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 8. พนัเอกเปรมจิรัสย ์     ธนไทยภกัดี   กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ 
        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ 

 10. นายจิรายทุธ    รุ่งศรีทอง  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
        กรรมการการลงทุน และ 
        กรรมการบริหารความเส่ียง  

 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายกฤษฎา  ศงัขมณี    กรรมการ  
 2. นายไพบูลย ์  ศิริภาณุเสถียร  กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
         กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางวริาวรรณ ธารานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และ 
เลขานุการบริษทัฯ  

2. นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 
3. นางสาวจินดา มไหสวริยะ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายสนบัสนุน 
4. นายสมบติั  อยูส่ามารถ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและ 

      บญัชี และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 

5. นายบดินทร์ อุดล   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ  
6. นายชรินทร์ โซน่ี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายพฒันาธุรกิจ 
7. นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายกลยทุธ์ 
 

ผู้บริหารของบริษัทในเครือทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล  ผูบ้ริหาร (ไดรั้บมอบหมายก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัในเครือ) และ 
    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  
    จ ากดั (มหาชน)  

2. นายวรีะวฒัน์ เตชะสุนทโรวาท  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการและ 
พฒันาธุรกิจบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม นายดอน โรจนเพญ็ บริษทั ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั กุล 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร และนายพจนคัร ปักษี บริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์
เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ครบองคป์ระชุมและกล่าวเปิดประชุม เม่ือเวลา 13.30 น. และแจง้
ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง ผ่านทางวิดีทศัน์โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นหน่ึง
เสียง (One Share One Vote) ท่านสามารถออกเสียงได้ดงัน้ี 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออก
เสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน 

 มติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง ส่วน
ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 และระเบียบวาระ
ท่ี 9 เร่ืองพิจารณาก าหนดโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ส่วนระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีที ่1 ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพ้ิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบ

วาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่า ท่านผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ มีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออก
เสียง ให้ยกมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือ เพื่อลงมติไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงดงักล่าว และถือว่าท่านผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองท่ีไม่ได้ยกมือมีมติอนุมติัตามท่ีประธาน
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดงความ
ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร ส าหรับ
หนังสือมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไวแ้ลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียง
ตามนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะเพียง
รายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  

การหยอ่นบตัรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประหยดัเวลาในการประชุม พิธีกรจะขอให้ผูถื้อ
หุ้นหย่อนบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ส าหรับกรณีท่ีเห็นด้วย ไม่ตอ้ง
หย่อนบตัรลงคะแนน ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  เน่ืองจากระเบียบวาระน้ี
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เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัเพื่อให้การรวบรวมบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

กรณีท่ีจะท าใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนช ารุดหรือไม่ชดัเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผูล้งคะแนนมีความประสงค์จะ

ลงคะแนนเช่นใด 
2. บริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏวา่ ผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนน จากท่ี 

ผูม้อบฉนัทะไดม้อบอ านาจไว ้
2. การนับและประกาศผลคะแนน 

ในการนบัและประกาศผลคะแนน บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง
โดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ INVENTECH น าโปรแกรมการ
ลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนดว้ยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุมคร้ังน้ี โดยจะนับคะแนน
เสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หน้าท่ีจะสรุปผล
คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษทัฯ จะสรุปผลคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ตลอดจนแจง้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”)  ภายในวนัน้ี 
 อน่ึง เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
บริษทัฯ ได้เชิญตวัแทนจากผูถื้อหุ้นและไดม้อบหมายให้ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกท าหน้าท่ี
เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนและใหค้วามเห็นในทางกฎหมาย 4 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นางสาวสุพรรษา เขียวแกว้  ผูแ้ทนจาก ส านกังานกฎหมายเนติพฒัน์ 
2. นางสาวชิดชนก กราบคุณ  ผูแ้ทนจาก ส านกังานกฎหมายเนติพฒัน์ 
3. นายธีระ แกว้จินดา      ตวัแทนผูถื้อหุน้ 
4. นายวรียทุธ อินทร์สิทธ์ิ                           ตวัแทนผูถื้อหุน้ 

 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ 
กรุณายกมือข้ึน และเม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ โปรดแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม และสถานะ
วา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้จึงสอบถามรายละเอียด หากเร่ืองท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
วาระการประชุม ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นสอบถามภายหลงัการประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพ้ิจารณาครบทุกระเบียบ
วาระเรียบร้อยแลว้ 
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธนัวาคม 2560 และไดแ้จง้สารสนเทศยงั ตลท. แลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระผ่านทาง
ช่องทางท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงการเรียกปีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ให้
ตรงกบัปีท่ีจดัการประชุมจริงในปี 2562 (จากเดิมซ่ึงเรียกตามปีท่ีรับรองงบการเงิน) และแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในปีน้ีเพื่อใชใ้นปีต่อไป  

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระถดัไป ประธานขออนุญาตให้พิธีกรเป็นผูป้ระกาศปิดรับการออกเสียง 
และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน และมอบหมายให้นายจิรายุทธ  
รุ่งศรีทอง กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 และ 10  

ส่วนระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
และระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ มอบหมายใหพ้ลต ารวจตรี
วชิยั สังขป์ระไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการ 
  ส าหรับระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
2561 และระเบียบวาระท่ี 9  เร่ืองพิจารณาก าหนดโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 มอบหมายให้
นายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้  าเนินการ 
 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยงั ตลท. พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ดงัรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม 
                  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2559  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อท่ีประชุมว่าตนเองถือหุ้น
ของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 20 กวา่ปี และประทบัใจท่ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ซ่ึงเป็น
ส่ิงยืนยนัไดอ้ยา่งหน่ึงวา่บริษทัฯ มีธรรมาภิบาลและมีการบริหารจดัการท่ีดี ตนไดรั้บมอบหมายจากทางชมรม
ผูถื้อหุ้นไทย และจากผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนขอมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นก าลังใจให้กับบริษัทฯ โดยขอเรียนเชิญ 
คุณฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูถื้อหุน้ กล่าวเพิ่มเติม 
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นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซ่ึงอยูภ่ายใตส้มาคมผูถื้อหุ้นไทย กล่าวต่อท่ี
ประชุมว่าบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เร่ืองน ้ าของภาคตะวนัออกมีความเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้
อุตสาหกรรมของประเทศมีความน่าเช่ือถือ จึงขอช่ืนชมผู ้บริหารทั้ งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต 
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความมัน่คง เขม้แข็งและเติบโต อนัเป็นส่ิงท่ีอยากจะเห็นใน
ตลาดทุน ล่าสุดตนเองไดไ้ปประชุมท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“EGCO”) ซ่ึงเคยเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ซ่ึงขณะน้ีไดจ้  าหน่ายหุน้ใหก้บับริษทั มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“MWC”) ไปแลว้ โดยได้
ก าไรส่วนต่างเป็นจ านวน 4,000 กวา่ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงมาก และส่ิงหน่ึงท่ีผูถื้อหุ้นมี
ความภาคภูมิใจต่อบริษทัฯ คือบริษทัฯ ท าให้ประเทศไม่เกิดวิกฤตการณ์น ้ าในภาคตะวนัออกซ่ึงถือเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ สุดทา้ยน้ีขอฝากไปถึงการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ”)  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ ให้ช่วยกนัมองภาพของ EGCO เป็นตวัอย่าง และท าให้บริษทัฯ เขม้แข็งตลอดจนสามารถขยาย
ธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้ 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูบ้ริหารชุดก่อนท่ีไดส้ร้างบริษทัฯ มา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (“CSR”) ซ่ึงตนเองไดน้ าตวัอยา่งของบริษทัฯ ไปน าเสนอต่อองคก์รอ่ืนหลายแห่ง ดงันั้น
ทางชมรมผูถื้อหุ้นไทยจึงประสงค์จะมอบช่อดอกไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่ผูบ้ริหารชุดใหม่ 
ตลอดจนเป็นขวญัและก าลงัใจท่ีจะท าให้บริษทัฯ เติบโตไปขา้งหนา้ และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกปีแบบ
น้ีต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 2 
และประกาศผลการลงคะแนนเสียง  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,391,313,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 1,392,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ท่ีประชุมทราบวา่ในระเบียบวาระน้ีจะรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ในปี 2560 รวมถึงแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ท่ีจะสอดรับกบันโยบายการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (“EEC ”) ของรัฐบาล วา่บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะเดินต่อไปขา้งหน้าอนัจะท าให้บริษทัฯ 
เติบโตไปไดอ้ยา่งไร  
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สรุปภาพรวมการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. ธุรกจิน า้ดิบ 

