,753,769,945
(54,040,956)

(292,547,672)
803,743,394
(62,630,962)

(418,165,007)
1,719,992,966
(5,664,317)

(289,027,968)
921,322,161
(10,713,285)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

1,897,717,133

1,216,171,204

1,701,350,391

1,253,101,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

15

งบกระแสเงินสด

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
นยูทิลยูิ ตที้สิล์ แอนด์
บริษษทั ัทดัดับบบลิบลิ
วเอชเอ
ิตี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ
วเอชเอ
พาวเวอร์
จากัด (มหาชน)
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.2563
ณงบกระแสเงิ
วันที่ 31 ธันนสด
วาคม พ.ศ. 2563
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

นรวม
พ.ศ. 2563 งบการเงิ
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
หมายเหตุ
บาท
บาท

จการ2562
พ.ศ.งบการเงิ
2563 นเฉพาะกิพ.ศ.
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(650,000,000)

สิกระแสเงิ
นทรัพย์นสดจากกิ จกรรมลงทุน
สดจ่
สิเงินนทรั
พย์ำยเพื
หมุอ่ นซืเวีอ้ เงิยนนลงทุนเผือ่ ขำย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนเผือ่ ขำย

-

(650,000,000)

-

-

650,922,759

-

-

(230,490,552)

35,000,000

701,550,500

-

(2,525,362,094)

(1,032,683,054)

(818,340,820)

(163,764,580)

(104,595,068)

156,394

4,374,176

156,394

224,766

(613,009)

(745,000)

(602,500)

(745,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11

1,784,154,716

754,591,304

967,860,536

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

12

241,529,713

811,378,643

423,792,531

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31

-

283,490,552

687,000,000

218,319,945

224,806,825
-

เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ำยเพือ่ ลงทุนในบริษทั ร่วม

สินเงิทรั
พย์ำหยเพื
มุนอ่ เวี
ยนอื
น่ ษทั ย่อย
นสดจ่
ลงทุ
นในบริ
เงินสดจ่
ำยเพื
รวมสิ
นทรั
พย์อ่ ส่หวมุนได้
นเวีเสียยนในกำรร่วมค้ำ

31

31

2,244,004,374

เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สดรั
สิเงินนทรั
พบย์จำกกำรจ
ไม่หมุนำหน่
เวียำนยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

17

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย

เงิมูนลสดสุ
ไปในกิานก
จกรรมลงทุ
ค่ายุทตธิใธิ ช้รรมผ่
าไรหรือนขาดทุน

8

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

14

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

15

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

14

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน

เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ

เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงิเงินนให้สดจ่
กยู้ ำมื ยคืแก่นเงิกจนิ การที
เ่ กีย่ วข้องกัน
กูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ลูกเงิหนี
้ตามสั
ญญาเช่าการเงิ
นสดรั
บจำกกำรออกหุ
น้ กู้ น

31

650,922,759

541,569,322

(2,518,000,000)

(4,137,490,000)

277,486,695

1,476,000,000

1,761,440,000

5,029,490,000

-

-

- 110,222,411
(200,000,000) 152,134,369 (26,075,008)2,188,875,478 - 6,000,680,386
(26,075,000)
2,074,267,324

(998,139,669) (2,894,166,039)
(1,406,210,686)
(2,506,317,543)
328,772,518
-

12,706,816,492

14,587,636,917

-

-

-

9,524,499,944

9,324,499,944

781,978,409

737,554,465

158,900,000

158,900,000

-

253,557,521

-

-

20

1,590,000,000

2,891,000,000

20

(3,355,000,000)

(1,126,000,000)

20

4,000,000,000

248,490,552
(125,000,000)

20

20 21,888,344
3,000,000,000

1,590,000,000

2,891,000,000

(3,355,000,000)

(1,126,000,000)

1,000,000,000

4,000,000,000

1,000,000,000

-

3,000,000,000

--

-

-

5,384,490,000
(125,000,000)
-

--

ทีเงิด่ นนิ สดจ่
อาคารและอุ
ำยคืนหุน้ กูป้ กรณ์ - สุทธิ

16

5,039,005,609
3,950,235,348
20
(4,000,000,000)

2,993,486,199
- (4,000,000,000) 2,804,749,720 -

สินเงิทรั
พย์ำไยค่
ม่มำธรรมเนี
ตี วั ตน ย- มจำกกำรกู
สุทธิ ย้ มื เงินระยะยำว
นสดจ่

17

1,987,912,390

1,945,020,316

ค่าความนิ
ยม นกำรเงิน
จำกสถำบั
นสดจ่
มในกำรออกหุ
สินเงิทรั
พย์ำภยค่าษีำธรรมเนี
เงินได้ยรอการตั
ดบัญชีน้ กู้

18

2,772,877,526
2,772,877,526
20
(2,000,000)
(1,000,000) 597,693,413
(2,000,000) 597,693,413
(1,000,000)

19

20 1,157,156(3,793,150) 154,004

นสดจ่
สินเงิทรั
พย์ำไยคื
ม่หนมุหนีน้สเวีนิ ยตำมสั
นอืน่ ญญำเช่ำ
เงินปั นผลจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หุน้

2,035,470,443

1,991,856,390

(3,793,150)
-

--

- 37,780,679
(7,365,327)
(1,162,727,680)
(965,690,014)

6,963,882 -

-

38,711,087(8,375,806) 6,963,882
24

(965,690,014)

(1,162,727,680)

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,927,610,083

24,344,450,106

รวมสิอำนำจควบคุ
นทรัพย์ ม

26,171,614,457

26,418,717,430
22,830,746,029 - 20,885,343,735 (37)
(40)

เงินปั นผลจ่ำยจำกบริษทั ย่อยให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

130,140,993

20,641,870,551

1,601,272,280

14,884,663,349

131,151,509

1,601,272,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ

ปีดัสธับวิ้นนเอชเอ
สุวาคม
ดวเอชเอ
วันยูทีทพ.ศ.
พ.ศ.2563
ิ ล่ 31
ิ ตยูที้ส2563
ิ ์ลธัแอนด์
ิ ตนี้สวาคม
บริ
ดัทีษบ่บทั 31
บลิ
บลิ
์ แอนด์
พาวเวอร์
พาวเวอร์
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
ณสำษวั�ทับริ
นหรั
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสดนสด
สาหรัสบาหรั
ปี สิ้บนปีสุดสิ้ นวัสุนดที่วั31
นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25632563

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563

บาท

เงินสดและรำยกำรเที
เงินสดและรำยกำรเที
ยบเท่ยำเงิ
บเท่
นสดต้
ำเงินนสดต้
ปี นปี

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

พ.ศ. พ.ศ.
25632563

พ.ศ. พ.ศ.
25622562

บาท บาท

บาท บาท

บาท บาท

บาท บาท

1,029,718,457
1,029,718,457 (76,722,555)
(76,722,555) 426,291,214
426,291,214 348,056,614
348,056,614
754,591,304
754,591,304 853,462,295
853,462,295 541,569,322
541,569,322 193,512,708
193,512,708
1,784,154,716
754,591,304
967,860,536
541,569,322

11

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

12

241,529,713

811,378,643

423,792,531

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31

-

283,490,552

687,000,000

และรำยกำรเที
และรำยกำรเที
ยบเท่ยำเงิ
บเท่
นสด
ำเงินสด

บาท

พ.ศ. พ.ศ.
25622562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผลกระทบจำกอั
ผลกระทบจำกอั
ตรำแลกเปลี
ตรำแลกเปลี
ย่ นของเงิ
ย่ นของเงิ
นสด นสด

พ.ศ. 2562

งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ

พ.ศ. พ.ศ.
25632563

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ทรั
ย์หมุนเวียยนบเท่ยาบเท่
่ มขึน้ ่ ม(ลดลง)สุ
เงิสินนสดและรายการเที
เงิ นพสดและรายการเที
เงิ นสดเพิ
าเงิ นสดเพิ
ขึน้ (ลดลง)สุ
ทธิ ทธิ

พ.ศ. 2562

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

เงิสินนสดและรายการเที
เงิ นพสดและรายการเที
ยบเท่
เงิ นสดปลายปี
าเงิ นสดปลายปี
ทรั
ย์หมุนเวียนอื
น่ ยาบเท่

(155,045)
(155,045) (22,148,436)
(22,148,436)

-

-

277,486,695
-

5,029,490,000

-

1,784,154,716
1,784,154,716
754,591,304
754,591,304 110,222,411
967,860,536
967,860,536 541,569,322
541,569,322
218,319,945
224,806,825
152,134,369

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

2,244,004,374

2,074,267,324

2,188,875,478

6,000,680,386

รายการที
รายการที
่มิใช่เ่งิมนิ ใช่สด
เงิ นสด

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รำยกำรที
รำยกำรที
ม่ ใิ ช่เงิม่ นใิ สดที
ช่เงินส่ สดที
ำคัญส่ สำคั
ำหรั
ญสบำหรั
ปี สน้ิ บสุปีดสวัน้ิ นสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
มีดงั นีมี้ ดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย

เจ้ำหนีเจ้้จำำกกำรซื
หนี้จำกกำรซื
อ้ ทีด่ นิ อ้ ทีอำคำรและอุ
ด่ นิ อำคำรและอุ
ปกรณ์ปกรณ์

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

สิทธิกสิำรใช้
ทธิกสำรใช้
นิ ทรัสพนิ ย์ทรั
และหนี
พย์และหนี
้สนิ ตำมสั
้สนิ ตำมสั
ญญำเช่
ญญำเช่
ำ ำ

เงินเงิลงทุ
นนในบริ
ษทั ร่วม
นปั นเงิผลค้
ปั นำผลค้
งจ่ำยำงจ่ำย

เงินสิงลงทุ
ในบริค่ ษำดว่
ทั ย่ค่ ำอจะต้
ย อำจะต้
่ ตอบแทนที
สินง่ ตอบแทนที
ำดว่
งจ่ำยเมื
องจ่อ่ ำเข้
ยเมืำเงือ่ เข้
อ่ นไข
ำเงือ่ นไข
ส่วรันได้
สีบยรูก้ ในการร่
มค้าลค่ำสิลง่ ตอบแทน
บรูก้ เรัำรเปลี
ำรเปลี
ย่ นแปลงในมู
ย่ วนแปลงในมู
ค่ำสิง่ ตอบแทน

8
14
15
14

145,627,848
145,627,848 95,550,043
95,550,043 12,719,228
12,719,228

328,772,518

11,967,072
11,967,072

-

-

-

-

5,972,561
5,972,561

-

-

- --

-

21,888,344

-

-

-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

16

5,039,005,609

3,950,235,348

2,993,486,199

2,804,749,720

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

17

1,987,912,390

2,035,470,443

1,945,020,316

1,991,856,390

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

2,772,877,526

2,772,877,526

597,693,413

597,693,413

19

1,157,156

154,004

-

-

38,711,087

6,963,882

37,780,679

6,963,882

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,927,610,083

24,344,450,106

20,641,870,551

14,884,663,349

รวมสิ นทรัพย์

26,171,614,457

26,418,717,430

22,830,746,029

20,885,343,735

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

12,706,816,492
14,587,636,917 - 122,486
122,486
122,486
122,486
- - - - 242,915,209
9,524,499,944- - 9,324,499,944
14 14
242,915,209
- 781,978,409
737,554,465
158,900,000
158,900,000

เงินลงทุ
ระยะยาวอื
ธิำเงือ่ เข้
253,557,521 - ทีค่ นำดว่
ทีค่ ำจะต้
ำดว่อำจะต้
งจ่น่ ำยเมื
อ-งจ่สุอ่ ำทเข้
ยเมื
อ่ นไขเป็
ำเงือ่ นไขเป็
นเงินลงทุ
นเงินนลงทุ
ในบรินในบริ
ษทั ร่วษมทั ร่วม 14 14
242,915,209
242,915,209
-- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
31
248,490,552
5,384,490,000
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

6,266,975
6,266,975

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
ประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
นเฉพำะกิ
จกำรเป็
จกำรเป็
นส่วนหนึ
นส่ว่งนหนึ
ของงบกำรเงิ
่งของงบกำรเงิ
นนี้ นนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
จการ
บริษัท ปดับระกอบงบการเงิ
บลิวเอชเอ ยูทิลิตนี้สรวมและงบการเงิ
์ แอนด์ พาวเวอร์ จำน�เฉพาะกิ
กัด (มหาชน)
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.2563
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็ นบริษทั มหาชนจากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยู่ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
บริษทั มีทอ่ี ยู่ตามทีจ่ ดทะเบียน คือ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรัตน
(บางนา-ตราด) กม.7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือ ผลิตและจาหน่ายน้าเพื่อการอุตสาหกรรม ให้บริการ
การบริหารจัดการน้าเสียดาเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในธุรกิจน้า และพลังงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2

เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปี ที่รายงาน

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึง่ ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน กลุ่มกิจการจึงผ่อนปรน
การเรีย กชาระคืนเงิน ให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่ กิจการที่เ กี่ย วข้องกัน อย่างน้ อ ย 1 ปี ดัง นัน้ จึง จัดประเภทเงิน ให้กู้ยืมดังกล่าว
เป็ นรายการไม่หมุนเวียน
3

