
 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์               วนัที่ 10 เมษายน 2560  

“ WHAUP ” ฤกษ์ด ีเข้าเทรดใน SET วนันี ้  
 เร่งขยายธุรกจินํา้ –ไฟฟ้า  เตรียมรับ การลงทุน EEC  

 
กรุงเทพฯ – บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ฤกษ์ดี เข้าทาํการซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนีเ้ป็นวันแรก ม่ันใจปัจจัยพืน้ฐานแกร่ง เร่งเดนิหน้าขยาย
ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานแบบครบวงจร ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมเตรียม 
แผนรองรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก EEC 
ชี ้WHAUP มีฐานการลงทุนในพืน้ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นพืน้ที่เป้าหมายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ม่ันใจ บริษัทฯ จะได้รับอานิสงค์จากความต้องการใช้
สาธารณูปโภคนํา้และไฟฟ้าจากผู้ปประกอบการในนิคมฯ เพิ่มขึน้   

นพ.สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
หรือ WHAUP เปิดเผยว่า  การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ.ดบับลิวเอช
เอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ในวนันี ้(10 เม.ย.) ถือเป็นก้าวสําคญัของบริษัทฯ และมองว่าธุรกิจ
สาธารณปูโภค และพลงังาน มีแนวโน้มการเติบโตท่ีแข็งแกร่งในอนาคต จากการขยายตวัของการลงทนุใน
อตุสาหกรรมชัน้นําทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่สอดคล้องไปกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจ จากแผนการขยาย
ธุรกิจสาธารณปูโภคและธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด  (มหาชน) หรือ WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ว่า WHAUP เป็น 1 ใน 4 สาย
ธุรกิจของ WHA GROUP ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต จากความต้องการ
ใช้นํา้ และไฟฟ้า เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการทัง้ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม และนอกนิคม
อตุสาหกรรมมากขึน้   

ปัจจบุนั WHAUP มีฐานการลงทนุในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึง่เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายใน
พืน้ท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) ซึง่เม่ือมีการลงทนุเกิดขึน้
ในอนาคตจะส่งผลดีต่อภาพรวมของรายได้ให้มีการเติบโตมากขึน้ ดงันัน้จึงเช่ือว่าการเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯของ WHAUP ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคนัน้ จะเพิ่มความน่าสนใจให้กบักลุ่มนกั
ลงทนุ ในระยะยาวได้   
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“ ธุรกิจสาธารณปูโภค และพลงังาน เป็นธุรกิจอนัดบัต้นๆ ท่ี WHA GROUP เล็งเห็นว่า มีอตัราการ
เติบโตท่ีต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีอตุสาหกรรม เพราะนํา้ และไฟฟ้า ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัใน
การดําเนินธุรกิจ ดงันัน้ การขยายตวัของความต้องการใช้สาธารณูปโภคและไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ในนิคมฯ จะ
เป็นตวับง่ชีอ้ตัราการเตบิโตของ WHAUP ในอนาคตได้เป็นอยา่งดี” นางสาว จรีพร กลา่ว  

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ 
พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมัน่ใจว่าการเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์วนันี ้(10 เม.ย. 2560) จะได้การตอบรับท่ีดีจากนกัลงทนุ จากความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจ
สาธารณูปโภคท่ียาวนาน และฐานลกูค้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเป้าหมายการส่งเสริมอตุสาหกรรมของประเทศไทย 
ในพืน้ท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่คาดว่าจะมีการขยายการลงทนุเพิ่มเติม สง่ผล
ให้มีการเตบิโตของความต้องการสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้มากกวา่ภมูิภาคอ่ืน 

สําหรับเม็ดเงินท่ีได้จากการระดมทุนในครัง้นี ้บริษัทฯจะนําไปใช้ เพ่ือการลงทุนในโครงการขยาย
ธุรกิจสาธารณปูโภค และธุรกิจพลงังาน เพ่ือเสริมศกัยภาพในอนาคต และส่วนท่ีเหลือบริษัทฯ จะนําไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทจะนําไปใช้เพ่ือการชําระคืนเงินกู้ จากสถาบัน
การเงิน ซึง่จะทําให้อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E) ในปัจจบุนัอยูท่ี่ 1.5 เท่าลดลง 

ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้า SPP ท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่นัน้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจํานวน 6 โครงการ 
รวม 190 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นการถือหุ้น) โดยจะใช้งบลงทนุอีกประมาณ 1,858 ล้านบาท ซึง่ในปี 2560 
นีจ้ะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ จํานวน 4 โครงการ รวมจํานวน 130 เมกะวตัต์ และอีก 2 โครงการ
จะทยอยเปิดในปี 2561 -2562 และจะรับรู้รายได้จากการลงทุนไฟฟ้าครบ 540 เมกะวตัต์ ในปี 2562 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 54% จากสิน้ปี 2559 ท่ีมีกําลงัผลติไฟฟ้า 350 เมกะวตัต์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการบริหารจดัการขยะอุตสาหกรรมเพ่ือพลงังาน 
(Waste to Energy) โดยลงทนุใน บริษัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอร์ยี จํากดั หรือ CCE ร่วมกบับริษัทในเครือ 
บมจ. โกลว์ พลงังาน และ บริษัท SUEZ  ซึ่งได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณพลงังานไฟฟ้าตาม
สญัญา 6.90 เมกะวตัต์ ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี จงัหวดัชลบรีุ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการจดัทํา
รายงานฯ พร้อมทัง้ได้รับการอนมุตัจิากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเดือนตลุาคม 2560 สว่นขัน้ตอนการ 
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ก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 24-26 เดือนซึ่งคาดว่าจะสามารถเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
ธนัวาคม 2562 โดยมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 1,500 ล้านบาท 

สําหรับด้านพลงังานทดแทนอ่ืน บริษัทฯ ยงัมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพืน้ท่ีอาคาร
ของกลุม่ฯ ท่ีอยู่ในระหว่างเตรียมการ มากกว่า 2 ล้านตารางเมตร สว่นธุรกิจนํา้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตและจําหน่ายนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม และการบริหารจดัการนํา้เสีย ประมาณ 95 ล้านลกูบาศก์เมตร
ตอ่ปี และคาดวา่ความต้องการใช้นํา้เพ่ืออตุสาหกรรมจะเพิ่มขึน้อยา่งมากจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP ทัง้ 6 
โครงการ ท่ีจะทยอยเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์  

“ จากแผนธุรกิจดงักล่าว บริษัทฯ มัน่ใจว่า จะมีการเติบโตของรายได้จากธุรกิจนํา้และส่วนแบ่ง
กําไรจากธุรกิจพลงังานอยา่งเดน่ชดั เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีรายได้จากธุรกิจนํา้ประมาณ 1,600 ล้านบาท 
และสว่นแบง่กําไรและเงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้าประมาณ 985 ล้านบาท ทัง้นี ้ยงัไม่นบัรวมการขยายตวั
ของฐานลกูค้า ซึง่คาดว่าจะเป็นผลพวงจากนโยบาย EEC ของภาครัฐ ท่ีบริษัทฯ กําลงัประเมินตวัเลขอยู่ ” 
นายวิเศษ กลา่ว  

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จํากดั ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) ของบมจ.ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กลา่วเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของ WHAUP มี
ความโดดเดน่ทัง้ในด้านธุรกิจสาธารณปูโภค และพลงังานแบบครบวงจร และเป็นผู้ ดําเนินการในพืน้ท่ีการ
สง่เสริมของภาครัฐในการลงทนุโซนภาคตะวนัออก 

ทัง้นี  ้หากพิจารณาจากประสบการณ์ในการบริหาร และความรู้ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจ
สาธารณปูโภค และธุรกิจพลงังานของผู้บริหาร  เช่ือว่าบริษัทฯ มีโอกาสสงูในการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศ 
และประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุม่ CLMV ท่ีมีความต้องการใช้บริการสาธารณปูโภค และไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้ 
ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,600 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 539 ล้านบาท 
และมีสว่นแบง่กําไรและเงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้าประมาณ 985 ล้านบาท  

……………………………………………………………. 
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