บริษทัฯ มีปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายรวม 225.90 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมปริมาณน ้ าดิบท่ีส่ง
ให้กิจการประปาของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จ านวน 30.23 ล้านลูกบาศก์เมตร) ลดลง 24.62 ล้านลูกบาศก์
เมตร หรือร้อยละ 9.83 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ในขณะท่ีราคาเฉล่ียท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายไดต่้อลูกบาศก์เมตร
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากราคาเฉล่ียท่ี 10.76 บาท ต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2559 เป็น 10.85 บาท ต่อลูกบาศกเ์มตรในปี 
2560  

บ ริษัทฯ  มีก ลุ่ม ลูกค้าหลัก  2 ก ลุ่ม  คือก ลุ่ม ลูกค้าอุปโภคบ ริโภค  และก ลุ่ม ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม การใช้น ้ าดิบของลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคในปี 2560 ลดลงประมาณร้อยละ 38 จาก 62.33 
ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็น 38.49 ลา้นลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปริมาณการใช้น ้ าดิบของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเพียงร้อยละ 0.41 (น้อยกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร) ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายน ้ าดิบของบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2560 จ านวน 2,452.05 ล้านบาท ลดลง 244.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.06 จากการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ า
อุปโภคบริโภคลดลง ท าให้อตัราจ าหน่ายโดยรวมเฉล่ียต่อลูกบาศกเ์มตรของน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายจึงสูงข้ึนเล็กนอ้ย 
ประมาณ 10.85 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียต่อลูกบาศกเ์มตรของน ้าท่ีจ  าหน่ายให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้อุปโภคบริโภคต ่ากวา่ราคาเฉล่ียท่ีขายใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 

แมว้า่รายไดข้องบริษทัฯ จะลดลง ส่งผลให้อตัราก าไรหรือก าไรสุทธิรวมลดลงตามไปดว้ย 
แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารจดัการเร่ืองตน้ทุนไดดี้ สามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ไดแ้ก่ ตน้ทุน
ค่าน ้าดิบ และค่าไฟฟ้า ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้สูงข้ึนจากร้อยละ 57.34 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 61.86 ในปี 2560 
2. ธุรกจิน า้ประปา 

บริษทัฯ มีปริมาณน ้าประปาจ าหน่ายรวม 96.43 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เพิ่มข้ึน 3.37 ลา้นลูกบาศก์
เมตร หรือ ร้อยละ 3.62 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 และมีรายได้จากการจ าหน่ายน ้ าประปา ส าหรับปี 2560 
จ  านวน 1,422.75 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 29.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.14 ส าหรับราคาขายเฉล่ีย ถึงแมว้่าปริมาณ
จ าหน่ายน ้ าประปาเพิ่มข้ึน แต่ราคาเฉล่ียต่อลูกบาสก์เมตรลดลง เน่ืองจากปริมาณน ้ าประปาจ าหน่ายท่ีเพิ่ม
ข้ึนอยู่ในสัญญาท่ีมีราคาขายเฉล่ียต ่ากว่าราคาเฉล่ียของทุกสัญญา จึงท าให้สัดส่วนของราคาต่อหน่วยลดลง 
โดยรวมแลว้ปริมาณจ าหน่ายมากข้ึน ท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย  

ส าหรับอตัราก าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 40.80 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 38.22 ในปี 2560 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายก าลงัการผลิต และการเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตจ่ายน ้า  

ในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ แมว้่าในปี 2560 รายไดข้องบริษทัฯ จะลดลง แต่มีการควบคุม
ค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ ในส่วนอตัราก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบ้ีย 
และค่าเส่ือมราคา (EBITDA Margin) ท่ีสูงข้ึนเป็นร้อยละ 57.52 เม่ือเทียบกบัปี 2559 (ร้อยละ 55.97) และอตัรา
ก าไรสุทธิยงัคงใกลเ้คียงกบัปี 2559  ในอตัราร้อยละ 30.55  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อยู่ท่ีร้อยละ 12.15 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 
ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 13.67  
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อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อยูท่ี่ร้อยละ 6.21 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2559 ซ่ึงมีอตัรา
ร้อยละ 6.63  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) มีอตัรา 0.88 เท่า ลดลงจากปี 2559 อยูท่ี่ 1.00 เท่า  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและตน้เงิน (DSCR) มีอตัรา 2.26 เท่า ใกลเ้คียง

กบัปี 2559 ซ่ึงมีอตัรา 2.27 เท่า  
ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

เงินตน้ แสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ ยงัมีศกัยภาพ ท่ีจะกูย้ืมเงินเพิ่ม ในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งการขยายการลงทุนหรือ
ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ก็สามารถท าไดเ้น่ืองจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นยงัคงค่อนขา้งต ่า และใน
ส่วนของกระแสเงินสดอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ค่อนขา้ง
สูง  

ด้านการจดัอนัดับองค์กร TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอนัดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทท่ีระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซ่ึงสะท้อนถึง
สถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษทัฯ และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัต ่า  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวเพิ่มเติมวา่ ธุรกิจของบริษทัฯ จะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม จะเห็นว่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในปี 2560 มีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
1.58 และในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 1.5 – 2.5 ซ่ึงปัจจยับวกส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการ
เติบโตของ MPI มาจาก  

1)  การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  
2)  การลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ มีโครงการ EEC ของ

ภาครัฐ ซ่ึงไดมี้การอนุมติัโครงการส าคญัหลายโครงการไปแลว้ ดงัจะเห็นความก้าวหน้าของโครงการ EEC 
อยา่งต่อเน่ือง และหากดูในภาพรวมของโครงการ EEC จะประกอบดว้ยการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม และ
ดา้นอ่ืนๆ โดยเป้าหมายการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในอีก 5 ปีจะมีจ านวนเงินลงทุนถึง 1.5 ลา้นลา้นบาท 
และมีหลายโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีไปแลว้ โครงการท่ีส าคญั จะประกอบดว้ยการขยาย
สนามบินอู่ตะเภา การขยายท่าเรือน ้ าลึกท่ีมาบตาพุด แหลมฉบงั การสร้างรถไฟความเร็วสูง การสร้างรถไฟ
ทางคู่ การสร้างมอเตอร์เวยส์ายใหม่ การขยายจากภาคอุตสาหกรรมเองซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 500,000 ลา้นบาท 
และคาดวา่จะมีเม็ดเงินจากการท่องเท่ียวอีกประมาณ 200,000 ลา้นบาท รวมถึงรัฐบาลมีแผนท่ีจะตั้งเมืองใหม่
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายของ EEC  
3. ด้านการพฒันาธุรกจิ  

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศและในพื้นท่ี EEC บริษทัฯ จะ
มุ่งเน้นการขยายธุรกิจน ้ าครบวงจร ซ่ึงสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้และนโยบาย EEC ของรัฐบาล 
โดยบริษทัฯ มีกลยทุธ์การขยายธุรกิจน ้าครบวงจรในภาคตะวนัออก ดงัน้ี  
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  การตลาดเชิงรุก จากเดิมท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในการจ าหน่ายน ้ าดิบ และมี
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท UU”) ด าเนินธุรกิจน ้ าประปา ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับ
สัมปทานมาจาก กปภ. แต่เม่ือมีการขยายโอกาสเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลในภาคตะวนัออก ท าให้ความ
ตอ้งการของลูกคา้มีมากข้ึน แตกต่างข้ึน ไม่เพียงแต่น ้ าดิบและน ้ าประปาเท่านั้น ยงัมีน ้ าในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เช่น น ้าอุตสาหกรรม เป็นตน้ วตัถุประสงคข์องกลยทุธ์น้ีมุ่งเนน้ให้
ผูต้อ้งการใช้น ้ าทราบว่าบริษทัฯ ไม่ได้ด าเนินธุรกิจเพียงน ้ าดิบและน ้ าประปาเท่านั้น ยงัมีน ้ าประเภทอ่ืนๆ ท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่าไดม้ากกวา่น ้ าดิบ และส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการคือการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม 
ทีมวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีประหยดัต้นทุนและน ามาใช้ในการผลิตน ้ า
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัน ้ าดิบของบริษทัฯ ให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในราคาท่ี
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายในการพฒันาประสิทธิภาพและความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรดา้นน ้าครบวงจร เพื่อใหส้ามารถรองรับการมอบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ ไดอี้กดว้ย 