เกณฑ์การจัดทางบการเงิ น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื่องทีอ่ ธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทยก
่
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ี สาคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจการ
เปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือ รายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ทีม่ นี ยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีท่มี ี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
การจัดประเภทรายการใหม่เป็ นการแสดงรายการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของบัญชีมากขึน้ ตัวเลขเปรียบเทียบจึงมี
การปรับใหม่ให้สอดคล้องกับตัวเลขในปี ปัจจุบนั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิ จการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มดี งั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินได้กาหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบตั สิ าหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน และ
ให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตั กิ ารบัญชีป้องกันความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการ
รับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้ องกันความเสีย่ งและเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ ง (Accounting mismatch) และ
ให้แนวปฏิบตั ใิ นรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินทีอ่ อกโดยกิจการว่าเป็ นหนี้สนิ หรือทุน และ
กาหนดให้กจิ การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ ทางการเงินนัน้ กิจการต้องพิจารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสาหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภทนัน้ จะมีผลต่ อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย หลัก การใหม่
ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน การด้อยค่าของสินทรัพย์ท างการเงิน รวมทัง้ สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญ ญา
ซึง่ กิจการจะต้องพิจารณารับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ ขอ้ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อ ง สัญ ญาเช่ า ส่ง ผลให้ก ลุ่ มกิจ การในฐานะผู้เช่ ารับรู้สญ
ั ญาเช่า
เกือบทัง้ หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป
กลุ่ ม กิจ การต้อ งรับ รู้สิน ทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ า เว้นแต่ เป็ นสัญญาเช่ าระยะสัน้ และสัญญาเช่ า
ซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต่า
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับ สัญญาเช่าฉบับใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 5
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
กลุ่มกิจการไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุง
ซึง่ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้ ผูบ้ ริหาร
ของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

5

ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครังแรก
้

หมายเหตุ น้ี อ ธิบ ายถึง ผลกระทบจากการที่ก ลุ่ ม กิจ การและบริษัท ได้น ามาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 32 (TAS 32) เรื่อ ง
การแสดงรายการเครื่อ งมือ ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ท่นี ามา
ถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 6
กลุ่มกิจการและบริษัทได้นานโยบายการบัญชีใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง กล่ า วเป็ น รายการปรับปรุ งกับก าไรสะสมต้นงวด
(Modifeied retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน้ การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรกทีม่ ตี ่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมรายการสิ นทรัพย์ที่ปรับปรุง
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมรายการหนี้ สินที่ปรับปรุง
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมรายการส่วนของเจ้าของ
ที่ปรับปรุง

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

ก

811,378,643

ข
ค
ค
ข
ง, จ

งบการเงิ นรวม
TFRS 9 และ
TAS 32
TFRS 16
บาท
บาท
(1,251,138)

-

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท
810,127,505

328,772,518
- 328,772,518
14,587,636,917 (1,137,957,025)
- 13,449,679,892
737,554,465
(78,762)
- 737,475,703
253,557,521 (253,557,521)
3,950,235,348
- 234,965,448 4,185,200,796
20,340,362,894 (1,064,071,928) 234,965,448 19,511,256,414

ง, จ

292,213,975

-

(32,938)

292,181,037

ง, จ

-

-

9,917,044

9,917,044

ง, จ
ฉ
ง, จ

122,793,288
27,070,351
442,077,614

- 229,894,233
14,792,771
- (4,812,891)
14,792,771 234,965,448

229,894,233
137,586,059
22,257,460
691,835,833

ค

3,491,991,192
59,092,326
3,520,048,146 (1,137,957,025)

- 3,551,083,518
- 2,382,091,121

7,012,039,338 (1,078,864,699)

- 5,933,174,639
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมรายการสิ นทรัพย์ที่ปรับปรุง

หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมรายการหนี้ สินที่ปรับปรุง
กาไรสะสม
รวมรายการส่วนของเจ้าของ
ที่ปรับปรุง

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
TFRS 9 และ
TAS 32
TFRS 16
บาท
บาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ .ศ.2562
บาท

ก

277,486,695

ง, จ

2,804,749,720
3,082,236,415

ง, จ

194,633,354

-

(25,092)

194,608,262

ง, จ

-

-

8,619,214

8,619,214

ง, จ
ฉ
ง, จ

93,301,174
15,590,508
303,525,036

- 166,712,200
(250,228)
- (3,713,543)
(250,228) 171,592,779

166,712,200
93,050,946
11,876,965
474,867,587

(1,251,138)

-

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

276,235,557

- 171,592,779 2,976,342,499
(1,251,138) 171,592,779 3,252,578,056

627,094,013

(1,000,910)

-

626,093,103

627,094,013

(1,000,910)

-

626,093,103

หมายเหตุ
ก) ปรับปรุงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (หมายเหตุ 5.1)
ข) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 5.1)
ค) ผลกระทบจาก TFRS 9 ของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (หมายเหตุ 5.1)
ง) การรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2)
จ) การโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 5.2)
ฉ) ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการปรับปรุงข้างต้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5.1

เครือ่ งมือทางการเงิ น
ผลกระทบที่มีต่อกาไรสะสมและส่วนของเจ้าของของกลุ่ม กิจการและของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มีดงั ต่อไปนี้

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนใหม่
จากเงินลงทุนทัวไปเป็
่
นเงินลงทุนทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน (FVPL)
รับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ผลกระทบจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้าทีบ่ นั ทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
รับรูห้ นี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการปรับปรุงข้างต้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หลังปรับปรุงผลกระทบจาก TFRS 9

งบการเงิ นรวม
ส่วนแบ่งกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสะสม อื่นของบริษทั ร่วม
ยังไม่ได้จดั สรร
และการร่วมค้า
บาท
บาท

3,491,991,192

(33,490,083)

ก
จ

75,214,997
(1,251,138)

-

ค
ค

(78,762)
(14,792,771)

(1,137,957,025)
-

3,551,083,518

(1,171,447,108)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
รับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
รับรูห้ นี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการปรับปรุงข้างต้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หลังปรับปรุงผลกระทบจาก TFRS 9

จ

บาท

627,094,013
(1,251,138)
250,228
626,093,103
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครัง้ แรก) ผู้บริหารได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั การสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทางการเงินของกลุ่มกิจการ และจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินใหม่ตาม TFRS 9 ดังนี้
งบการเงิ นรวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิ ม)
การจัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนทัวไปเป็
่
น
หนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
การปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนา TFRS 9
มาถือปฏิ บตั ิ
หนี้ สินทางการเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิ ม)
การจัดประเภทใหม่จากประมาณการหนี้สนิ
จากธุรกิจน้าเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนา TFRS 9
มาถือปฏิ บตั ิ

เงิ นลงทุนทัวไป
่
หมายเหตุ
บาท

ประมาณการ
หนี้ สินจาก
ธุรกิ จน้า
บาท

สิ นทรัพย์หรือ
หนี้ สินทางการเงิ น
ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
บาท

253,557,521

-

-

(253,557,521)

-

253,557,521

-

-

75,214,997

-

-

328,772,518

-

340,466,383

-

- (340,466,383)

340,466,383

-

340,466,383

ก

ข

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

หมายเหตุ
หนี้ สินทางการเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ตามที่รายงานไว้เดิ ม)
การจัดประเภทใหม่จากประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
จากการนา TFRS 9 มาถือปฏิ บตั ิ
(ก)

ข

ประมาณการ
หนี้ สินจาก
ธุรกิ จน้า
บาท

สิ นทรัพย์หรือ
หนี้ สินทางการเงิ นที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
บาท

332,485,373

-

(332,485,373)

332,485,373

-

332,485,373

การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนทัวไปเป็
่
นเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL)
ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจ การได้จ ัด ประเภทเงิน ลงทุ น ทัวไปในตราสารทุ
่
น ซึ่งแสดงด้ว ยราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่า จานวน 253,557,521 บาท เป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVPL และรับรู้มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจานวน 75,214,997 บาท ในกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากกลุ่มกิจการมีกลยุทธ์
ในการลงทุนระยะยาว

(ข)

การจัดประเภทใหม่ของประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้าเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจ การและบริษัท ได้จ ัด ประเภทประมาณการหนี้ สิน จากธุ รกิจ น้ าจ านวน
340,466,383 บาท และ 332,485,373 บาท ตามลาดับ เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

(ค)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีบ่ นั ทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
ผลกระทบจากการนา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิท่มี สี าระสาคัญมาจากตราสารอนุ พนั ธ์และกิจกรรมป้ องกันความเสี่ยง
บริษัทร่วมและการร่วมค้ารับรู้อนุ พนั ธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ ายุติธรรม และรับรู้รายการ
ปรับปรุงสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกาไรสะสม ยกเว้นสัญญาอนุ พนั ธ์ทใ่ี ช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
ซึง่ รับรูก้ าไรหรือขาดทุนส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลของอนุ พนั ธ์ทางการเงินเข้าในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และ
รับรูก้ าไรหรือขาดทุนส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลของอนุพนั ธ์ทางการเงินเข้าในกาไรสะสม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ง)

การจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินจากการนา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธกี ารวัดมูลค่า โดยยังคงวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ าย มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครัง้ แรก)
สามารถสรุปได้ดงั นี้

งบการเงิ นรวม
บาท

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
บาท

754,591,304
811,378,643
283,490,552

541,569,322
277,486,695
5,029,490,000

หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

292,213,975
1,765,000,000
124,729,533
3,998,377,529

194,633,354
1,765,000,000
124,729,533
3,998,377,529

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

874,343,972
4,994,265,166
27,070,351

874,343,972
4,994,265,166
15,590,508

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(จ)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ข้าเงื่อนไขทีต่ อ้ งพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่น
ื
 เงินให้กย
ู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กลุ่มกิจการได้ปรับวิธใี นการคานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็ นไปตาม
TFRS 9 และได้รบั รู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธกี ารพิจารณาผลขาดทุนดังกล่าวในกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ทัง้ นี้ผบู้ ริหารได้พจิ ารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินให้กยู้ มื
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันไม่เป็ นจานวนเงินทีม่ สี าระสาคัญ
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดั กลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่ กินกาหนดชาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ พิจารณาจาก
ลักษณะการจ่ายชาระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยในอนาคต
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชาระของลูกหนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รบั รู้ค่า เผื่อ ผลขาดทุนของลูกหนี้ก ารค้าเพิ่มขึ้นจ านวน
1,251,138 บาท
ทัง้ นี้ สาหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ โดยเลือกที่จะไม่นาข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)
มาใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มกิจการเลือกใช้วธิ กี าร
อย่างง่ายในการคานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ วัดมูลค่าโดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิต
ในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
5.2

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้
กิ จการที่
ค่าเผือ่
เกี่ยวข้องกัน
ผลขาดทุน
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้
กิ จการที่
ค่าเผือ่
เกี่ยวข้องกัน
ผลขาดทุน
บาท
บาท

149,403,378

(219,077)

119,657,529

(219,077)

13,559,774
706,281
1,913,367
7,422,273
173,005,073

(1,032,061)
(706,281)
(1,913,367)
(7,422,273)
(11,293,059)

14,488,021
706,281
1,913,367
7,422,273
144,187,471

(1,032,061)
(706,281)
(1,913,367)
(7,422,273)
(11,293,059)

สัญญาเช่า
กลุ่มกิจการได้นา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าทีไ่ ด้เคยถูกจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า สาหรับสัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร
สิง่ ปลูกสร้าง และยานพาหนะ ทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทัง้ นี้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีน่ า TFRS 16
มาถือ ปฏิบ ัติด ัง กล่ า วจะรับ รู้ด้วยมูลค่ า ปั จ จุบ ัน ของหนี้ สิน ที่จะต้อ งช าระ คิด ลดด้ว ยอัต รากู้ยืม ส่ว นเพิ่ม ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากูย้ มื ส่วนเพิม่ ทีก่ ลุ่มกิจการนามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 1.88 - 5.21 ต่อปี
กลุ่มกิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ประเภทอื่น ๆ ด้วยจานวนเดียวกับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยยอดยกมา
ของจานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างชาระทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการไม่มสี ญ
ั ญาเช่าที่เป็ นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องนามาปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่นา
TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่
ของผูเ้ ช่า ณ วันทีน่ าใช้เป็ นครัง้ แรก
(หัก): สัญญาเช่าระยะสัน้ ทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
บวก: รายการปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อสัญญาและ
การยกเลิกสัญญาเช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

งบการเงิ น
รวม
บาท

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
บาท

283,767,684

232,949,118

(276,920,812)
(3,305,293)

(225,494,395)
(3,305,293)

236,269,698
239,811,277

171,181,984
175,331,414

9,917,044
229,894,233

8,619,214
166,712,200

วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ กี ่ ลุม่ กิจการเลือกใช้
ในการน า TFRS 16 มาถือปฏิบ ัติเป็ นครัง้ แรกนัน้ กับสัญญาเช่าที่กลุ่ มกิจการมีอยู่ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี้







ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
ถือว่าสัญญาเช่าดาเนินงานที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือน้ อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้
ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม่ แรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ใช้ขอ้ เท็จจริงทีท่ ราบภายหลังในการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า
เลือกที่จะไม่พจิ ารณาใหม่ว่าสัญญาต่ าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการ
พิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6
6.1

นโยบายการบัญชี
การบัญชีสาหรับงบการเงิ นรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดทีก่ ลุ่มกิจการมีอานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ
รับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และสามารถใช้อานาจเหนือผูไ้ ด้รบั
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่
วันทีก่ ลุม่ กิจการมีอานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ข)

บริษทั ร่วม
บริษัทร่วมเป็ นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพ ลอย่ างเป็ น สาระสาคัญแต่ ไม่ถึงกับมีอ านาจควบคุมหรือ มีก าร
ควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ค)

การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้ อยู่กบั สิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน้ มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้
เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ง)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ
เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะรับรูม้ ูลค่าภายหลังวันทีไ่ ด้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกาไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามสัดส่วนทีผ่ ลู้ งทุนมีสว่ นได้เสียอยู่ในกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ กลุ่มกิจการจะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุนทีเ่ กินกว่าส่วนได้เสียใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริษทั
ร่วมหรือการร่วมค้า
30
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉ)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีก่ ลุ่มกิจการมีสว่ นได้เสีย
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน
ยกเว้นรายการนัน้ จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ่ี อน

ช)

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการทีถ่ ูก
นามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ ูกนามารวมตามมูลค่าทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทั ใหญ่
ในลาดับ สูง สุด ที่ต้อ งจัด ท างบการเงิน รวม โดยกลุ่ ม กิจ การต้อ งปรับ ปรุ ง รายการเสมือ นว่ า การรวมธุ ร กิจ
ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่ วนั ต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้ แต่วนั ที่กิจการดังกล่าว
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึน้ หลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ใี ห้ไป หนี้สนิ
ทีเ่ กิดขึน้ หรือรับมา และตราสารทุนทีอ่ อกโดยผูซ้ อ้ื ณ วันทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเพื่อให้ได้มาซึง่ การควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ อ้ื ในมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการทีถ่ ูกนามารวม รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายทีไ่ ม่ใช่สว่ นของ
ดอกเบีย้ แสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ โดย
กลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกาไรสะสม

6.2

การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันทีเ่ กิดรายการ หรือวันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่
รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อ มีก ารรับ รู้ร ายการก าไรหรือ ขาดทุ น ของรายการที่ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิน ไว้ใ นงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกาไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย
ในทางตรงข้ามการรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกาไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุนด้วย
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ค)

กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง) ซึง่ มีสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินดังนี้
-

6.3

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ในงบกระแสเงิน สด เงิน สดและรายการเทีย บเท่ า เงิน สดรวมถึง เงิน สดในมือ เงิน ฝากธนาคารประเภทจ่ า ยคืน
เมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา

6.4

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระซึง่ เกิดจากการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ
ซึง่ ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชาระ ยกเว้น
ในกรณีท่เี ป็ นรายการที่มอี งค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มนี ัยสาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
สิง่ ตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับชาระกระแสเงินสด
ตามสัญญา

6.5

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะ
การวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตาม
สัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้



รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ/หรือผ่านกาไรหรือขาดทุน
รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านัน้
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้) ทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ณ วันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน้
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ข) การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทารายการค้า
ซึง่ เป็ นวันทีก่ ลุ่มกิจการเข้าทารายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์นนั ้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการ
เงินออกเมื่อสิทธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน้ สิน้ สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอน
ความเสีย่ งและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
ค) การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริม่ แรก กลุ่ มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นัน้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
FVPL กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทารายการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ มีอนุ พนั ธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาเข้า
เงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
ง) ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขน้ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้


ราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ย - สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ก ลุ่ ม กิจ การถือ ไว้เ พื่อ รับ ชาระกระแสเงิน สดตามสัญญา
ซึง่ ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ เท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย และรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและแสดงในรายการรายได้อ่นื กาไรหรือขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการจะรับรูโ้ ดยตรงในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อม
กับกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกาไรหรือขาดทุนที่เกิด
จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็ นรายการสุทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบ
ระยะเวลาทีเ่ กิดรายการ

33

160

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จ) ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการเลือกรับรูก้ าไรขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรม
ในกาไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกาไรและขาดทุนทีร่ บั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยัง
กาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง้ นี้ เงินปั นผลจากเงินลงทุน
ในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อ่นื เมื่อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิได้รบั
เงินปั นผลนัน้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกาไร/
ขาดทุนอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการเลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิสาหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่ ม กิจ การเลือ กที่จ ะแสดงมู ลค่ า ยุ ติธ รรมของเงิน ลงทุ น
ในตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ด้วยมูลค่าเดียวกับมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่เริ่มนา TFRS 9 มาปฏิบตั ิ) ดังนัน้ เงินลงทุนใน
ตราสารทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 328,772,518 บาท แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ดังกล่ าว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงไม่ได้รบั รู้รายการก าไร/ขาดทุ นจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ฉ) การด้อยค่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของ
ตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมิน
การด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญหรือไม่
สาหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วธิ อี ย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุลกู หนี้ตงั ้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจการเริม่ รับรูล้ กู หนี้
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการเลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกทีจ่ ะไม่นาข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forwardlooking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามวิธอี ย่างง่าย (Simplified
approach) สาหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า แต่กลุ่มกิจการเลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต
มาประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน เป็ นรายการแยกต่างหาก

34

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

161

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ายเงินลงทุน
ในการจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ร ับ จากการจ าหน่ ายกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนัน้ รวมถึงผลสะสมของรายการกาไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมทีร่ บั รู้สะสมไว้
ในส่วนของเจ้าของจะบันทึกรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน กรณีทจ่ี าหน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายจะกาหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
6.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้น ทุ น ที่เ กิด ขึ้น ภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อ ต้น ทุ น นัน้ คาดว่า จะก่อ ให้เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดนิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่นื คานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพื่อทีป่ ั นส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์เท่ากับมูลค่าคงเหลือ หรือวิธเี ส้นตรงตามอายุทส่ี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และ
ระยะเวลาการเช่าสาหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ
ท่อน้าดิบ
ระบบผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรม
ระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบผลิตไฟฟ้ าแผงพลังงานแสงอาทิตย์
สิทธิการใช้ทด่ี นิ

5 และ 10 ปี
30 ปี
5 และ 15 ปี
5 ปี
5 ปี
25 ปี
30 ปี
30 ปี
5 - 25 ปี
15 - 47 ปี

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน้ รอบ
รอบระยะเวลารายงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั
จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกาไรหรือขาดทุนอื่น
35
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6.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้ าเพือ่ อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสีย
สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสียให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมบันทึกด้วยราคาทุน และวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา 25 หรือ 50 ปี
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน้ า
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน้ าที่ซ้อื มาบันทึกด้วยราคาทุน และตัดจาหน่ ายโดยใช้วธิ ี
เส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้

6.8

ค่าความนิ ยม
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ทีบ่ ่งชีว้ ่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม
เพื่อวัตถุ ประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด
หรือกลุ่มของหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดค่าความนิยม
ดังกล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่ ่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยทีก่ ่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้ จะต้องเป็ นหน่วยทีเ่ ล็ก
ทีส่ ดุ ทีก่ ลุ่มกิจการทีใ่ ช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ

6.9

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ ม กิจ การจะทดสอบการด้อ ยค่ า เมื่อ มีเ หตุ ก ารณ์ หรือสถานการณ์ ท่บี ่ งชี้ว่า สิน ทรัพย์ด ังกล่ า วอาจมีก ารด้อยค่า
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุท่ที าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
สาหรับสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม
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6.10 สัญญาเช่า
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มกิจการรับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชาระหนี้สนิ และต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงิน
จะรับ รู้ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น ตลอดระยะเวลาสัญ ญาเช่ า ด้ว ยอัต ราดอกเบี้ย คงที่จ ากยอดหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า
ทีค่ งเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส่ี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์
และระยะเวลาการเช่า
กลุ่มกิจการปั นส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญา
ทีไ่ ม่เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาทีป่ ระกอบด้วยส่วนประกอบของ
สัญญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไ่ ม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ กลุ่มกิจการ
เป็ นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบ
ทีเ่ ป็ นการเช่าเท่านัน้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า ดังนี้
 ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
 ค่าเช่าผันแปรทีอ
่ า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
 มูลค่าทีค
่ าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ราคาสิทธิเลือกซือ
้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ ลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก
่ ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า ซึง่ ก็คอื อัตราทีส่ ะท้อนถึงการกูย้ มื เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์
ทีม่ มี ลู ค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย
 จานวนทีร่ บ
ั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาระก่อนเริม
่ หรือ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่า
 ต้นทุนทางตรงเริม
่ แรก
 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
37

164

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้แสดงรวมในทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ค่าเช่าทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าต่ าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสัน้ คือสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน
สัญญาเช่า - กรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิน
ทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ทางการเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซง่ึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยู่ในการวัด
มูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธี เส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เ กิดขึ้นจากการได้มาซึ่ง สัญญาเช่าด าเนิ น งาน
ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
การรับรูเ้ มื่อเริม่ แรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่าง
หนี้ สิน และค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิน เพื่อ ให้ไ ด้อ ัต ราดอกเบี้ย คงที่ต่ อ หนี้ สิน คงค้า ง โดยพิจ ารณาแยกแต่ ล ะสัญ ญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิน
ทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ท างการเงิน โดยใช้วิธีเ งิน ลงทุ น สุ ท ธิซ่ึง สะท้อ นอัต ราผลตอบแทนคงที่ ต้น ทุ น ทางตรงเริ่ม แรกที่ร วมอยู่
ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธเี ส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า
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6.11 หนี้ สินทางการเงิ น
ก) การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้ออกเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้




หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการ
อื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นนั ้ เครื่องมือทางการเงิน
นัน้ จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชาระนัน้ สามารถชาระโดยการออกตราสารทุนของ
กลุ่มกิจการเองด้วยจานวนตราสารทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจานวนเงินทีค่ งที่
หากกลุ่ ม กิจ การไม่มีภ าระผูก พัน ตามสัญ ญาหรือ สามารถเลื่อ นการชาระภาระผูกพัน ตามสัญญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีก
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ข) การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงินทัง้ หมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่ า ย ยกเว้นสิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
เมื่อเข้าเงื่อนไขซึง่ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม การวัดมูลค่า หนี้สนิ ทางการเงิน ประเภทสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่า
จะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 6.1
ค) การตัดรายการและการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อภาระผูกพันทีร่ ะบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ิตามแล้ว หรือได้มกี าร
ยกเลิกไป หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิ ทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
หนี้สนิ ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ ด้วยมูลค่า
ตามบัญชีทเ่ี หลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกาไร/ขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
หากกลุ่ ม กิจการพิจารณาแล้วว่า การต่ อ รองเงื่อนไขดังกล่ า วไม่เ ข้า เงื่อ นไขของการตัด รายการ กลุ่ ม กิจ การ
จะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกาไรหรือขาดทุนอื่น
ในกาไรหรือขาดทุน
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6.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูย้ มื ที่กมู้ าโดยทัวไปและที
่
่กมู้ าเป็ นการเฉพาะที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข ต้องนามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการ
ลงทุนทีเ่ กิดจากการนาเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์สน้ิ สุดลงเมื่อการ
ดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขาย
ได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดขึน้
6.13 ภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรื อรายการ
ทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่ร ายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เป็ นงวดๆ ในกรณีทก่ี ารนากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั การตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ทีเ่ หมาะสมจากจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชี
ทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้



การรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกาไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
่
นลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและการกลั
่
บรายการผลต่างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญ ชีท่ี
เกีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
40
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนาจานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ทป่ี ระเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
6.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้
ผลประโยชน์ พ นัก งานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ ท่ีค าดว่ า จะต้อ งจ่า ยชาระภายใน 12 เดือ นหลัง จากวัน สิ้น รอบ
ระยะเวลาบัญชี รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิน้ สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ
จะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันที่ต้องจ่ายชาระเพิม่ เติม
เมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
ผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์ เ มื่อ เกษี ย ณอายุ ก าหนดจ านวนเงิน ผลประโยชน์ ท่ีพ นั ก งานจะได้ ร ับ เมื่อ เกษี ย ณอายุ
โดยมักขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
ซึ่ง มูล ค่ า ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิด ลดกระแสเงินสดจ่า ยในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
กาหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ก าไรและขาดทุ น จากการวัด มูลค่ า ใหม่ จะรับรู้ในส่ว นของเจ้า ของผ่ า นกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ในงวดที่เกิดขึ้น
และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน
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6.15 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ทาไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึง่ การชาระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และ
ประมาณการจานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่าย
6.16 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกหุน้ ใหม่หรือการออกสิทธิในการซือ้ หุน้ ซึง่ สุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหัก
ในส่วนของเจ้าของ
6.17 การรับรูร้ ายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ่นื ๆ ทีก่ ลุ่มกิจการได้รบั จากการ
ให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้สทุ ธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทจ่ี ะ
ได้รบั ชาระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สาหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบทีก่ ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้อง
แยกเป็ นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ทิ ่แี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยัง
แต่ละภาระทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือ ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการ
จะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
รายได้จากการขาย
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมน้ า
เพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลกู ค้า ณ จุดส่งมอบ ซึง่ การโอนการควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มกิจการได้นาส่งน้าเพื่ออุตสาหกรรม
ไปยังจุดหมายทีล่ กู ค้าได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยรายได้จากการจาหน่ายน้าเพื่ออุตสาหกรรมในลักษณะดังกล่าวจะรับรู้
ตามราคาของรายการซึง่ คาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด
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รายได้จากการให้บริการ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการจัดการน้ าเสีย เพื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ ตลอดช่วงเวลา
ที่ปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิ (over time) เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาแล้ว ในกรณีท่กี ลุ่มกิจการได้รบั
สิง่ ตอบแทนเกินกว่าบริการทีใ่ ห้ กลุ่มกิจการจะรับรูส้ งิ่ ตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็ น เงินรับล่วงหน้า ในทางกลับกัน
ถ้ากลุม่ กิจการได้รบั สิง่ ตอบแทนน้อยกว่าบริการทีใ่ ห้ กลุ่มกิจการจะรับรูส้ งิ่ ตอบแทนส่วนต่าดังกล่าวเป็ นรายได้รบั ล่วงหน้า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) ด้วยวิธี
เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิน
ทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ทางการเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซง่ึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยู่ในการวัด
มูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้เงินปั นผล
รายได้เงินปั นผลรับรูเ้ มื่อเกิดสิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลนัน้
รายได้อนื ่
รายได้อ่นื รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
องค์ประกอบของการจัดหาเงิน
กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มกี ารทาสัญญาซึง่ ระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการ
ชาระเงินของลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน ตามเวลา
(Time value of money)
6.18 การจ่ายเงิ นปันผล
เงินปั นผลทีจ่ ่ายไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกิจการจะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้รบั การ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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บรษัท ดับบลวเอชเอ ยูทลตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.19 อนุพนั ธ์และกิ จการป้ องกันความเสี่ยง
บริษทั ร่วมและการร่วมค้าของกลุ่มกิจการรับรูอ้ นุพนั ธ์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และรับรู้ผลของการเปลีย่ นแปลง
ของมูลค่ายุตธิ รรมเข้ากาไรขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุ พนั ธ์ทใ่ี ช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง ซึ่งรับรู้กาไรหรือขาดทุน
ส่วนที่มปี ระสิทธิผลของอนุ พนั ธ์ทางการเงินเข้าในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และรับรู้กาไรหรือขาดทุน
ส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลของอนุ พนั ธ์ทางการเงินเข้าในกาไรขาดทุน
7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิ น
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
(รวมถึงความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสีย่ งด้านมูลค่ายุตธิ รรม) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นการจัดการความผันผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบที่ทาให้เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้ เหลือน้ อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ คณะกรรมการของกลุ่มกิจการได้กาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสีย่ งและนโยบายที่เกีย่ วข้องไว้
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรซึ่งดาเนินการโดยฝ่ ายบริหารทางการเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารทางการเงินของกลุ่มกิจการ)
รวมถึงการระบุ การประเมิน และป้ องกันความเสีย่ งทางการเงินด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับหน่วยปฏิบตั กิ าร
ความเสียงจากอั
่
ตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าซึ่งมีแหล่งเงินกู้ยืมบางส่ว นอยู่ในสกุ ล เงิน
ต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงมีความเสีย่ งในรายการส่วนแบ่งกาไรของบริษทั ร่วมจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อันเกี่ยวเนื่องมาจากการกู้ยมื เงินดังกล่าว บริษัทร่วมมีแนวทางบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณาการเข้าทาสัญญาอนุ พนั ธ์
ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม
ความเสียงจากอั
่
ตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม กิจ การมีค วามเสี่ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ย ที่เ กิด จากเงิน กู้ยืม และหุ้น กู้ใ นอัต ราดอกเบี้ย คงที่แ ละลอยตัว กลุ่ ม กิจ การ
ไม่มสี นิ ทรัพย์ทต่ี อ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงร้อยละ 1 ของอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวของเงินกูย้ มื ระยะยาว ส่งผล
ต่อการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงต่องบการเงิน เป็ นจานวน 20 ล้านบาท หรือ 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: เพิม่ ขึน้ 8 ล้านบาท หรือ
ลดลง 8 ล้านบาท)
ข้อมูลเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เปิ ดเผยในหมายเหตุ 20
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ความเสียงด้
่ านการให้สนิ เชือ่
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อของกลุ่มกิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญ กลุ่มกิจการมีนโยบายทีเ่ หมาะสมเพื่อทาให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชื่อและมีระดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ในการ
เข้าทาสัญญากับคู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการเงินสด กลุ่มกิจการเลือกทีจ่ ะทารายการกับสถาบันการเงินทีม่ คี ุณภาพและ
มีความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจากัดวงเงินธุรกรรมสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
ความเสียงด้
่ านสภาพคล่อง
ความเสี่ย งด้า นสภาพคล่ อ งเป็ น ความเสี่ย งจากการที่ก ลุ่ ม กิจ การไม่ สามารถจัด หาเงิน ทุน มาใช้ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจได้
ทัง้ นี้จานวนเงินสดทีม่ อี ย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบสาหรับการดาเนินงาน
ของกลุ่มกิจการ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มกิจการแสดงให้เห็นได้จากการทีก่ ลุ่มกิจการมีวงเงินในการกูย้ มื
ทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดตามสัญญาของหนี้สนิ ทางการเงิน
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า*
เงินประกันการใช้น้ า
รวม

-

301
395
2,594
18
35
3,343

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
4,791
4,581
54
162
9,588

1,720
579
1,762
6
4,067

มูลต่า
รวม ตามบัญชี
ล้านบาท ล้านบาท
301
5,186
8,895
651
1,959
6
16,998

301
4,873
7,993
243
347
6
13,763

รวม
ล้านบาท

มูลค่า
ตามบัญชี
ล้านบาท

228
2,859
9,632
1,994
243
7
14,963

228
2,764
8,993
340
243
7
12,575

งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า*
สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข
เงินประกันการใช้น้ า
รวม

200
200

228
1,729
6,671
33
243
8,904

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
930
2,937
155
1
4,023

24
1,806
6
1,836

45
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า*
เงินประกันการใช้น้ า
รวม

-

155
395
2,594
14
35
3,193

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
4,791
4,581
38
158
9,568

1,720
445
1,699
6
3,870

มูลค่า
ตามบัญชี
ล้านบาท

155
5,186
8,895
497
1,892
6
16,631

155
4,873
7,993
174
339
6
13,540

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่า
ตามบัญชี
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า*
เงินประกันการใช้น้ า
รวม

200
200

130
1,729
6,672
33
8,564

930
2,937
151
4,018

24
1,740
6
1,770

130
2,859
9,633
1,924
6
14,552

130
2,764
8,993
332
6
12,225

*ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ าคานวณจากภาระผูกพันทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ข้อมูลเกีย่ วกับประมาณการหนี้สนิ
จากธุรกิจน้าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 22
การบริหารส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุน
ทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้สนิ
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
8

มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ข้อมูลระดับที่ 1
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้อมูลระดับที่ 2
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้อมูลระดับที่ 3
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่
ในความต้องการของตลาด

-

-

-

-

328,772,518

หนี้ สินทางการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า

-

-

-

-

347,711,124 340,466,383

-

-

-

-

338,711,268 332,485,373

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
หนี้ สินทางการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า

มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลาดับชัน้ ตามข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ปั จจุบนั ทีอ่ า้ งอิงจากตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ขอ้ มูลที่สามารถ
สังเกตได้อย่างมีนยั สาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูล
ทีส่ งั เกตได้ในตลาด
กลุ่มกิจการและกิจการไม่มรี ายการโอนระหว่างลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลระดับ 3 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงิ นลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
บาท

งบการเงิ นรวม
ประมาณการ
หนี้ สินจาก
ธุรกิ จน้า
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
จ่ายชาระระหว่างปี
ขาดทุนซึง่ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

267,430,208
(13,872,687)
253,557,521

331,571,745
(23,629,922)
32,524,560
340,466,383

599,001,953
(23,629,922)
18,651,873
594,023,904

รายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
จ่ายชาระระหว่างปี
ขาดทุนซึง่ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

75,214,997
328,772,518

(24,645,439)
31,890,180
347,711,124

75,214,997
(24,645,439)
31,890,180
676,483,642

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ประมาณการ
หนี้ สินจากธุรกิ จน้า
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
จ่ายชาระระหว่างปี
ขาดทุนซึง่ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
โอนสิทธิไปยังบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

331,571,745
(23,629,923)
31,754,543
(7,210,992)
332,485,373

จ่ายชาระระหว่างปี
ขาดทุนซึง่ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(24,573,523)
30,799,418
338,711,268
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่ วกับข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม่ี สี าระสาคัญซึง่ ใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3
และความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้กบั มูลค่ายุตธิ รรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
การเพิ่ มขึน้
การลดลง
ของสมมุติฐาน
ของสมมุติฐาน

ช่วงของข้อมูล

การเคลื่อนไหว

6.58 พันล้านบาท

1%

ลดลง ร้อยละ 1

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1

ประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
อัตราส่วนลดทีป่ รับค่าความเสีย่ ง

12% - 14%

1%

ลดลง ร้อยละ 7

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
อัตราส่วนลดทีป่ รับค่าความเสีย่ ง

12% - 14%

1%

ลดลง ร้อยละ 7

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9

งบการเงิ นรวม
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว

เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
ผูบ้ ริหารและคณะทางานประเมินมูลค่ายุตธิ รรมจะหารือเกีย่ วกับกระบวนการประเมินมูลค่ารายไตรมาส
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธี
สัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ โดยอ้างอิงจากมูลค่าสุทธิของกิจการทีเ่ ป็ นผูอ้ อกตราสารนัน้
การคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ า ใช้ประมาณการกระแสเงินสด ซึง่ อ้างอิงจากงบประมาณทาง
การเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปี ท่ี 5 ใช้ประมาณการของอัตราการ
เติบโตทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของธุรกิจน้าทีด่ าเนินงานอยู่
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ก)

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึง่ ไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธกี ารและตัง้ ข้อสมมติฐานซึง่ ส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของตลาดทีม่ อี ยู่
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้รวมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8

ข)

การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ การ
คานวณนี้ใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึง่ อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหาร
กระแสเงินสดหลังจากปี ท่ี 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุ ขอ้ 18 อัตราการเติบโต
ดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อตั ราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่ วย
สินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดาเนินงานอยู่

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมือ่ เกษี ยณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขน้ึ อยู่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 23
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ง)

การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทาให้เกิดสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับผู้เช่ า
ในการใช้สทิ ธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณา
การก าหนดอายุ สญ
ั ญาเช่ าก็ต่ อเมื่อสัญญาเช่ านัน้ มีความแน่ นอนอย่ างสมเหตุ สมผลที่ ระยะเวลาการเช่ าจะถู กขยาย
หรือถูกยกเลิก
สาหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของ
สินทรัพย์ทเ่ี ช่า
สิทธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ท่เี ช่า และ/หรือ ข) การเปลีย่ นแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน
อย่างมีสาระสาคัญ
อายุสญ
ั ญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ การประเมิน
ความแน่ นอนอย่างสมเหตุ สมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุ การณ์ท่มี นี ัยสาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นัยสาคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ

จ)

การกาหนดอัตราการคิ ดลดของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่าดังนี้
 ใช้ขอ้ มูลทีก
่ ารจัดหาเงินทุนจากบุคคลทีส่ ามของแต่ละกิจการทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าและปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ให้สะท้อนกับ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
 ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

ฉ)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้
และอัตราการขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือก
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคานวณการด้อยค่าบนพืน้ ฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาด
ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

ช)

มูลค่ายุติธรรมของประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
กลุ่มกิจการประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้าโดยคิดคานวณจากค่าตอบแทนรายปี ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และ
สัญญาเช่าดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสีย ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาถึงยอดขาย
และการบริการ ราคา และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง กลุ่มกิจการพิจารณากระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะจ่ายในอนาคตคิดลดด้วย
อัตราทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
10

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

ผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน ซึง่ คือคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานทีร่ ายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการโดยจาแนกตามสายผ ลิตภัณฑ์
และทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ ข้อมูลทีม่ สี าระสาคัญเกีย่ วกับรายได้และกาไรของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงาน มีดงั ต่อไปนี้
ในประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน

พ.ศ. 2563
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมรายได้

1,492,360,787
150,061,385
1,642,422,172

53,574,030
1,797,711
55,371,741

171,250
171,250

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

298,653,759
17,326,184
7,442,087
71,815,702
(1,680)
(120,167,893) (214,561,639)

(3,217,357)
400
62,605,191
(98,127,759)

(2,164,252)
28,209
(61,933,249)
-

- 1,025,958,730 (159,692,188)
635,266
(6,983,303)
(4,876,330)
186,561,539 893,555,674 (203,308,043)

(12,822)
(64,082,114)

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายตามส่วนงาน

รวม
บาท

- 1,492,532,037
- 203,635,415
1,797,711
- 1,697,965,163

ในประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน

พ.ศ. 2562
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง

1,639,715,710
207,274,027
1,846,989,737

10,194,976
10,194,976

63,133
63,133

-

1,639,778,843
217,469,003
1,857,247,846

310,598,334
79,286,398
670,262
(432,857,291)

527,824,119
3,105,795
(72,841,472)

(15,384,568)
142,511,722
(268,676,968)

(1,183,525)
730
(179,019)
(506,465)

(15,608,201)
53,187
(176,099)
-

495,647,825
145,671,434
(355,118)
(342,024,905)

866,266,542
(11,237,189)
812,727,056

(32,919,281)
425,169,161

1,894,588,338
(9,928,562)
1,743,109,962

(13,470,680)
(15,338,959)

(15,731,113)

1,881,117,658
(42,847,843)
2,137,209,051

(34)
812,727,022
231,746,373

33,230,428

517,325

-

รวม
บาท

265,494,126

(29)
2,137,209,022
198,791,380

20,020,434

-

-

218,811,814
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามส่วนงาน มีดงั นี้