  ก่อนหน้าน้ีบริษทัฯ ด าเนินการเพียงสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าดิบของกรมชลประทาน หรือจาก
แม่น ้ าบางปะกง และส่งต่อให้กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ต่อมาบริษทัฯ ได้ศึกษาความตอ้งการของ
ลูกค้าท่ีจะเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ว่าต้องการน ้ าท่ีมีคุณภาพท่ีสูงกว่าน ้ าดิบปกติ ซ่ึงเรียกว่า น ้ า
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีหลายรูปแบบ หลายมาตรฐาน บริษทัฯ จึงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าน ้าดิบเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพ
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเนน้เร่ืองการน าเอาน ้ าเสียกลบัมาใช ้หรือท่ีเรียกวา่ Recycled Water 
ดงันั้น จึงตอ้งมีการบริหารจดัการน ้าเสียอีกกระบวนการหน่ึงซ่ึงจะเป็นอีกธุรกิจหน่ึงของบริษทัฯ ดว้ย คือธุรกิจ 
Waste Water Management ทั้งน้ีน ้ าเสียท่ีถูกบ าบดัแลว้จะมีคุณภาพต่างๆ กนั น ้าท่ีบ าบดัแลว้สามารถน ากลบัมา
ใช้ได ้ท่ีเรียกวา่ Recycled Water ซ่ึงน ามาใชใ้นกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม ส่วนน ้ าเสียท่ีไม่สามารถ
ใชไ้ดแ้ลว้ บริษทัฯ ก็จะจดัการตามมาตรฐานของส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะปล่อยทิ้งต่อไป  

  ดงันั้น หากพิจารณาในภาพรวมแลว้ในอนาคต บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้ทาง คือน ้ า
ดิบ ซ่ึงจะมีลูกคา้เดิมตอ้งการอยู่ และน ้ าอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีลูกคา้เพิ่มข้ึน ในปีน้ีบริษทัฯ คาดว่าจะได้รับ
สัญญาลูกคา้น ้ าอุตสาหกรรมไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โดยในปี 2562 บริษทัฯ จึงจะเร่ิมรับรู้รายได ้ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความพยายามในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ อนัจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัฯ และผู ้
ถือหุน้  
สถานการณ์น า้ปัจจุบัน 

สถานการณ์น ้ าในภาพรวมในปี 2560 ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหลกัในพื้นท่ีชลบุรี คืออ่างเก็บ
น ้าบางพระและอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน ้าท่ีใชใ้นพื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีปริมาณน ้ า ณ วนัท่ี 
19 เมษายน 2561 สูงกวา่ค่าเฉล่ียตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา จนเกือบจะใกลเ้คียงกบัปริมาณสูงสุดในรอบ 10 ปีท่ีผา่น
มา ดงันั้น ในปีน้ีส าหรับพื้นท่ีชลบุรีบริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะมีน ้ าเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ไดท้ั้งปี ส าหรับพื้นท่ีระยองซ่ึงเป็นพื้นท่ีหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าดอกกราย อ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2561 มีปริมาณน ้ าสูงกว่าค่าเฉล่ีย 10 ปี และสูง
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กวา่ปริมาณสูงสุดในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ จะมีน ้ าเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดท้ั้งปี  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนส ารองกรณีเกิดภยัแล้งไวด้้วย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ให้
ความส าคญัและเป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากระบบท่อส่งน ้าของบริษทัฯ เป็นระบบโครงข่าย
ท่อส่งน ้ าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งแรกของอาเซียน โดยมีโครงข่ายท่อส่งน ้ าท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งน ้ าหลกัในภาค
ตะวนัออกไวเ้กือบทั้งหมด ซ่ึงจากความสามารถของระบบท่อและระบบการสูบส่งจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
สูบน ้ าจากแหล่งน ้าหน่ึงขา้มไปยงัลุ่มน ้าอีกพื้นท่ีหน่ึงได ้ดงันั้น หากเกิดเหตุการณ์ภยัแลง้ในพื้นท่ีหน่ึง บริษทัฯ 
ยงัสามารถท่ีจะสูบน ้ าจากพื้นท่ีอ่ืนๆ เขา้มารองรับความตอ้งการของลูกคา้ได้ จากการบริหารท่อส่งน ้ าซ่ึงมี
ความยาวเกือบ 500 กิโลเมตรในพื้นท่ี 3 จงัหวดั โดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อควบคุมการสูบส่งน ้าดว้ยระบบ SCADA 
ในสถานีสูบน ้ าทั้งส้ิน 17 สถานี ท่ีเช่ือมโยงแหล่งน ้ าหลกั 6 แห่ง และยงัมีแหล่งน ้ าส ารองอีก 3 แห่ง ทั้งน้ี น ้ า
สูญเสียในระบบอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 3  
การพฒันาศักยภาพของพนักงาน 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อตอบสนองกบัแนวโน้มการท าธุรกิจท่ีจะ
เปล่ียนไปจากนโยบาย EEC  ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งปรับเป็นเชิงรุกมาก
ข้ึน เพราะจะมีลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีการใชน้ ้าท่ีมีคุณภาพแตกต่างมากข้ึน  
 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างองค์กรจากเดิมมี 2 สายงานหลกัเป็น 5 สายงาน โดยเพิ่ม สายกล
ยทุธ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของบริษทัฯ โดยเฉพาะ สายงานพฒันาธุรกิจ มีหนา้ท่ีหา
โอกาสในธุรกิจใหม่ๆ และหาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมให้กบัลูกคา้ใหม่ๆ สายปฏิบติัการจะแบ่งหนา้ท่ีโดยชดัเจน
โดยมีฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ ฝ่ายซ่อมบ ารุง และฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทัฯ ไดร้วมสายงาน 
สนบัสนุนของบริษทัในเครือทั้งหมดมาไวท่ี้บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการ และ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานการเงินและบญัชี รวมถึงสายงานกฎหมายมารวมไวท่ี้บริษทัฯ และเรียกวา่ 
Shared Service Center เหตุผลท่ีท าเน่ืองจากจะไดมี้การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และในระยะยาว
จะช่วยลดตน้ทุนของงานทางดา้นสนับสนุนองค์กร (Back Office) ดว้ย ดงันั้น หากในอนาคตมีการตั้งบริษทั
ลูกข้ึนมา บริษทัลูกท่ีตั้งข้ึนใหม่ จะดูแลงานทางดา้นปฏิบติัการหรือทางดา้นพฒันาธุรกิจเพียงดา้นเดียว ดงัจะ
เห็นจากโครงสร้างองคก์รของบริษทั UU ในปัจจุบนัจะมีเพียงสายปฏิบติัการและพฒันาธุรกิจเท่านั้น ส่วนสาย
งานสนบัสนุนองคก์รต่างๆ จะไปรวมไวท่ี้บริษทัฯ ซ่ึงรูปแบบโครงสร้างองคก์รดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีบริษทั
ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศน ามาปรับใช ้ 
  ในส่วนของการพฒันาศกัยภาพบุคลากรไดด้ าเนินการดงัน้ี  

 - บริษทัฯ จดัให้พนักงาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยุทธ์
ของบริษทัฯ มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนั เพื่อให้ได้กลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโน้มของธุรกิจใน
อนาคต  

 - บริษัทฯ ได้ปรับแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
พนกังานทุกคนจะไดรั้บการอบรมตามแผนพฒันารายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยการพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน   
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การพฒันาดา้นพฤติกรรม การเสริมทกัษะภาษาองักฤษ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลกัสูตรดา้น
อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มการท างาน ความปลอดภยัและการอนุรักษพ์ลงังาน บริษทัฯให้ความส าคญัในการ
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง   เน่ืองจากการพฒันาคนเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการพฒันาองค์กรเพื่อสร้างความ
ย ัง่ยืนในระยะยาว ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ  
ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) มาก ตั้งแต่ระดบันโยบายหรือคณะกรรมการลงมาถึงระดบัพนักงาน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท าแผนงานซ่ึงก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา อาทิ การจดักิจกรรมและเขา้ร่วม
สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
  - การส่ือสารนโยบายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ แก่ผูบ้ริหาร 
พนกังานกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ กิจกรรม EWG Sport Day และ CEO พบพนกังาน 
 - บริษทัฯ ไดมี้นโยบายแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยน ามาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 
 - คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัประชุม Workshop เพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์
ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560-2561 ซ่ึงไดก้ าหนดให้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง (Compliance) เป็นกลยทุธ์ของบริษทัฯ ดว้ย 
 - กันยายน 2560 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเน่ืองในวนัต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 
ภายใตห้วัขอ้ “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ?” จดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) 
 - พฤศจิกายน 2560 แผนกจดัซ้ือจดัจา้งจดัอบรมผูค้า้และผูเ้ช่าเร่ือง “ต่อต้านคอร์รัปช่ันแล้วดี
อย่างไร” เพื่อให้ผูค้า้และผูเ้ช่าทราบนโยบายบริษทัฯ เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้ความรู้ในการ
เขา้เป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 - พฤศจิกายน 2560 ผู ้บ ริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาประจ าปี ในงาน 
Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ในหัวขอ้ “Bright Spots : Shine a light of hope on 
corrupt-less society”  
 ทั้ งน้ี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
               ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิ 
         - บริษทัฯ ได้รับคะแนน 94 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
  - บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนดีเลิศ ติดต่อกนัมาอยา่งนอ้ย 10 ปีแลว้ในการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2560 และไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 65 บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่น 
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Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ้นย ัง่ยืน” ประจ าปี 2560 จาก ตลท. ติดต่อกัน 3 ปี โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม 
(Social) และบรรษทัภิบาล (Governance) หรือ ESG  
ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
  ในการด าเนินธุรกิจ จะตอ้งมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี บริษทัฯ จึง
ให้ความส าคญัเร่ือง CSR  โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่าง มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
รักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ีไดด้ าเนินนโยบายภายใตก้รอบการพฒันาชุมชนใน 3 มิติ คือ 
การพฒันาสาธารณูปโภคดา้นน ้าและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเศรษฐกิจสังคม และการพฒันาการเรียนรู้อยา่งไม่
มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หลายท่านไดเ้คยไปร่วมกิจกรรมดา้น CSR ของบริษทัฯ แลว้ เช่น กิจกรรม
ปลูกป่าในพื้นท่ีตน้น ้า การสร้างฝายเก็บน ้าใหก้บัชุมชน การสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนในพื้นท่ี เป็นตน้  
  โดยสรุปในปีน้ีและในอนาคต บริษทัฯ จะด าเนินนโยบายตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการ
สร้างโอกาสจากธุรกิจใหม่ เพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้น ้ าท่ีเพิ่มข้ึนในรูปแบบต่างๆ กนั ในพื้นท่ีท่ี 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนั 
  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ  
บริษทัฯ ในปี 2560 ดงัรายละเอียดขา้งตน้และในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอและให้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 2 วา่บริษทัฯ ควรน าเสนออตัราส่วนทางการเงินมากกวา่น้ี เพราะน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และเม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ในรายงานประจ าปี 
2560 หน้า 2 จะเห็นวา่บริษทัฯ เคยมี ROE 17.83 ในปี 2558 ลดลงเป็น 13.67 ในปี 2559  และในปี 2560 เหลือ 
12.15 ส่วนอตัราส่วนผลตอบแทนจากทรัพยสิ์น (ROA) ของบริษทัฯ มีแนวโนม้ลดลง คือในปี 2558 - 2560 มี
ค่า 9.09, 6.63 และลดลงเหลือ 6.21 ตามล าดับ อย่างไรก็ดีในภาพรวมถือว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่อง และ
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียดี สุดทา้ยน้ีจึงอยากขอบคุณคณะกรรมการ และบุคลากรของบริษทัฯ ทุก
ท่าน และขอเป็นก าลงัใจในการด าเนินธุรกิจต่อไป จากนั้นไดส้อบถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเร่ืองการน าบริษทั 
UU เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์วา่มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง  
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
  1) ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเดิมของบริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และ
อตัราส่วนผลตอบแทนจากทรัพยสิ์น (ROA) สูงข้ึนตามไปดว้ย  
  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจเดิม สามารถท าไดโ้ดยเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เช่น 
การจ าหน่ายน ้ าอุตสาหกรรม  เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถใชท้รัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ มีอยูแ่ลว้ในการด าเนินการได ้
เช่น สถานีสูบน ้ าและระบบท่อ เน่ืองจากระบบท่อของบริษทัฯ สามารถใชไ้ดก้บัทั้งน ้ าดิบและน ้าอุตสาหกรรม
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โดยไม่ต้องลงทุนระบบท่อใหม่ บริษัทฯ จึงไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก และราคาจ าหน่ายน ้ า
อุตสาหกรรมมีราคาสูงกวา่ราคาจ าหน่ายน ้ าดิบ เม่ือบริษทัฯ เร่ิมจ าหน่ายน ้ าอุตสาหกรรม อตัราส่วน ROE และ 
ROA ก็จะสูงตามไปดว้ย  
  2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรจะชะลอการน าบริษทั UU เขา้จดทะเบียนใน 
ตลท. เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีโครงการจะขยายธุรกิจน ้ าประปาเพิ่มเติม ดงันั้น การท่ีบริษทัฯ จะระดมทุนใน 
ตลท. มา จะท าให้จ  านวนเงินท่ีน าเขา้ IPO มาใช้เพื่อคืนหน้ีในบริษทั UU แทนท่ีจะน าเงินดงักล่าวมาลงทุน
เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่ในขณะน้ี การน าบริษทั UU เขา้จดทะเบียนใน ตลท. ยงัไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นมากนัก เวน้แต่ นโยบาย EEC ของรัฐบาลจะมีการขยายตวัในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั UU และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงจะน า
กลบัมาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
 นอกจากน้ี โครงสร้างทางการเงินของบริษทั UU ค่อนขา้งแข็งแรงและคงท่ี และมีปริมาณ
น ้ าประปาท่ีจ าหน่ายไดม้ากข้ึนทุกปีอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทั UU จึงมีความสามารถในการระดมทุนไดเ้อง 
หากบริษทั UU ตอ้งการท่ีจะขยายธุรกิจมากกวา่นั้น และมีช่วงเวลารวมถึงโอกาสท่ีเหมาะสม จึงจะพิจารณาน า
บริษทั UU เขา้จดทะเบียนใน ตลท. ต่อไป  
  นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อท่ีประชุมวา่รายไดข้อง
บริษทัฯ ในปี 2559 เทียบกบัปี 2560 ยอดขายลดลงจาก 2,800 ลา้นบาท เหลือ 2,400 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 9 และรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปาเพิ่มข้ึนจาก 1,392.88 ลา้นบาท เป็น 1,422.75 ลา้นบาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 2 ซ่ึงท าให้ผลก าไรลดลงจาก 1,318 ลา้นบาท เหลือ 1,232 ลา้นบาท และเม่ือดูในรายละเอียด
แลว้พบว่ารายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบั กปภ. คือรายไดท่ี้ลดลง โดยเม่ือปี 2559 ลดลงจาก 607 ลา้นบาท เหลือ 371 
ลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นประมาณร้อยละ 38 จึงขอสอบถามวา่สาเหตุท่ีรายไดล้ดลงนั้นเกิดจากอะไร  
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่าปีใดท่ีมีปริมาณน ้ าจ  านวนมาก จะส่งผล
กระทบกบัปริมาณการจ าหน่ายของบริษทัฯ เน่ืองจากมีลูกคา้บางกลุ่มท่ีมีแหล่งเก็บกกัน ้ าส ารองของตวัเองอยู่
แลว้ ในส่วนของลูกคา้อุปโภคบริโภคก็เช่นกนั เน่ืองจากในอนาคตจะมีการขยายตวัของ EEC ทาง กปภ.เองได้
มีการเตรียมแหล่งน ้ าส ารองของตนเองไวด้ว้ย เพื่อรองรับการขยายตวัจากภาคอุปโภคบริโภค ดงันั้นการใชน้ ้ า
ของภาคอุปโภคบริโภคก็จะลดลง ในอนาคตยงัเช่ือว่าบริษทัฯ สามารถท่ีจะท าให้รายได้กลบัคืนมาจากการ
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจะมีทั้งลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ และการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ ดงันั้นจากการ
คาดการณ์อุปสงค์การใช้น ้ าของภาครัฐ บริษทัฯ มีความมัน่ใจว่าในอนาคตการใช้น ้ าของบริษทัฯ จะสูงข้ึน 
ถึงแมว้า่ในปีท่ีผา่นมาจะมีปริมาณการใชน้ ้าจากภาคอุปโภคบริโภคลดลงก็ตาม  
  นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามเพิ่มเติมวา่มีการตดัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งแต่ปี 2559 
ประมาณ 32.8 ลา้นบาทมา 2 ปีแลว้ สาเหตุท่ีตดัเกิดจากอะไร และจะตอ้งตดัอีกก่ีปีจึงจะหมด 
  นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี ตอบค าถามต่อ
ท่ีประชุม ดงัน้ี  
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  การตัดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีอ่ืน ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 154 รายการ
ดงักล่าวเป็นรายการลูกหน้ีของบริษทั UU ซ่ึงไปท าสัญญากบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และบริษทัเอกชนแห่งนั้น
ไดผ้ดิสัญญา และไดเ้กิดค่าปรับข้ึน ท าใหมี้หน้ีเกิดข้ึนประมาณ 32.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัเอกชนแห่งนั้นมีปัญหา
สภาพการเงินต่อเน่ืองท าให้ตอ้งมีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญไวม้าตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบนัไดมี้การด าเนินคดี
ฟ้องร้องทางแพ่งกบับริษทัดงักล่าวไปแลว้ ผลออกมาคือบริษทั UU ชนะคดี ขณะน้ีอยู่ในระหวา่งการติดตาม
ทวงถามใหช้ าระหน้ีตามขั้นตอนกฎหมายอยู ่
  ทั้งน้ีรายการดงักล่าวเป็นรายการทางบญัชี ซ่ึงบริษทั UU ตอ้งตั้งรายการดงักล่าวไวใ้นทาง
บญัชีทุกปีจนกวา่การติดตามหน้ีรายการน้ีจะแลว้เสร็จ  
   นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินฝากตามขอ้ตกลงของสัญญาสัมปทาน
ประมาณ 298 ลา้นบาท เงินจ านวนน้ีคืออะไรและมีหลกัเกณฑใ์นการเก็บอยา่งไร  
  นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ท ากิจการจ าหน่าย
น ้ าประปา ทั้งน้ี ในการผลิตน ้ าประปาจะมีกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลว่าแต่ละบริษทั 
จะตอ้งกนัส ารองออกมาในแต่ละปี ซ่ึงเงินส ารองดงักล่าว บริษทั UU จะตอ้งเก็บไวเ้ป็นเงินสดอยูใ่นธนาคาร
และแสดงไวใ้นงบการเงิน ซ่ึงประเด็นน้ีบริษทั UU ก็ไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
แลว้  
  นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล สอบถามเพิ่มเติมวา่ 
  1. ในงบการเงินท่ีอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 146 ขอ้ 14 ท่ีระบุงานระหวา่งก่อสร้างท่ี
ยงัไม่แลว้เสร็จ จ านวนประมาณ 5,000 กว่าลา้นบาท อยากสอบถามว่าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนโครงการ
อะไร และบริษทัฯ จะมีโครงการอยา่งอ่ืนอะไรบา้ง  
  2. สาเหตุการฟ้องร้องคดีเก่ียวกบัโครงการพฒันาสระเก็บน ้าดิบทบัมาและคดีท่ีเก่ียวกบับริษทั 
เสมด็ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั วา่เกิดจากอะไร และ ณ ปัจจุบนัมีการด าเนินคดีอยา่งไรบา้ง 
  3. สัญญาการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวนัออกท่ี 
บริษทัฯ ท ากบักระทรวงการคลงัเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 
หากครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร  
  4. รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานจ านวน 275 ลา้นบาท แลว้มาหกัเป็นรายไดเ้ท่ากนั
คือ 275 ลา้นบาท และรายไดค้่าเช่าและค่าบริการประมาณ 157 ลา้นบาท ช่วยอธิบายรายไดส่้วนน้ีดว้ย 
  นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่งานระหวา่งก่อสร้างเป็นบญัชีแสดงจ านวน
เงินของการก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่แลว้เสร็จ จ านวนประมาณ 5,000 ลา้นบาท เป็น
ตวัเลขท่ีรวมกนัของโครงการก่อสร้างต่างๆ หลายโครงการของกลุ่มบริษทัฯ    
 ส าหรับจ านวนตวัเลขรายไดท่ี้ออกมาเป็นรายไดค้่าก่อสร้างสัมปทานและตน้ทุนค่าก่อสร้างสัมปทาน
ซ่ึงแสดงตวัเลขท่ีเท่ากัน เป็นการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดของมาตรฐานทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี
สัมปทานน ้ าประปา ซ่ึงมาตรฐานทางบญัชีใหม่น้ีเร่ิมใช้บงัคบัตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ซ่ึงตามมาตรฐานทาง
บญัชีก าหนดว่าหากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มก าลงัการผลิต จะตอ้งไปบนัทึกเป็นรายได้ค่า
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ก่อสร้างและตน้ทุนค่าก่อสร้างจ านวนท่ีเท่ากนัในงบก าไรขาดทุนก่อน จากนั้นจึงจะน าตวัเลขดงักล่าวบนัทึก
เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน และทยอยตดัจ าหน่ายไปตามอายสุัมปทานท่ีเหลืออยู ่นอกจากน้ี เน่ืองจากรายไดก้บั
ตน้ทุนดงักล่าวของประปาเท่ากนัและไม่มีผลต่อก าไรสุทธิ ดงันั้นในการหารือกบันกัวิเคราะห์ บริษทัฯ จึงมี
การกระทบยอดช้ีแจงในค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อให้สะทอ้นผลประกอบการท่ี
แทจ้ริงไดดี้ยิง่ข้ึน และส าหรับรายการเก่ียวกบัค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่านั้นจะมาจากการให้เช่าอาคารตึกอีสท ์
วอเตอร์ ท่ีเป็นอาคารส านักงานใหญ่ซ่ึงบริษทัฯใช้งานเองบางส่วน และให้เช่าพื้นท่ีบางส่วนเพื่อเป็นการ
บริหารรายไดจ้ากพื้นท่ีอาคารใหมี้ประสิทธิภาพ 
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเร่ืองการฟ้องร้องคดีเก่ียวกับโครงการ
พฒันาสระเก็บน ้ าดิบทบัมาว่าคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการไกล่เกล่ียตามขอ้สรุปท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
อนุมติัไป ซ่ึงการไกล่เกล่ียดังกล่าวเป็นการไกล่เกล่ียท่ีบริษทัฯ ได้รับประโยชน์ ท าให้โครงการสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ และท าให้บริษทัฯ มีแหล่งน ้ าส ารองเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยรายละเอียดจะเปิดเผยได้
หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไกล่เกล่ียเสร็จแลว้ประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
  ส าหรับคดีเก่ียวกบับริษทั เสม็ดยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั ขณะน้ีคดีส้ินสุดแลว้โดยศาลชั้นตน้ไดย้กฟ้อง
บริษทัฯ  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ นายจิรายทุธจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2560 โดยไม่ตอ้งลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินประจ าปี 2560 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผูส้อบ
บญัชีไม่มีความเห็นใดๆ เพิ่มเติม 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้งส้ิน 4,308.04 ลา้นบาท ลดลง 68.92 ลา้นบาท 
หรือประมาณร้อยละ 1.57 ส่วนท่ีเป็นก าไรสุทธิส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ลดลงจาก 1,309.23 ลา้น
บาทในปี 2559 อยูท่ี่ 1,221.18 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึงลดลงประมาณร้อยละ 6.73  
สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย์ บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ  านวน 19,482.62 ลา้นบาท ลดลง
จากส้ินปี 2559 จ  านวน 377.78 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 1.90 
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2) หนี้สิน บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 จ  านวน 9,052.71 ล้านบาท ลดลงจาก
ส้ินปี 2559 จ  านวน 759.38 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 7.74 