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงาน
สินทรัพย์อน่ื
สินทรัพย์อ่นื ตามส่วนงาน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ ตามส่วนงาน

รวม
บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

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

1,559,219,989
653,390,517
17,474,464
8,084,742,333 15,652,173,307 2,420,560,484

13,919,404
14,138,333

2,244,004,374
26,171,614,457

989,883,985 1,020,819,841
38,265,047
6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497

25,298,451 2,074,267,324
25,298,451 26,418,717,430

3,984,784

14,014,534,023

4,701,864,111

4,741,716,386

6,624,646,847 2,644,186,006

7,897,021,812

17,052,050

243,512,170 12,859,450,143

53

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์

1,211,524,591

551,179,229

7,532,107

328,772,518
- 10,402,109,133 2,304,707,359
781,978,409
3,888,207,289 1,052,470,530
98,327,790
1,987,903,087
9,303
610,669,873 2,162,207,653
386,437,493
373,455,835
9,983,924
8,084,742,333 15,652,173,307 2,420,560,483

13,918,789

รวม
บาท
1,784,154,716

328,772,518
- 12,706,816,492
781,978,409
- 5,039,005,609
- 1,987,912,390
- 2,772,877,526
219,545
770,096,797
14,138,334 26,171,614,457

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ธุรกิ จน้า ธุรกิ จพลังงาน
ธุรกิ จน้า บริ ษทั โฮลดิ้ ง
บาท
บาท
บาท
บาท
601,476,997

106,275,794

21,540,062

- 11,872,208,582 2,715,428,335
737,554,465
253,557,521
3,342,691,176
562,511,057
45,033,115
2,035,470,443
610,669,873 2,162,207,653
395,524,874
914,544,047
16,724,985
6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497

25,298,451

รวม
บาท
754,591,304

- 14,587,636,917
737,554,465
253,557,521
- 3,950,235,348
- 2,035,470,443
- 2,772,877,526
- 1,326,793,906
25,298,451 26,418,717,430

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
11 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวม

246,299
1,798,908,417
1,784,154,716

263,621
754,327,683
754,591,304

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
169,998
967,690,538
967,860,536

213,621
541,355,701
541,569,322

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบีย้ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี )
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

0.05 - 0.25

0.10 - 0.625

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี )
0.05 - 0.25

0.10 - 0.625

12 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 31)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
(พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม TAS 101)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินปั นผลค้างรับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ลูกหนี้อ่นื
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

155,052,589
22,736,897

148,076,199
24,928,874

93,318,483
66,537,753

98,017,038
46,170,433

(12,418,410)
165,371,076
6,189,971
67,282,929
1,838,694
847,043
241,529,713

(10,041,921)
162,963,152
4,674,721
63,596,707
564,287,076
2,372,246
13,484,741
811,378,643

(12,418,410)
147,437,826
5,324,140
58,410,873
211,424,250
1,195,442
423,792,531

(10,041,921)
134,145,550
3,892,343
86,650,605
51,706,075
1,092,122
277,486,695
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนี้การค้า
เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุตธิ รรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้
กิ จการที่
ค่าเผือ่
เกี่ยวข้องกัน
ผลขาดทุน
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้
กิ จการที่
ค่าเผือ่
เกี่ยวข้องกัน
ผลขาดทุน
บาท
บาท

149,237,186

(41,108)

110,129,316

(41,108)

16,580,438
513
1,355
11,969,994
177,789,486

(405,440)
(513)
(1,355)
(11,969,994)
(12,418,410)

37,755,058
513
1,355
11,969,994
159,856,236

(405,440)
(513)
(1,355)
(11,969,994)
(12,418,410)

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คานวณตาม TAS 101
จานวนทีป่ รับปรุงกับกาไรสะสมต้นปี
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คานวณตาม
TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คานวณตาม TAS 101)
รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ในกาไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายลูกหนี้ทไ่ี ม่สามารถเรียกชาระได้ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คานวณตาม TFRS 9
(พ.ศ. 2562 : คานวณตาม TAS 101)

10,041,921
1,251,138

9,226,299
-

11,293,059
1,125,351
-

9,226,299
3,555,734
(2,740,112)

12,418,410

10,041,921
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน ดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงิ นรวม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่ าย
บาท
บาท

รวม
บาท

- 1,784,154,716
- 235,339,742

1,784,154,716
235,339,742

328,772,518
-

248,490,552
21,888,344

328,772,518
248,490,552
21,888,344

-

339,759,592

339,759,592

- 249,782,612
- 2,389,299,319
8,272,490

249,782,612
2,389,299,319
8,272,490

- 4,622,982,354
- 5,604,086,210
347,711,124
- 235,130,053
26,301,584

4,622,982,354
5,604,086,210
347,711,124
235,130,053
26,301,584
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่ าย
บาท
บาท

รวม
บาท

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

-

967,860,536
418,468,391
687,000,000

967,860,536
418,468,391
687,000,000

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

- 5,384,490,000

5,384,490,000

หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

-

193,243,706
249,782,612

193,243,706
249,782,612

- 2,389,299,319
7,252,465

2,389,299,319
7,252,465

- 4,622,982,354
- 5,604,086,210
338,711,268
- 166,686,183
15,164,733

4,622,982,354
5,604,086,210
338,711,268
166,686,183
15,164,733

สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ ายส่วนทีห่ มุนเวียน เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีห่ มุนเวียน มูลค่าตามบัญชีจงึ มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม สาหรับหนี้สนิ ทางการเงินส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
มูลค่ายุตธิ รรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14 เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าทีม่ สี าระสาคัญต่อกลุม่ กิจการแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริษทั ร่วมทีม่ สี าระสาคัญ
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
Duong River Surface Water
Plant Joint Stock*

ประเทศ

ลักษณะธุรกิ จ

ไทย

ผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้ า
ธุรกิจผลิตและ
จาหน่าย
น้ าประปา

เวียดนาม

สัดส่วนของ
ส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เงิ นลงทุนตามวิ ธี
เงิ นลงทุนตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
ราคาทุน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท

35

35

7,325

7,894

-

-

34

-

2,272

-

-

-

3,110
12,707

6,694
14,588

-

-

782
782

738
738

159
159

159
159

บริษทั ร่วมทีไ่ ม่มสี าระสาคัญ
รวม
การร่วมค้า:
การร่วมค้าทีไ่ ม่มสี าระสาคัญ
รวม
*พิจารณาว่าเป็ นบริษทั ร่วมทีม่ สี าระสาคัญตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการมีหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการค้าประกันเงินกูข้ องบริษทั ร่วม โดยใช้หนุ้ สามัญของบริษทั ร่วมนัน้ ๆ และการค้าประกัน
วงเงิน หนัง สือ ค้ า ประกัน จากธนาคารของบริษัท ร่ ว มและการร่ ว มค้า โดยบริษัท ย่ อ ยที่เ ป็ น ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ร่ ว มและ
การร่วมค้านัน้ ๆ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
วันที่ 1ณ วันที่ 1 มกราคม
การลงทุนเพิม่
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
เงินปั นผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,587,636,917
(242,915,209)
(7,687,323)
777,874,402
(1,298,924,865)
(1,109,167,430)
12,706,816,492

12,630,879,987
2,768,277,303
2,591,000
1,846,172,983
(1,431,260,052)
(1,229,024,304)
14,587,636,917
59
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด
บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด
อื่น ๆ
รวม

419,858,878
87,655,048
98,059,208
100,740,280
113,235,276
289,618,741
1,109,167,431

564,287,076
114,625,832
107,780,595
128,491,376
109,558,806
204,280,619
1,229,024,304

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั Duong River Surface Water Plant Joint Stock โดย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34 และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ทัง้ นี้กลุ่มกิจการได้ชาระเงินค่าหุน้
บางส่วนแล้ว และรับรูส้ งิ่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขจานวน 242,915,209 บาท
กลุ่มกิจการรับรู้สงิ่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รบั รู้เริม่ แรกเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้า
เงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งหรือส่วนหักของราคาทุนของเงินลงทุน ซึง่ อ้างอิงตามวิธรี าคาทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างปี
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มาเสร็จสิน้ ดังนี้
ยอดคงเหลือตามที่
รายงานไว้เดิม
บาท

ปรับปรุง
บาท

ยอดที่
ปรับปรุงใหม่
บาท

สิ่ งตอบแทนที่จ่าย
เงินสด
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข
รวมสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่าย

2,451,235,290
242,915,209
2,694,150,499

(242,915,209)
(242,915,209)

2,451,235,290
2,451,235,290

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ได้มา
สินทรัพย์ทส่ี ามารถระบุได้สทุ ธิ
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วม (ร้อยละ 34)
ค่าความนิยม
สินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มา

1,101,175,442
374,399,650
2,319,750,849
2,694,150,499

3,990,947,269
1,356,922,072
(1,599,837,281)
(242,915,209)

5,092,122,711
1,731,321,722
719,913,568
2,451,235,290

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษทั ร่วม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสาหรับบริษทั ร่วมทีม่ สี าระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงินทีเ่ ปิ ดเผย
เป็ นจานวนทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ร่วม ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ติ ามวิธสี ว่ น
ได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกีย่ วกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ร่วม ทัง้ นี้ ไม่มกี ารแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในปี เปรียบเทียบสาหรับบริษทั Duong River Surface Water Plant
Joint Stock เนื่องจากไม่มสี าระสาคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Duong River
Surface Water
Plant Joint Stock
บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
Company
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
ผลการดาเนินงานโดยสรุป
รายได้

10,483,036,311

10,951,256,418

443,707,663

811,210,125
(28,141,223)
783,068,902

1,572,321,154
339,890,028
1,912,211,182

(478,412,607)
3,654,568
(474,758,039)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(133,597,549)

-

10,379,296

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

649,471,353

1,912,211,182

(464,378,743)

เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

419,858,878

564,287,076

-

6,431,335,015
32,512,147,054
(1,867,651,510)
(16,147,547,162)

8,297,758,031
32,816,247,881
(3,615,946,073)
(14,941,725,232)

337,395,273
10,206,811,359
(318,350,558)
(5,632,675,412)

20,928,283,397

22,556,334,607

(27,949,606)
4,565,231,056

ร้อยละ 35
7,324,572,493
7,324,572,493

ร้อยละ 35
7,894,412,075
7,894,412,075

ร้อยละ 34
1,552,178,559
719,913,568
2,272,092,127

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนรวม
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนรวม
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
จากการแปลงค่างบการเงิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วม (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วม (บาท)
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของบริษทั ร่วม

62

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

189

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษทั ร่วมและการร่วมค้าแต่ละรายไม่มสี าระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียรวมของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าทีไ่ ม่มสี าระสาคัญทัง้ หมด
ซึง่ ถูกบันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
พ.ศ.2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของบริษทั ร่วมแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ
ส่วนแบ่งของกลุม่ กิ จการในบริษทั ร่วม:
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

3,110,151,872

6,693,224,842

665,218,021
(115,922,116)
549,295,905

869,536,985
869,536,985

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ
ส่วนแบ่งของกลุม่ กิ จการในการร่วมค้า:
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

781,978,409

737,554,465

88,392,139
(68,245)
88,323,894

34,944,675
(15,009,877)
19,934,798
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
15 เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
กลุ่มกิจการมีบริษทั ย่อยซึง่ รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษทั ย่อยดังกล่าวมีหนุ้ ทุนเป็ นหุน้ สามัญเท่านัน้ ซึง่ สัดส่วน
ของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของทีก่ ลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ย่อยทีถ่ อื โดยกลุ่มกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีม่ สี าระสาคัญต่อกลุ่มกิจการแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อ

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิ จ/
ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้

ลักษณะของธุรกิ จ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด

ไทย

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย ี่ จากัด
และบริษทั ย่อย
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย ี่ 2 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอยูพ ี อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด และบริษทั ย่อย
WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบริษทั ย่อย
WHAUP (SG) 2 PTE. และบริษทั ย่อย
WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD
WHAUP Nghe An Joint Stock Company

ไทย

พัฒนาบริหารและ
จัดการทรัพยากรน้า
Holding Company

ไทย
ไทย
ไทย

Holding Company
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
Holding Company

สิงคโปร์
สิงคโปร์
สิงคโปร์
เวียดนาม

Holding Company
Holding Company
Holding Company
ให้บริการน้าเพือ่ การ
อุตสาหกรรมและ
การบาบัดน้าเสีย

ส่วนได้เสียใน
ส่วนได้เสียใน
ความเป็ นเจ้าของ
ความเป็ นเจ้าของที่ ถอื
ที่ถอื โดยบริ ษทั
โดยกลุม่ กิ จการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เงิ นลงทุนในวิ ธีราคาทุน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
ล้านบาท
ล้านบาท

100

100

-

-

301

101

100
100

100
100

100
100
-

100
100
-

9,178
7,270
350
45

9,178
7,270
200
45

-

-

100
100
100

100
100
100

43
40
3

43
40
3

-

-

100

100

40

40
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บรษัท ดับบลวเอชเอ ยูทลตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
192

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ระบบบาบัด
น้าเสีย
บาท

ระบบผลิ ตไฟฟ้ า
แผงพลังงาน
แสงอาทิ ตย์
บาท

955,174,570
(169,568,088)
785,606,482

293,011,540
(22,131,983)
270,879,557

35,476,439
(1,239,789)
34,236,650

97,142,643 3,849,877,273
- (635,560,936)
97,142,643 3,214,316,337

583,669 1,713,534,519
9,327,363
88,140,383
(146,050)
(113,276) (83,357,954)
324,343 1,727,644,311