               3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนจาก 9,854.47 ลา้น
บาทในปี 2559 เป็นจ านวน 10,242.56 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2560 หรือประมาณร้อยละ 3.94 

  ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
เห็นชอบแลว้ ส าหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ใน CD ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล สอบถามต่อท่ีประชุมถึงเร่ืองสัญญาสัมปทานเพิ่มเติมอีกคร้ังหน่ึง

ตามท่ีไดส้อบถามไปในระเบียบวาระท่ี 3  
นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ผูบ้ริหาร (ได้รับมอบหมายก ากบัดูแลกิจการบริษทัในเครือ) และ

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั UU ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่สัญญาการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่ง
น ้ าสายหลักในภาคตะวนัออกท่ีบริษัทฯ ท ากับกระทรวงการคลังจะเป็นส่วนของท่อน ้ าดิบ ส่วนสัญญา
สัมปทานท่ีท ากบัการประปาส่วนภูมิภาคและท่ีจะส้ินสุดในปี 2566 ยงัไม่มี  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเร่ืองสัญญาการบริหารและการ
ด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวนัออกท่ีบริษทัฯ ท ากบักระทรวงการคลังว่าบริษทัฯ อยู่
ระหวา่งปรึกษาหารือเร่ืองการท าสัญญาฉบบัใหม่ร่วมกบักรมธนารักษ ์ เน่ืองจากท่อดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นของ
รัฐ โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผูดู้แล การด าเนินการจึงตอ้งผ่านกระบวนการต่างๆ ตามท่ี พระราชบญัญติัการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก าหนด ซ่ึงทางกรมธนารักษไ์ดว้า่จา้งท่ีปรึกษาให้ศึกษาอตัราค่า
เช่าท่ีเหมาะสมส าหรับท่อเส้นน้ีวา่ควรจะอยูท่ี่อตัราเท่าใด ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาศึกษาประมาณ 3 เดือน หลงัจาก
นั้นกรมธนารักษจ์ะมาเจรจากบับริษทัฯ เพื่อท าสัญญาฉบบัใหม่ต่อไป ซ่ึงคาดวา่ภายในปีน้ีจะมีการท าสัญญา
ฉบบัใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 20-30 ปี 

นายพรชัย ลมิป์กติติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
1) บริษทัฯ มีวธีิการท่ีจะเพิ่มยอดขายน ้าดิบโดยการหาลูกคา้รายใหม่ไดห้รือไม่ อยา่งไร  
2) บริษทัฯ สามารถจ าหน่ายน ้าประปาใหเ้พิ่มข้ึนมากกวา่ปี 2560 ไดห้รือไม่  
3) บริษทัฯ จะเร่ิมจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรมไดต้ั้งแต่เม่ือใด 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ าดิบจะมีดัชนีการเติบโตไปพร้อมๆ กับดัชนีการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม ปกติผูใ้ช้น ้ าจะส่งหนังสือขอใช้น ้ ามายงับริษทัฯ ล่วงหน้า ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
คาดการณ์ปริมาณการใชน้ ้ าได ้การคาดการณ์แนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2561 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมแสดงให้เห็นวา่ ภาคอุตสาหกรรมคาดวา่จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 1.5 – 2.5 ส าหรับลูกคา้ใหม่ 
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เน่ืองจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี จึงจะมีการใช้น ้ าจากนิคม
อุตสาหกรรมเหล่านั้น ดงันั้น ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัรัฐบาลจะกระตุน้ให้มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมตาม
นโยบาย EEC การใช้น ้ าจะไม่เพิ่มข้ึนทนัทีจนกว่านิคมอุตสาหกรรมจะก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษทัฯ คาดว่า
ตวัเลขปริมาณการจ าหน่ายน ้าของบริษทัฯ จะค่อยๆ เพิ่มข้ึนในปี 2562 เป็นตน้ไป  

ส าหรับน ้ าอุตสาหกรรม บริษทัฯ คาดว่าภายในปี 2561 จะมีการลงนามในสัญญากบัลูกคา้ 
อยา่งนอ้ยประมาณ 25 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี ซ่ึงการสร้างโรงงานส าหรับผลิตน ้าอุตสาหกรรมจะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 1 ปี ดงันั้นการรับรู้รายไดต้ามสัญญาจะเกิดข้ึนภายในปี 2562  

นางสาวจามจุรี แสงสว่าง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ สัดส่วนหน้ี
ของบริษทัฯ ท่ีมีภาระหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ีประมาณ 0.7 เท่า ซ่ึงต ่ากว่าค่าปกติของบริษทัฯ ท่ีโดย
เฉล่ียจะเกิน 1.00 เท่า ขอสอบถามวา่บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มสัดส่วนหน้ีเพื่อเพิ่มปันผลจ่ายหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3 จึงมีความเห็นวา่การเพิ่มสัดส่วนหน้ีจะช่วยลด
ตน้ทุนและเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ได ้ 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่าก่อนท่ีบริษทัฯ จะน ากระแสเงินสดไปใช้
ในการด าเนินการใดๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมระหวา่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
และการน าไปใช้ลงทุนเพิ่มเติม ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาร่วมกนัแล้วว่า
สถานะทางการเงินในอนาคตของบริษทัฯ จะตอ้งน าไปท าอะไรบา้ง ซ่ึงในอนาคตบริษทัฯ มีแผนการขยาย
ธุรกิจใน 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่  

1) การสร้างเสถียรภาพในระบบสูบส่งน ้าเดิมของบริษทัฯ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
2) การหาแหล่งน ้ าตน้ทุนใหม่ เพื่อสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตไดอ้ยา่ง

เพียงพอ 
3) การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เดิมของบริษทัฯ เช่นการสร้างโรงงานน ้ าอุตสาหกรรม 

โรงงานบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้  
การน าเงินไปใช้ในการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความมั่นคงทางการเงินของ 

บริษทัฯ ประกอบดว้ยเสมอ ดงันั้น ถึงแมใ้นปัจจุบนัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัฯ จะยงัคงน้อย แต่ใน
อีก 3-5ปีขา้งหนา้ อตัราส่วนดงักล่าวจะถูกปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั  

นายปรีชา ไชยวรรณ ตัวแทนอาสาสมัครจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อท่ี
ประชุมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 เร่ืองค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้ าของบริษทัฯ ว่าปัจจุบนั
หน่วยงานของรัฐอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการจดัใหบ้ริษทัฯ เช่าหรือบริหาร และการพิจารณาอตัราผลตอบแทน 
ซ่ึงอตัราผลตอบแทนอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั กรณีน้ี หากอตัราค่าเช่าเพิ่มมาประมาณร้อยละ 5 หรือ
10 จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไร  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่หากอตัราค่าเช่าท่อในส่วนท่ีเป็นท่อของ
กรมธนารักษมี์อตัราสูงข้ึน เม่ือค านวณแลว้บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบนอ้ยมาก เน่ืองจากเป็นตน้ทุนส่วนนอ้ย 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของผลกระทบตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ  
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นางสาวจามจุรี แสงสว่าง สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ในช่วง 5 ปีหลงับริษทัฯ ไม่มีการปรับราคา
น ้าดิบข้ึนเลย ขอสอบถามวา่เพราะเหตุใดจึงไม่มีการปรับราคาน ้าดิบเลย และความเป็นไปไดท่ี้จะปรับราคา  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่สัญญาน ้ าดิบท่ีบริษทัฯ ท ากบัลูกคา้ต่างๆ 
จะมีอตัราราคาน ้ าดิบแตกต่างกนัตามประเภทของลูกคา้ เช่นลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมี
อตัราราคาน ้ าดิบแตกต่างกบัลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมเอกชน ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ อยู่ระหว่างการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างราคาค่าน ้ าดิบให้สอดคล้องกับต้นทุนในแต่ละพื้นท่ี เม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว จะ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป ซ่ึงการปรับโครงสร้างราคาค่าน ้ าดิบใหม่น้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้อตัราค่าน ้า (1) สอดคลอ้งกบัตน้ทุนในแต่ละพื้นท่ีของบริษทัฯ (2) ลดการต่อรองกบัลูกคา้
ทุกๆ 3 ปี หรือ 5 ปี และ (3) บริษัทฯ สามารถปรับราคาค่าน ้ าได้โดยอตัโนมติัเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีท่ี
เก่ียวข้องกับต้นทุนท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ค่าไฟ ซ่ึงเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯ ใน
โครงสร้างราคาค่าน ้ าดิบใหม่ บริษทัฯ ตอ้งการให้สามารถปรับราคาค่าน ้าให้สอดคลอ้งกบัค่า FT ท่ีปรับข้ึนทุก
ปีโดยอตัโนมติัได ้เป็นตน้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,393,100,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินก าไรเพื่อตั้งเป็นเงินส ารอง

ตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ซ่ึงครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนส ารองเพิ่มเติมอีก นอกจากน้ีในปีน้ีไดมี้
การจัดสรรทุนส ารองไว้ตามข้อก าหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจ านวน 39.32 ลา้นบาท 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่  บริษทัฯ 
มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,221.18 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท 
ซ่ึงประกอบดว้ย  
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1. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
จากผลการด าเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีบริษทัฯ ได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท   

   2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท โดยก าหนดวนัท่ีผูซ้ื้อ
หลกัทรัพยไ์ม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561  ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณเศษยีสิ่บส่วนแปดสิบ 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 อน่ึง การออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม เม่ือไม่มี
ผูใ้ดสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรประจ าปี และ
จ่ายเงินปันผลดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ท่ีเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.47 บาท ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯ ได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท เม่ือวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2560 คงเหลือเป็นเงินปันผลส าหรับ 6 เดือนหลงัของปี 2560 อีกหุน้ละ 0.24 บาท  
บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ท่ีเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,392,960,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
 ไม่เห็นดว้ย 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0100 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าในปี 

2561 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ (PwC)  ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีมี
รายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ไดเ้สนอบริการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั PwC และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีส าหรับปี 2560 กับปี 2561 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

 1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 
หรือนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4474 หรือนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จ  ากดั แทนได ้ 

2. พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 และปี 2561 ดงัตาราง  
 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

                หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 1,100,000 1,200,000 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 พลต ารวจตรีวชัิย สังข์ประไพ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า 
การเพิ่มค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ไม่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ บางบริษทัฯ ก าไรไม่เพิ่มข้ึน แต่
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีกลบัเพิ่มข้ึนทุกปี และบางแห่งเงินปันผลของผูถื้อหุ้นกลบัลดลงอีกด้วย ดงันั้น จึง
ขอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาให้รอบคอบว่าสมควรข้ึนอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีหรือไม่ และ
สามารถต่อรองกบัผูส้อบบญัชีใหค้งอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดห้รือไม่  
 พลต ารวจตรีวชัิย สังข์ประไพ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ PwC ส าหรับ
กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได้มีการปรับราคามาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว รวมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต กิจการของ
บริษทัฯ จะมีการขยายรายการเพิ่มมากข้ึน เม่ือพิจารณาแลว้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 
2560 เพียง 100,000 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนงานท่ีจะมากข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็น
วา่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวนดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
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 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2561 จากนั้นพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
1. แต่งตั้ งผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 
1) นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4843 
2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4474 
3) นายวเิชียร ก่ิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  
จ  ากดั แทนได ้และ 

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสียงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,387,031,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5750 
ไม่เห็นดว้ย 5,919,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4249 
งดออกเสียง 150,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เรียนวา่ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง และในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการจ านวน 4 ท่านท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ไดแ้ก่   

1. นายอมร เลาหมนตรี  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  
2. นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร กรรมการ 
3. นายชนินทร์ ทินนโชติ   กรรมการ 
4. นางธชัดา จิตมหาวงศ ์  กรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้พิจารณา

ความเหมาะสม คุณสมบติั ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ
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บริษัทฯ จ านวน 4 คน โดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัน้ี  

 1. นายอมร  เลาหมนตรี กรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 2. นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์ กรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 3. นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล  กรรมการใหม่ แทน ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ  
 4. นางอศัวนีิ  ไตลงัคะ   กรรมการใหม่ แทน นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร  

 ทั้งน้ี บุคคลทั้ ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดประวติัตามหนงัสือเชิญประชุม 

พลต ารวจตรีวชัิย สังข์ประไพ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบ
วาระน้ี  

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามต่อท่ีประชุมว่าจากข้อมูลในรายงานประจ าปี 2560 
ปรากฏวา่มีคณะกรรมการบริษทัฯ มาประชุมครบจ านวน 18 คร้ังมี 4 ท่าน และมีกรรมการท่ีขาดการประชุม
ดังน้ี คนท่ี 1 ไม่เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 คร้ัง คนท่ี 2 ไม่เข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คร้ัง คนท่ี 3 ไม่เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 2 คร้ัง และมีกรรมการ 3 ท่านไม่เขา้ร่วมประชุมจ านวน 1 คร้ัง จึงขอสอบถามต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ วา่มีความคิดเห็นอยา่งไร เน่ืองจากเห็นวา่การไม่เขา้ร่วมประชุมหลายคร้ัง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท
ใหก้บับริษทัฯ นอ้ยเกินไป จึงขอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ดว้ย  

พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ กล่าวขอบคุณค าแนะน าของผูถื้อหุ้นและรับว่าจะน าไป
ด าเนินการต่อไป  

นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตนเองเป็นผูไ้ม่
เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 9 คร้ัง เน่ืองจากติดภารกิจในฐานะเป็นผูว้่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดว้ย จึงท าให้บางคร้ังไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมได ้แต่มิไดล้ะเลยต่อหนา้ท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยยงัคงประสานงานกบับริษทัฯ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถ
ด าเนินงานกบัภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งราบร่ืนและสม ่าเสมอ  

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ควรจะ
เปิดโอกาสให้มีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ 
ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
ซ่ึงตนเองขอเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวใ้ห้บริษทัฯ พิจารณา 2 ท่านคือ คุณ
วกิรม กรมดิษฐ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีความรู้ความสามารถมาก และท่านท่ี 2 คือศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ซ่ึงทั้ง 2 ท่านน้ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมาก จึงมีความ
ประสงคใ์หค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับไวพ้ิจารณาต่อไป  
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นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ระบุวา่ผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด  จึงจะสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ ซ่ึง
จ านวนหุน้ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  คิดเป็นจ านวน 554,575,050 หุน้  

บริษทัฯ ตอ้งขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีไดก้รุณาแนะน ารายช่ือบุคคลทั้ง 2 คน เป็นกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงไม่แน่ใจวา่หากเชิญท่านทั้ง 2 คนมาเป็นกรรมการ ท่านจะรับมาเป็นกรรมการของบริษทัฯ หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม กรรมการใหม่ท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทั้ง 2 คนท่ีจะมาเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติั มีความรู้ความสามารถท่ีจะสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ กา้วต่อไปอีกขั้นหน่ึงเช่นกนั ดงัมีประวติักรรมการ
ใหมท่ั้ง 2 ท่าน พอสรุปไดด้งัน้ี  

(1) คุณวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในภาคตะวนัออกโดยตรง ท่านมีส่วนช่วยผลกัดนันโยบาย EEC ของภาครัฐ โดย
ท่านเป็นหน่ึงในคณะกรรมการท่ีช่วยพฒันานโยบายทางดา้น EEC ของรัฐบาลดว้ย ดงันั้น ท่านจึงเป็นบุคคลท่ี
จะมาช่วยผลกัดนัธุรกิจหรือกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ก าลงัจะด าเนินการในอนาคตในพื้นท่ี EEC ต่อไป  

(2) คุณอศัวนีิ ไตลงัคะ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีบริษทัฯ ก าลงัจะเร่ิมด าเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า ท่ี
จะเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษทัฯ  

นายอรรถพล อุดมวนิช สอบถามต่อท่ีประชุมวา่คุณอศัวนีิ ไตลงัคะ สามารถมาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้หรือไม่ เน่ืองจากในปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งเป็นคณะท างาน Product & 
Marketing Steering Committee ของ ตลท. ด้วย กรณีดังกล่าวจะเป็นเร่ืองความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) หรือไม่  

นางวริาวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงต่อท่ี
ประชุมวา่ไดต้รวจสอบกบั ตลท. แลว้คุณอศัวนีิ ไตลงัคะ สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้
เน่ืองจากคุณอศัวินี ไตลงัคะ ด ารงต าแหน่งเป็นคณะท างานใน ตลท. เท่านั้น ท่านไม่ได้เป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารใน ตลท. จึงไม่มีขอ้หา้มใดๆ และกรณีไม่เขา้ข่ายเป็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ลงทุนจากบริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั กล่าวแสดงความยนิดีท่ี
พบว่ามีการเสนอช่ือคุณวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ Mr. Basant Kumar 
Dugar เน่ืองจากตนรู้จกัคุณวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล ตั้งแต่เม่ือท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) และบริษทั ไทยออยล์ จ  ากดั (มหาชน) (TOP) คุณวีรศกัด์ิ โฆสิต
ไพศาล เคยเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมพิ เศษจากสถาบัน  International Institute for Management 
Development (IMD) ซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นสถาบนัระดบัโลกซ่ึงได้รับ
การยอมรับอยา่งสูง ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่คุณวรีศกัด์ิ โฆสิตไพศาล และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ควรเขา้รับ
การฝึกอบรมอีกคร้ัง เน่ืองจากสถาบนัน้ีมีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีขอแสดงความขอบคุณ 
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ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ ซ่ึงพ้นวาระไปเน่ืองจาก ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ ได้อุทิศเวลาในการท างานให้กับ 
บริษทัฯ อยา่งมาก 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน าและจะน าขอ้เสนอแนะไปพิจารณา
ต่อไป  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ อน่ึงการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล 

พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
จ านวน 4 คน โดยไดรั้บคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี  
1. นายอมร เลาหมนตรี 