785,606,482
219,104
58,150,935
(33,246,761)
810,729,760

270,879,557
13,753,385
(10,408,612)
274,224,330

34,236,650
168,802,953
(6,565,906)
196,473,697

97,142,643 3,214,316,337
874,942,621 897,643,440
(343,476,041)
(3,582,704)
(3,728,754)
- (157,995,675)
625,026,519 3,950,235,348

485,981 2,139,440,894
(161,638) (411,796,583)
324,343 1,727,644,311

1,013,544,609
(202,814,849)
810,729,760

306,764,925
(32,540,595)
274,224,330

204,279,392
(7,805,695)
196,473,697

625,026,519 4,743,751,093
- (793,515,745)
625,026,519 3,950,235,348

สิ ทธิ การใช้
ที่ดิน
บาท

ส่วนปรับปรุง อาคารและ
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
บาท
บาท

เครื่องมือ
บาท

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

9,792,664 271,273,919
(3,618,700) (37,763,771)
6,173,964 233,510,148

132,908,343
(69,036,259)
63,872,084

12,451,110
(3,674,489)
8,776,621

672,897 2,041,973,148
(89,228) (328,438,629)
583,669 1,713,534,519

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
เพิม่ ขึน้
การโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

-

6,173,964
4,462,472
1,075,000
(1,776,884)
9,934,552

233,510,148
740,000
(9,157,588)
225,092,560

63,872,084
7,328,992
13,377,385
(10,873,024)
73,705,437

8,776,621
622,888
176,000
(2,495,670)
7,079,839

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

15,330,136 272,013,919
(5,395,584) (46,921,359)
9,934,552 225,092,560

153,614,720
(79,909,283)
73,705,437

13,249,998
(6,170,159)
7,079,839

ยานพาหนะ
บาท

ระบบผลิ ตน้า
ท่อน้าดิ บ เพื่ออุตสาหกรรม
บาท
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

การปรับปรุงตาม
นโยบายการบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 5)
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
ราคาทุน (ปรับปรุงใหม่)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม่ ขึน้
การโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย
โอนไปเป็ นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สิ ทธิ การใช้
ที่ดิน
บาท

ส่วนปรับปรุง อาคารและ
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
บาท
บาท

เครื่องมือ
บาท

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ท่อน้าดิ บ
บาท

ระบบผลิ ต
น้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
บาท

ระบบ
บาบัดน้าเสีย
บาท

ระบบผลิ ตไฟฟ้ า
แผงพลังงาน
แสงอาทิ ตย์
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

8,350,918

-

-

-

-

-

234,965,448
234,965,448

212,884,752
212,884,752

13,729,778
13,729,778

-

-

-

212,884,752
212,884,752

29,059,914 272,013,919
(5,395,584) (46,921,359)
23,664,330 225,092,560

153,614,720
(79,909,283)
73,705,437

13,249,998
(6,170,159)
7,079,839

8,836,899 2,139,440,894
(161,638) (411,796,583)
8,675,261 1,727,644,311

1,013,544,609
(202,814,849)
810,729,760

306,764,925
(32,540,595)
274,224,330

204,279,392
(7,805,695)
196,473,697

212,884,752
2,634,327
(5,945,207)

23,664,330
7,151,169
(8,152,615)

225,092,560
42,200
4,294,397
(9,298,864)

73,705,437
6,707,582
12,000,751
(11,332,233)

7,079,839
2,111,586
224,688
(52,449)
(2,852,602)

8,675,261 1,727,644,311
3,338,234
6,217,743
- 219,994,461
(151,284)
(3,878,709) (92,616,607)

810,729,760
1,836,449
164,966,495
(38,331,087)

274,224,330
9,200,214
31,436,916
(11,498,637)

196,473,697
625,026,519 4,185,200,796
- 1,056,231,064 1,095,470,568
757,466,428 (1,190,384,136)
(203,733)
(23,167,680)
- (23,167,680)
(33,701,503)
- (217,608,064)

209,573,872

22,662,884

(157,016)
219,973,277

(298,298)
80,783,239

(5,970)
6,505,092

(20,438)
7,983,502 1,861,219,470

(204,556)
938,997,061

303,362,823

897,070,942

(686,278)
490,873,447 5,039,005,609

36,211,083 276,191,180
(13,548,199) (56,217,903)
22,662,884 219,973,277

172,017,458
(91,234,219)
80,783,239

15,522,509
(9,017,417)
6,505,092

11,932,142 2,365,632,419
1,180,139,975
(3,948,640) (504,412,949) (241,142,914.00)
7,983,502 1,861,219,470
938,997,061

347,402,055
(44,039,232)
303,362,823

938,578,140
(41,507,198)
897,070,942

490,873,447 6,050,019,487
- (1,011,013,878)
490,873,447 5,039,005,609

215,519,079
(5,945,207)
209,573,872

8,350,918

625,026,519 4,978,716,541
- (793,515,745)
625,026,519 4,185,200,796
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
194

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สิ ทธิ การใช้ ส่วนปรับปรุง อาคารและ
ที่ ดิน
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์และ
เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ระบบผลิ ตน้า
ท่อน้าดิ บ เพื่ออุตสาหกรรม
บาท
บาท

ระบบบาบัด
น้าเสีย
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

9,714,608 271,273,919
(3,618,358) (37,763,771)
6,096,250 233,510,148

127,384,507
(65,735,357)
61,649,150

12,451,110
(3,674,489)
8,776,621

672,897
(89,228)
583,669

2,017,029,690
(320,930,781)
1,696,098,909

626,947,402
(84,795,812)
542,151,590

293,011,541
(22,131,983)
270,879,558

17,367,845 3,375,853,519
- (538,739,779)
17,367,845 2,837,113,740

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
เพิม่ ขึน้
การโอนเข้า (ออก)
จาหน่ าย
ค่าเสือ่ มราคา (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

-

6,096,250 233,510,148
4,206,172
1,075,000
(1,749,608) (9,148,972)
9,627,814 224,361,176

61,649,150
7,206,092
13,377,386
(10,592,283)
71,640,345

8,776,621
567,532
176,000
(2,494,822)
7,025,331

583,669
(146,050)
(113,276)
324,343

1,696,098,909
9,191,849
69,682,439
(82,297,906)
1,692,675,291

542,151,590
219,104
1,000,000
(22,964,456)
520,406,238

270,879,558
13,753,385
(10,408,612)
274,224,331

17,367,845 2,837,113,740
86,161,216 107,551,965
(99,064,210)
(146,050)
- (139,769,935)
4,464,851 2,804,749,720

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

14,995,780 271,273,919
(5,367,966) (46,912,743)
9,627,814 224,361,176

147,967,985
(76,327,640)
71,640,345

13,194,642
(6,169,311)
7,025,331

485,981
(161,638)
324,343

2,095,903,978
(403,228,687)
1,692,675,291

628,166,506
(107,760,268)
520,406,238

306,764,926
(32,540,595)
274,224,331

4,464,851 3,483,218,568
- (678,468,848)
4,464,851 2,804,749,720

-
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ ทธิ การใช้
ที่ดิน
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง
บาท

เครื่องมือ
บาท

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
บาท

149,512,082
149,512,082

13,729,779
13,729,779

-

-

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
(ปรับปรุงใหม่)
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

149,512,082
149,512,082

28,725,559
(5,367,966)
23,357,593

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
เพิม่ ขึน้
การโอนเข้า )ออก(
จาหน่าย
ค่าเสือ่ มราคา (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

149,512,082
2,634,327
(3,250,933)
148,895,476

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

152,146,409
(3,250,933)
148,895,476

การปรับปรุงตามนโยบายการ
บัญชีใหม่ (หมายเหตุ 5)
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ยานพาหนะ
บาท

ท่อน้าดิ บ
บาท

ระบบผลิ ตน้า
เพื่ออุตสาหกรรม
บาท

ระบบบาบัด
น้าเสีย
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

-

8,350,918
8,350,918

-

-

-

-

171,592,779
171,592,779

271,273,919 147,967,985
(46,912,743) (76,327,640)
224,361,176 71,640,345

13,194,642
(6,169,311)
7,025,331

8,836,899
(161,638)
8,675,261

2,095,903,978
(403,228,687)
1,692,675,291

628,166,506
(107,760,268)
520,406,238

306,764,926
(32,540,595)
274,224,331

4,464,851
4,464,851

3,654,811,347
(678,468,848)
2,976,342,499

23,357,593
1,156,657
(7,846,920)
16,667,330

224,361,176 71,640,345
- 5,417,108
- 3,775,470
(9,173,376) (10,694,243)
215,187,800 70,138,680

7,025,331
2,077,688
81,839
(52,449)
(2,818,354)
6,314,055

8,675,261
3,338,234
(151,284)
(3,878,709)
7,983,502

1,692,675,291
1,817,257
56,631,230
(85,845,854)
1,665,277,924

520,406,238
1,050,000
80,072,817
(24,645,360)
576,883,695

274,224,331
4,464,851
8,994,954 149,703,170
- (140,561,356)
(10,688,213)
272,531,072 13,606,665

2,976,342,499
176,189,395
(203,733)
(158,841,962)
2,993,486,199

29,882,216
(13,214,886)
16,667,330

271,273,919 157,160,563
(56,086,119) (87,021,883)
215,187,800 70,138,680

15,296,969
(8,982,914)
6,314,055

11,932,142
(3,948,640)
7,983,502

2,154,352,465
(489,074,541)
1,665,277,924

709,289,323
(132,405,628)
576,883,695

315,759,880
(43,228,808)
272,531,072

3,830,700,551
(837,214,352)
2,993,486,199

13,606,665
13,606,665
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ต้นทุนการกูย้ มื จานวน 2,367,314 บาท (พ.ศ. 2562 : 506,465 บาท) เกิดจากเงินกูย้ มื ทีย่ มื มาเฉพาะเพื่อสร้างระบบผลิตน้า
เพื่ออุตสาหกรรม และได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์รวมและอยู่ในรายการซือ้ สินทรัพย์ กลุ่มกิจการใช้อตั ราการตัง้ ขึน้ เป็ น
ทุนร้อยละ 2.88 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.21) ในการคานวณต้นทุนที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตราการตัง้ ขึน้ เป็ นทุน
ดังกล่าวเป็ นอัตราต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดจริงจากเงินกูย้ มื ทีน่ ามาใช้เป็ นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ
กลุ่มกิจการและบริษทั มีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่า (พ.ศ.2562 : สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน) ซึง่ จัดประเภท
เป็ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
สิทธิการใช้ทด่ี นิ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
รวม

209,573,872
14,178,580
7,869,929
231,622,381

-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
148,895,476
8,422,894
7,869,929
165,188,299

-

ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษทั มีการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ซง่ึ แสดงรวมในที่ ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวน 11,967,072 บาท และ 5,972,561 บาท ตามลาดับ
จานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าต่า
กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่า

งบการเงิ นรวม
บาท

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
บาท

1,182,699
2,000,140

1,182,699
1,923,500

22,664,449

18,993,901
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสือ่ มราคารับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังรายละเอียดนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

123,095,896
83,072,888
11,439,280
217,608,064

100,921,353
54,966,763
2,107,559
157,995,675

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
97,553,257
49,853,004
11,435,701
158,841,962

88,843,360
48,819,016
2,107,559
139,769,935

17 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ
ผลิ ตและจาหน่ ายน้ า
เพื่ออุตสาหกรรมและ
บริหารจัดการน้าเสีย
บาท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ดูแลระบบน้ า
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,269,769,461
(190,857,782)
2,078,911,679

3,672,800
(915,584)
2,757,216

2,273,442,261
(191,773,366)
2,081,668,895

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ้ เพิม่ ขึน้
การตัดจาหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2,078,911,679
(45,594,219)
2,033,317,460

2,757,216
745,000
(1,349,233)
2,152,983

2,081,668,895
745,000
(46,943,452)
2,035,470,443

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,269,769,461
(236,452,001)
2,033,317,460

4,417,800
(2,264,817)
2,152,983

2,274,187,261
(238,716,818)
2,035,470,443
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ
ผลิ ตและจาหน่ ายน้ า
เพื่ออุตสาหกรรมและ
บริหารจัดการน้าเสีย
บาท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ดูแลระบบน้ า
บาท

รวม
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ้ เพิม่ ขึน้
การตัดจาหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2,033,317,460
(46,426,603)
1,986,890,857

2,152,983
328,009
(1,459,459)
1,021,533

2,035,470,443
328,009
(47,886,062)
1,987,912,390

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,269,769,461
(282,878,604)
1,986,890,857

4,745,809
(3,724,276)
1,021,533

2,274,515,270
(286,602,880)
1,987,912,390

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ
โปรแกรม
ผลิ ตและจาหน่ ายน้ า
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
เพื่ออุตสาหกรรมและ
บริหารจัดการน้าเสีย
ดูแลระบบน้ า
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,269,769,461
(190,857,782)
2,078,911,679

3,672,800
(915,584)
2,757,216

2,273,442,261
(191,773,366)
2,081,668,895

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ้ เพิม่ ขึน้
การโอนสิทธิระหว่างปี
การตัดจาหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2,078,911,679
(43,614,053)
(45,594,219)
1,989,703,407

2,757,216
745,000
(1,349,233)
2,152,983

2,081,668,895
745,000
(43,614,053)
(46,943,452)
1,991,856,390
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ ทธิ ในการดาเนิ นการ
โปรแกรม
ผลิ ตและจาหน่ ายน้ า
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
เพื่ออุตสาหกรรมและ
บริหารจัดการน้าเสีย
ดูแลระบบน้ า
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,226,155,408
(236,452,001)
1,989,703,407

4,417,800
(2,264,817)
2,152,983

2,230,573,208
(238,716,818)
1,991,856,390

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ้ เพิม่ ขึน้
การตัดจาหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,989,703,407
(45,695,320)
1,944,008,087

2,152,983
317,500
(1,458,254)
1,012,229

1,991,856,390
317,500
(47,153,574)
1,945,020,316

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,226,155,408
(282,147,321)
1,944,008,087

4,735,300
(3,723,071)
1,012,229

2,230,890,708
(285,870,392)
1,945,020,316

18 ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่วนให้แก่กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ทีถ่ ูกกาหนดตามส่วนงานธุรกิจ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจน้า

2,162,207,653 2,162,207,653
610,669,873 610,669,873
2,772,877,526 2,772,877,526

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
597,693,413
597,693,413

597,693,413
597,693,413

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน
ในการจาหน่ าย โดยใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ซึ่งถูกจัดอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรม การคานวณดังกล่าวใช้
ประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้บริหาร
กระแสเงินสดหลังจากปี ท่ี 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของธุรกิจทีห่ น่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดาเนินงานอยู่
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อสมมติทส่ี าคัญใช้ในการคานวณมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
ธุรกิ จพลังงาน (ร้อยละ)

ธุรกิ จน้า (ร้อยละ)

(2.0)
5.4

29.1
3.1
9.5

กาไรขัน้ ต้น
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด

ฝ่ ายบริหารพิจารณากาไรขัน้ ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผ่ ่านมาประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้สอดคล้องกับการคาดการณ์ อตั ราการเติบโตที่รวมอยู่ใน
รายงานของอุตสาหกรรม อัตราคิดลดทีใ่ ช้สะท้อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงานนัน้ ๆ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี หากข้อสมมติท่ี ใช้ในการคานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ
จาหน่ายเปลีย่ นแปลงเป็ นดังนี้
ธุรกิ จพลังงาน (ร้อยละ)

ธุรกิ จน้า (ร้อยละ)

(3.6)
7.1

24.5
0.6
12.4

กาไรขัน้ ต้น
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด
19 ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
ทีจ่ ะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,157,156

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

154,004

-

-

(13,454,772) (16,276,256)
(108,063,417) (106,517,032)
(121,518,189) (122,793,288)

(12,788,481)
(64,316,669)
(77,105,150)

(13,263,875)
(80,037,299)
(93,301,174)

(120,361,033) (122,639,284)

(77,105,150)

(93,301,174)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงิ นรวม

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินรับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายเพือ่ การรับโอนธุรกิจน้า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการค่าซ่อมแซม

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่
อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้าเสีย
ค่าเสือ่ มราคา
สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
(พ.ศ. 2562: เงินลงทุนระยะยาว)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรหรือขาดทุน
บาท

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2562
บาท

รายการปรับปรุง
จากการเปลี่ยน
แปลงนโยบาย
การบัญชี
บาท

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรหรือขาดทุน
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2563
บาท

1,845,399
3,407,890
518,555,858
66,314,349
590,123,496

162,985
713,743
(10,976,000)
1,778,928
(8,320,344)

(353,941)
(353,941)

2,008,384
3,767,692
507,579,858
68,093,277
581,449,211

250,228
250,228

225,070
534,962
746,327
(10,976,000)
1,448,948
48,457,673
362,050
40,799,030

2,483,682
534,962
4,514,019
496,603,858
69,542,225
48,457,673
362,050
622,498,469

(390,582,680)
(312,122,060)
-

7,380,444
15,135,233
-

-

(383,202,236)
(296,986,827)
-

-

7,546,921
14,775,472
(45,932,402)

(375,655,315)
(282,211,355)
(45,932,402)

(24,986,040)
(2,428,823)
(730,119,603)

2,774,537
933,082
(192,188)
26,031,108

-

(22,211,503)
(1,495,741)
(192,188)
(704,088,495)

(15,042,999)
(15,042,999)

151,607
(269,606)
(23,728,008)

(37,254,502)
(1,344,134)
(461,794)
(742,859,502)

(139,996,107)

17,710,764

(353,941)

(122,639,284)

(14,792,771)

17,071,022

(120,361,033)

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ.2562
บาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
202

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินรับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายเพือ่ การรับโอนธุรกิจน้า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการค่าซ่อมแซม
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายน้าเพือ่
อุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้าเสีย
ค่าเสือ่ มราคา
สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรขาดทุน
บาท

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2562
บาท

รายการปรับปรุง
จากการเปลี่ยน
แปลงนโยบาย
การบัญชี
บาท

รายการที่รบั รู้ใน
กาไรหรือขาดทุน
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2563
บาท

1,845,399
3,407,890
518,555,858
66,314,349
590,123,496

162,985
713,743
(10,976,000)
182,726
(9,916,546)

(353,941)
(353,941)

2,008,384
3,767,692
507,579,858
66,497,075
579,853,009

250,228
250,228

225,070
534,962
746,327
(10,976,000)
1,245,179
34,787,729
362,051
26,925,318

2,483,682
534,962
4,514,019
496,603,858
67,742,254
34,787,729
362,051
607,028,555

(390,582,680)
(312,122,060)
(2,428,823)
(705,133,563)

16,103,253
15,135,233
933,082
(192,188)
31,979,380

-

(374,479,427)
(296,986,827)
(1,495,741)
(192,188)
(673,154,183)

-

7,400,664
14,775,472
(33,037,659)
151,607
(269,606)
(10,979,522)

(367,078,763)
(282,211,355)
(33,037,659)
(1,344,134)
(461,794)
(684,133,705)

(115,010,067)

22,062,834

(353,941)

(93,301,174)

250,228

15,945,796

(77,105,150)

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ.2562
บาท
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20 เงิ นกู้ยืม
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

249,782,612
2,389,299,319
2,639,081,931

รายการไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

1,765,000,000
124,729,533
3,998,377,529
5,888,107,062

4,622,982,354
874,343,972
5,604,086,210 4,994,265,166
10,227,068,564 5,868,609,138
12,866,150,495 11,756,716,200

รวม
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ เงิ นกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน
จากสถาบัน
หุ้นกู้
การเงิ น
การเงิ น
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่าย
การตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่าย
การตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

2,891,000,000
(1,126,000,000)
1,765,000,000
1,590,000,000
(3,355,000,000)
-

1,000,000,000
(1,000,000)
73,505
999,073,505
4,000,000,000
(127,000,000)
691,461
4,872,764,966

8,987,977,050
4,665,645
8,992,642,695
3,000,000,000
(4,003,793,150)
4,535,984
7,993,385,529

รวม
บาท

8,987,977,050
2,765,000,000
(1,000,000)
4,739,150
11,756,716,200
8,590,000,000
(7,485,793,150)
5,227,445
12,866,150,495
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กู้ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

4,872,764,966
7,993,385,530
12,866,150,496

999,073,505 4,882,924,331
999,073,505
8,992,642,695 7,996,104,983 9,136,743,356
9,991,716,200 12,879,029,314 10,135,816,861

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.45 - 3.10 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 3.47 - 3.48) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ท่ไี ม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ ถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
สัดส่วนเงินกูข้ องกลุ่มกิจการและบริษทั ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีค่ อื ร้อยละ 59 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 36) ของเงินกูท้ งั ้ หมด
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2.84 - 3.19
2.27 - 3.63

3.47 - 3.48
2.70 - 3.63
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี
รวม
21

2,639,081,931
8,728,852,189
1,498,216,375
12,866,150,495

5,888,107,062
4,550,540,922
1,318,068,216
11,756,716,200

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

เจ้าหนี้การค้ากิจการค้าอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 31)
รายได้รบั ล่วงหน้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

170,978,620
72,525,229
2,674,812
39,624,670
55,873,639
757,434
342,434,404

68,059,550
66,412,692
64,230,550
93,151,228
359,955
292,213,975

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
32,739,595
72,525,229
2,674,812
39,624,670
47,975,429
378,784
195,918,519

26,127,913
65,351,067
64,230,550
38,829,431
94,393
194,633,354
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22 ประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้ าเป็ นค่าตอบแทนรายปี ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าดาเนินการผลิตและ
จาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ าเสีย เกณฑ์ในการคานวณค่าตอบแทนรายปี คดิ เป็ นร้อยละ 1 ในระยะเวลา
3 ปี แรก นับตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 และ ร้อยละ 3 ในระยะเวลาปี ท่ี 4 - 50 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ า
ในโครงการก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สนิ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระระหว่างปี
ดอกเบีย้ จ่าย
โอนสิทธิไปยังบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745
(24,645,439) (23,629,923) (24,573,523) (23,629,923)
31,890,180 32,524,561 30,799,418 31,754,543
- (7,210,992)
347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิ น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรขาดทุน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่

22,570,095

18,838,462

4,013,593

3,568,716

-

(1,769,703)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
จ่ายระหว่างปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

18,838,462
3,648,949
364,644
(281,960)
22,570,095

17,039,449
3,266,360
302,356
(1,769,703)
18,838,462

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
การเกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 1.98
ร้อยละ 1.98
ร้อยละ 5.50
ร้อยละ 5.50
55 ปี
55 ปี
ร้อยละ 9.00 ถึง 15.00 ร้อยละ 9.00 ถึง 15.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นดังนี้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
การเพิ่ มขึน้ ของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ.2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ.2562

ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ ลดลง ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5.07
5.07
5.67
5.67
ร้อยละ 1 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ลดลง ร้อยละ ลดลง ร้อยละ
6.42
6.42
5.86
5.86
ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ ลดลง ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5.48
5.48
2.93
2.93
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อา้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ในทาง
ปฏิบตั สิ ถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกัน
กับการคานวณหนี้สนิ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 คือ 9.09 ปี และ 8.24 ปี ตามลาดับ
24 เงิ นปันผล
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2563 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2562 ในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 612 ล้านบาท โดยเงินปั นผลได้จ่าย
แล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2563 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 353.81 ล้านบาท โดยเงินปั นผลได้จ่ายแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอัต รา 0.2115 บาทต่ อ หุ้น เป็ น จ านวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 808.99 ล้า นบาท โดย
เงินปั นผลได้จ่ายแล้วในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2562 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงาน สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้
353.81 ล้านบาท โดยเงินปั นผลได้จ่ายแล้วในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
25 สารองตามกฎหมาย
งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

164,386,579
81,594,588
245,981,167

112,766,796
51,619,783
164,386,579

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้จะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้
ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
81
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
26 รายได้อื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
อื่น ๆ
รวม
27

36,494,253
19,048,669
18,670,317
5,743,421
79,956,660

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

74,983,505 1,719,992,966 921,322,161
47,948,721 200,265,852 131,789,193
21,141,204
922,759
922,759
675,245
1,396,951
83,322
145,671,434 1,921,655,769 1,054,117,435

ต้นทุนทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้ (หมายเหตุ 20)
ประมาณการหนี้สนิ จากธุรกิจน้า (หมายเหตุ 22)
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า (พ.ศ. 2562: หนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน)
อื่น ๆ
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

79,251,358
300,958,849
4,535,985
31,890,181

15,575,233
285,739,763
4,665,645
32,524,561

79,740,736
303,343,250
4,535,985
30,799,418

15,575,233
285,739,763
4,665,645
31,754,543

11,173,903
5,047,015
432,857,291

3,519,703
342,024,905

8,590,475
2,576,126
429,585,990

337,735,184

28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ต้นทุนน้าดิบ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสือ่ มราคา (หมายเหตุ 16)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 17)
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียมให้คาแนะนาและปรึกษา

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

677,008,776 716,142,766 673,841,845 716,060,824
111,015,898 106,367,854 109,730,315 105,813,520
217,608,064 157,995,675 158,841,962 139,769,935
47,886,062 46,943,452 47,153,574 46,943,452
3,245,566 22,449,643
3,106,198 19,833,164
33,253,313 33,370,200 33,196,613 33,370,200
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29 ค่าใช้จ่าย(ผลประโยชน์) ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่าย(ผลประโยชน์)ภาษีเงินได้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั
การปรับปรุงจากปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
รวม

33,966,901
(5,658,690)
(17,071,022)
11,237,189

60,324,270
234,337
(17,710,764)
42,847,843

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
(5,616,032)
(15,945,796)
(21,561,828)

5,616,031
(22,062,834)
(16,446,803)

ภาษีเงินได้สาหรับกาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจานวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับอัตรา
ภาษีทใ่ี ช้สาหรับปี แสดงได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินในบริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ภาษีคานวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถหักได้เพิม่ ขึน้
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทผ่ี ่านมาซึง่ ยังไม่รบั รู้
เป็ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การปรับปรุงจากปี ก่อน
ค่าใช้จ่าย(ผลประโยชน์)ภาษีเงินได้

823,964,245
(61,337,301)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

2,180,056,894 1,610,329,931 1,015,948,866
(55,575,195) (6,956,640) (32,410,477)

(866,266,542) (1,881,117,658)
(103,639,598)
243,364,041 1,603,373,291
(20,727,919)
(569,686)
(3,649,425)
5,713,349

48,672,808

320,674,658

983,538,389
196,707,678

(692,772)
(569,686)
(692,772)
(7,498,351) (343,998,593) (184,264,432)
9,396,440
2,573,888
3,165,203

(9,594,658)

(31,362,480)

-

(31,362,480)

45,724,218
(5,658,690)
11,237,189

24,097,861
234,337
42,847,843

5,373,937
(5,616,032)
(21,561,828)

(16,446,803)
83

210

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์ประกอบในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
ก่อนภาษี
บาท
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
รวม

(11,016,131)
(159,220,542)
(170,236,673)

พ.ศ.2563
ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

- (11,016,131) (22,148,436)
1,769,703
- (159,220,542) (12,418,877)
- (170,236,673) (32,797,610)

พ.ศ.2562
ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

- (22,148,436)
(353,941)
1,415,762
- (12,418,877)
(353,941) (33,151,551)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หลังภาษี
บาท

-

-

-

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ.2562
ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

1,769,703

(353,941)

1,415,762
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ.2563
ภาษี
บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
30 กาไรต่อหุ้น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
กาไรสาหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562

812,727,022 2,137,209,022 1,631,891,759 1,032,395,669
3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000
0.21

0.56

0.43

0.27

กิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ท่สี ้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ.2563 และ พ .ศ.2562 ดังนัน้
จึงไม่มกี ารนาเสนอกาไรต่อหุน้ ปรับลด
31 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 70.45 ซึง่ มีบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ใหญ่ขนั ้ สูงสุด จานวนทีเ่ หลือร้อยละ 29.55
ถือโดยบุคคลทัวไป
่
กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน อื่น ประกอบด้วยกิจการที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ มเดีย วกัน ของบริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการระหว่างกัน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
บริษทั ใหญ่ขนั ้ สูงสุด
รายได้จากการขายและบริการ
ค่าบริหารงาน
บริษทั ใหญ่
ต้นทุนน้าดิบ
ค่าบริการ
ค่าภาษีโรงเรือน
ค่าบริหารงาน
ค่าเช่า
ค่าโฆษณา
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
บริษทั ร่วม
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
การร่วมค้า
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

4,410,037
1,204,613

4,499,851
1,378,200

1,204,613

1,378,200

47,507,949
180,000
31,992,000
3,782,450
3,044,155

46,253,587
180,000
41,885
31,992,000
3,125,405
420,000
-

47,507,949
180,000
31,992,000
3,362,450
3,044,155

46,253,587
180,000
41,885
31,992,000
3,125,405
-

-

- 305,836,250 327,335,117
- 194,400,195 130,618,464
- 1,719,992,966 921,322,161

206,649,537 221,113,669
- 34,490,451
18,524,007 20,024,853

12,318,437
12,642,791
146,309

17,152,586
11,398,141
1,116,351

206,649,537 221,113,669
-

12,018,437
-

16,828,586
-
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
กิ จการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนน้าดิบ
ค่าไฟฟ้ า
ค่าบริการ
ค่าภาษีโรงเรือน
ค่าเช่า
ค่าโฆษณา
ค่าควบคุมงาน
ค่าฝึกอบรม
ดอกเบีย้ จ่าย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

5,600,836
4,541,133
4,680,051
4,541,133
622,658,580 665,866,483 622,658,580 665,866,483
1,107,285
785,576
1,107,285
785,576
514,000
432,000
432,000
432,000
688,912
688,912
164,515
7,734,249
164,515
5,185,959
13,544,980
600,000 12,944,980
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
9,900
6,000
9,900
6,000
7,317,823
4,945,180
-

ยอดคงค้าง
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

ลูกหนี้ การค้า
บริษทั ใหญ่ขนั ้ สูงสุด
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

692,567
19,993,305
978,311
1,072,714
22,736,897

738,641
22,462,027
1,306,570
421,636
24,928,874

15,626,520
49,181,693
924,810
804,730
66,537,753

17,693,991
26,946,776
1,116,046
413,620
46,170,433

รายได้ค้างรับ
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

368,595
368,595

510,363
510,363

17,749,596
368,595
18,118,191

44,171,938
510,363
44,682,301
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
เงิ นปันผลค้างรับ
บริษทั ร่วม
รวม

- 564,287,076
- 564,287,076

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

-

-

- 211,424,250
2,372,246
2,372,246 211,424,250

51,706,075
51,706,075

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษทั ย่อย
การร่วมค้า
รวม

1,838,694
1,838,694

เงิ นทดรองจ่าย
บริษทั ย่อย
รวม

-

-

361,974
361,974

428,534
428,534

ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ใหญ่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

10,161
14,516
24,677

10,161
14,516
24,677

-

-

เจ้าหนี้ การค้า
บริษทั ใหญ่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

6,654,252
65,870,977
72,525,229

8,000,068
58,412,624
66,412,692

6,654,252
65,870,977
72,525,229

8,000,068
57,350,999
65,351,067

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ใหญ่ขนั ้ สูงสุด
บริษทั ใหญ่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

239,680
6,291,751
17,845,071
24,376,502

138,244
2,678,889
10,936,579
13,753,712

239,680
6,291,751
17,827,379
24,358,810

138,244
2,678,889
10,853,833
13,670,966
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

ประมาณการหนี้ สินจากธุรกิ จน้า
บริษทั ใหญ่และกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373
347,711,124 340,466,383 338,711,268 332,485,373

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
บริษทั ใหญ่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
รวม

59,117,488
158,496,213
217,613,701

- 59,117,488
- 95,812,272
- 154,929,760

-

เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กยู้ มื เพิม่ ขึน้
รับคืนเงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท

283,490,552 754,550,500 5,029,490,000
- 230,490,552 2,518,000,000
(35,000,000) (701,550,500) (1,476,000,000)
248,490,552 283,490,552 6,071,490,000

2,653,440,000
4,137,490,000
(1,761,440,000)
5,029,490,000

งบการเงิ นรวม
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการกูย้ มื ปกติ เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวครบกาหนดใน 8 ปี
และไม่มหี ลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี )
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เงินให้กู้ยมื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีกาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถามและไม่มหี ลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ในอัตราคงที่
ร้อยละ 3.21 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 4.25 ต่อปี )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ ริหารระดับสูง เลขานุการบริษทั
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายหรือค้างจ่ายสาหรับผูบ้ ริหารสาคัญมีดงั นี้
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

49,693,779
2,359,941
52,053,720

54,247,246
2,160,134
56,407,380

32 ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้
ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินซึง่ ไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
งานระหว่างก่อสร้าง

79,478,417

238,463,925

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
2,311,807

18,630,607

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัทมีภาระผู กพันตามสัญญาเช่ าที่มีมู ลค่ าต่ า เกี่ยวกับการเช่ า อุ ปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุ ปกรณ์ ส านั กงาน
เป็ นระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ (พ.ศ. 2562 : สัญญาเช่าระยะยาว) โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

177,818
177,818

14,867,590
39,302,259
229,597,835
283,767,684

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
177,818
177,818

13,408,237
32,925,436
186,615,445
232,949,118
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
กลุ่ ม กิจ การมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือ ค้า ประกัน ที่อ อกโดยธนาคารเพื่อ การปฏิบ ัติตามสัญญากับกลุ่ มพลังงาน
เป็ นจานวนเงิน 114.25 ล้านบาท (พ.ศ.2562 : 175.59 ล้านบาท) จานวนเงิน 5.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ.2562 : 5.50
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่ จะหมดอายุใน 30 เมษายน 2564
กลุ่ ม กิจ การมีห นี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น จากหนั ง สือ ค้ า ประกัน ที่อ อกโดยธนาคารเพื่อ การปฏิบ ัติต ามสัญ ญากับ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคและอื่นๆ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

750,000
8,153,500
269,257
9,172,757

7,375,100
269,257
7,644,357

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
บาท
บาท
7,341,500
269,257
7,610,757

7,375,100
269,257
7,644,357

33 สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
บริ ษทั

สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ร่วม
- บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็น แอล แอล จากัด จานวน
26.31 ล้านหุน้
- บริษทั บี กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ)1 จากัด
จานวน 3.84 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด จานวน 40.27 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด จานวน 42.14 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด จานวน 42.27 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด จานวน 38.02 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด จานวน 36.76 ล้านหุน้
- บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จากัด จานวน
36.01 ล้านหุน้

หลักประกัน
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ เจพี
เอ็น แอล แอล จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั บี กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด
การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2
จากัด

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ร่วม
-บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด จานวน 406.84 ล้านหุน้ การกูย้ มื เงินให้กบั บริษทั เก็ค-โค่ วัน จากัด
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
34 สิ ทธิ ประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 กลุ่มกิจการได้รบั สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสาหรับกิจการผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทกิจการสาธารณูปโภคและบริการพืน้ ฐานจานวน 7 บัตรส่งเสริม และ
สาหรับกิจการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา จานวน 25 บัตรส่งเสริม
สิทธิประโยชน์พเิ ศษทีส่ าคัญ
1) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนโดยมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้ประกอบกิจการนัน้
ในกรณีท่ปี ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รบั การส่งเสริม
จะได้รบั อนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิ
ของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
2) ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้
3) ได้ร ับ ลดหย่ อ นภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลส าหรับ ก าไรสุ ท ธิท่ีไ ด้ร ับ จากการลงทุ น ในอัต ราร้อ ยละ 50 ของอัต ราปกติมี
กาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลาตามข้อ 1
4) ได้รบั อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าน้ าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
5) ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ในฐานะทีเ่ ป็ นกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อจากัดตามทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้จากการขายและให้บริการสาหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถแยกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

ได้รบั
การส่งเสริม
การลงทุน
พันบาท

พ.ศ. 2563
ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การลงทุน
พันบาท

271,090
44,804
315,894

1,222,054
160,017
1,382,071

ได้รบั
การส่งเสริม
รวม การลงทุน
พันบาท
พันบาท
1,493,144
204,821
1,697,965

256,662
5,371
262,033

พ.ศ. 2562
ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การลงทุน
พันบาท

รวม
พันบาท

1,383,117
212,098
1,595,215

1,639,779
217,469
1,857,248

35 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2564 จานวน 700 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการออกและเสนอขาย
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัทตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ซ้อื ขายในตลาดตราสารหนี้
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้การออกหุ้นกู้
ได้ผ่านความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ แล้วโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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คำำ�ศััพท์์และ
คำำ�ย่่อที่่�สำำ�คััญ

บริษัท หรือ WHAUP
กลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ หรือ WHA
กลุ่ม WHA
WHAID
กลุ่ม WHAID
WHAWT
WHAEG

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำ�กัด
: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

WHAET

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำ�กัด

WUPIN
WHASL

: บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอช โซล่าร์ จำ�กัด

WUPS1

: WHAUP (SG) 1 PTE. Limited (จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)

WUPS2
WUPSD
WUPNA
CUA LO
SDWTP
WHA NGD2
WHA NGD4
Gheco-I
HHTC
HHPC
GIPP
BPWHA-1
Gulf JP NLL
Gulf NLL 2
Gulf TS 1
Gulf TS 2
Gulf TS 3
Gulf TS 4
Gulf VTP
Gulf Solar
Gulf Solar BV
Gulf Solar TS 1
Gulf Solar TS 2
Gulf Solar KKS
Gulf WHA MT
Gulf MP
ESCE
CCE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WHAUP (SG) 2 PTE. Limited (จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)
WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited (จดทะเบียนจัดตั้งใน สิงคโปร์)
WHAUP Nghe An Joint Stock Company (จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company (จดทะเบียนจัดตั้งใน เวียดนาม)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำ�กัด
บริษัท เก็คโค่-วัน จำ�กัด
บริษัท ห้วยเหาะไทย จำ�กัด
บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำ�กัด (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว)
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำ�กัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 1 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ทีเอส 2 จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์เคเคเอส จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำ�กัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
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WHA Gunkul 1
WHA Gunkul 3
WHA Gunkul 6
WHA Gunkul 17
WHA CIE 1
WHA CIE 2
ESIE
WHA ESIE 1
WHA ESIE 2
WHA ESIE 3
WHA ESIE 4
WHA EIE
WHA RIL
WHA SIL
WHA LP 1
EECi
ธุรกิจสาธารณูปโภค
ธุรกิจน้ำ�
ธุรกิจพลังงาน
COD
SCOD
MW
TPH
RT
IPP
SPP

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VSPP

: ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer

กนอ. หรือ IEAT
กกพ.
กพช.
กฟผ. หรือ EGAT
กฟภ. หรือ PEA
กฟน. หรือ MEA
กปภ. หรือ PWA
กปน. หรือ MWA
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บีโอไอ หรือ BOI
EBITDA
CAGR
กลุ่มโกลว์
กลุ่มกัลฟ์
กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์
กลุ่มกันกุล

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำ�กัด
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ธุรกิจน้ำ� และการให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือการบริหารจัดการของเสีย
การประกอบธุรกิจจำ�หน่ายน้ำ�ดิบ ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ำ�เสีย
การประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า
วันเริ่มดำ�เนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date
วันที่กำ�หนดวันเริ่มดำ�เนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Scheduled Commercial Operation Date
เมกะวัตต์
ตันต่อชั่วโมง หรือ Ton per hour
ตันความเย็น หรือ Ton of Refrigeration
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ Independent Power Producer
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power Producer
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตราการเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 777 อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22
ห้้องเลขที่่� 2203-2205 หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด) กม.7
ต. บางแก้้ว อ. บางพลีี จ. สมุุทรปราการ 10540
โทรศััพท์์ 0-2719-9559 โทรสาร 0-2719-9558

www.wha-up.com
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