เห็นดว้ย  1,386,478,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5318 
ไม่เห็นดว้ย 6,520,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4681 
งดออกเสียง 141,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นางธชัดา จิตมหาวงศ ์ 
เห็นดว้ย  1,392,982,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่เห็นดว้ย 57,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 101,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. นายวรีศกัด์ิ โฆสิตไพศาล  
เห็นดว้ย  1,387,148,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่เห็นดว้ย 57,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 5,935,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. นางอศัวนีิ ไตลงัคะ  
เห็นดว้ย  1,392,932,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9933 
ไม่เห็นดว้ย 57,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 116,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 35,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
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ดงันั้น บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
1. นายอมร  เลาหมนตรี 
2. ดร. วรีพงศ ์  ไชยเพิ่ม 
3. พลต ารวจตรีวชิยั  สังขป์ระไพ 
4. นายสุรชยั   ขนัอาสา  
5.  นายโอฬาร  วงศสุ์รพิเชษฐ ์ 
6.  นางธชัดา   จิตมหาวงศ ์  
7. พนัเอกเปรมจิรัสย ์  ธนไทยภกัดี 
8. นายกฤษฎา  ศงัขมณี 
9. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า  
10. นายวรีศกัด์ิ    โฆสิตไพศาล 
11. นางอศัวนีิ   ไตลงัคะ 
12. นายจิรายทุธ   รุ่งศรีทอง 
  

ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึง  

1) แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม  
2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ  
3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ  
4) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 
5) ผลการปฏิบติังานของกรรมการ  
โดยก าหนดให้มีระดบัท่ีเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สอดคล้องกับผลประกอบการของ

บริษทัฯ และสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้อีกทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้และตอ้งไม่สูงเกินไปจนท าให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั
จากขอ้มูลอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยก่อน
น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้เห็นชอบการน าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
เท่ากบัปี 2560 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

1. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 โดย
ให้ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 45,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 
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15,000 บาทต่อคร้ัง จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง และกรรมการบริษทัฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
30,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 
10,000 บาท และค่าเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง 

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดยกเวน้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะไดรั้บเบ้ียประชุมในอตัรา 10,000 บาทต่อคร้ัง จ่ายตามจ านวน
คร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 อน่ึง การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบ
วาระน้ี เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมนายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง 
และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษทัฯ 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไม่มีรายเดือน 10,000 

    และจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกชุด ตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง   
 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
เห็นดว้ย  1,391,528,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8842 
 ไม่เห็นดว้ย 216,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0155 
งดออกเสียง 1,395,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1002 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560  
 นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เรียนต่อท่ีประชุมว่า
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรน าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการคงอตัราการจ่ายเท่ากบัโบนสั
คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ในอตัราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑ์เดิม 
(จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรต่อไป)  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการก าหนดโบนัสแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
2560 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
วาระน้ี  
   Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ในส่วนโบนสัของกรรมการ ท่ีประชุมควร
เพิ่มค าว่า "หรือก าไรสุทธิ แลว้แต่วา่จ  านวนใดสูงกว่า" ในการค านวณโบนสั ท่ีอตัราร้อยละ 0.08 ของเงินปัน
ผลของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถน ามาหกัลดหยอ่นภาษีได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ควรใหโ้บนสัเพิ่มเติม
เพื่อตอบแทนผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนในอตัราร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ีขอแสดงความช่ืนชมท่ีบริษทัฯ มี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นค่าบวก และมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการลงทุนเป็นค่าลบ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงควรให้รางวลัตอบแทนส าหรับการผลงานต่าง ๆ อาทิ โบนสั หรือค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานท่ีดี 
ฯลฯ จากก าไรสุทธิในสกุลเงินบาท 
   นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน าและจะน าข้อเสนอแนะไป
พิจารณาต่อไป  
   นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ตามท่ีบริษทัฯ จะก าหนดการจ่ายโบนสั
แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงในปีน้ีเงินปันผลจะจ่าย 781 ลา้น
บาทนั้น ร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลดังกล่าว จะมีการจ่ายโบนัสกรรมการจ านวนประมาณ 6.2 ล้านบาท  
บริษทัฯ จะจ่ายโบนสัโดยน า 6.2 ลา้น หารดว้ยจ านวนคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดใช่หรือไม่ และบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจคลา้ยกบับริษทัฯ ใชห้ลกัเกณฑ์การจ่ายโบนสัคณะกรรมการแตกต่างกบับริษทัฯ 
หรือไม่อยา่งไร  
   นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ จ ากดัโบนัสคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไวท่ี้จ านวน 6,000,000 บาท และประธานคณะกรรมการบริษทัฯ จะได้มากกว่ากรรมการร้อยละ 50 
และหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ีเป็นหลกัเกณฑท่ี์บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  
   นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อท่ีประชุมว่าขอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ แปลขอ้ความท่ี Mr. Basant Kumar Dugar ให้ขอ้แนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ผู ้
ถือหุน้ท่ีไม่เช่ียวชาญภาษาองักฤษฟังดว้ย  
   นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า Mr. Basant Kumar Dugar ให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจ่ายโบนสัคณะกรรมการดงัน้ี 
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   1. นอกจากอตัราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผูถื้อหุ้นแล้ว บริษทัฯ สามารถจ่ายเพิ่มจาก
อตัราก าไรสุทธิดว้ยไดห้รือไม่  
   2. เสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มโดยยกตวัอย่างเช่น
อาจจะจ่ายร้อยละ 2 จากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นตน้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ จึงขอบคุณผู ้
ถือหุ้นท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและจะน าไปพิจารณาต่อไป จากนั้นไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนด
โบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนน
เสียง 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมอนุมติัการคงอตัราการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผูถื้อหุ้นตามหลักเกณฑ์ เดิม (จ านวนเงินไม่เกิน 
6,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรต่อไป) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,385,401,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4443 
 ไม่เห็นดว้ย 360,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0258 
งดออกเสียง 7,380,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5297 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
ระเบียบวาระที ่10  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 
   นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เรียนต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นควรน าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี  
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อบังคับบริษัทฯ ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข 

ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกวา่ “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระท า
ภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการ
บญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ 
ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั”  

ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง
คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” 
การประชุมสามญัดงักล่าว ให้กระท าภายในส่ีเดือน
ภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วสิามญั”  
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ข้อบังคับบริษัทฯ ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข 
            คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึง
มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าห น่ึงในห้ าของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได้โดยใน
หนงัสือร้องขอนั้น ตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื่อ
การใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุม
ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุน้ 

            คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็
ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
            ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อ
หุ้นทั้ งหลายซ่ึ งเข้า ช่ือกันหรือผู ้ถือหุ้นคน อ่ืนๆ 
รวมกันได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้ นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็น
ท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร  
            ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรค
สามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 33 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนน
เสียง 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
33 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,391,387,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8741 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,753,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1258 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

ระเบียบวาระที ่11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เรียนว่าตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม ซ่ึงผูถื้อหุ้นได้
สอบถาม ดงัน้ี 

นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล สอบถามต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
1. สอบถามความกา้วหนา้ของโครงการประปาท่ี จ. ภูเก็ต 
2. บริษทั มะนิลา วอเตอร์ จ  ากดั มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการเขา้มาลงทุนในบริษทัฯ  
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการประปาท่ี จ.ภูเก็ตแลว้ เห็นวา่ยงัไม่มีความเหมาะสมในการลงทุน ส าหรับค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั MWC 
จะขอใหก้รรมการผูแ้ทนจาก MWC เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการผู้แทนจาก MWC ช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึง
เหตุผลของการเขา้มาลงทุนในบริษทัฯ วา่ 

1. การซ้ือหุน้ EASTW จาก EGCO เป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาค 
ASEAN ของ MWC โดย MWC เป็นบริษทัเอกชนซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการด้านน ้ าประปาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นผูล้งทุนในธุรกิจน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเวียดนามในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา และในขณะน้ี MWC 
ก าลงัมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และไดด้ าเนินการโครงการน าร่องในประเทศพม่าแลว้ 

2. MWC มองว่าบริษัทฯ จะเป็นฐานท่ีแข็งแรงในการเติบโตของโครงการ EEC และของ
ประเทศ บริษทัฯ อยู่ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการให้บริการดา้นน ้ าแก่ลูกคา้ทั้งในปัจจุบนัและ
ลูกค้าในอนาคตท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี EEC โดย MWC เช่ือมั่นและสนับสนุนความตั้ งใจของประเทศไทย ให้
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กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจท่ีมีรายไดสู้ง หรือ High-income economy ภายในปี 2573 ตามนโยบาย Thailand 
4.0 

3. MWC เห็นว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เคร่งครัด ในอดีตท่ีผ่านมา East Water ได้ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้กบันักลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของผูน้ าและการด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงการ
ด าเนินธุรกิจท่ีดีของบริษทัสาธารณูปโภคดา้นน ้า ซ่ึงจูงใจให ้MWC มาลงทุน 

4. MWC ตอ้งการร่วมมือกบั East Water เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ โดยเช่ือว่าบริษทัฯ และ 
MWC สามารถส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัได ้และร่วมกนัพฒันาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด EEC และในประเทศไทย
ได ้นอกจากน้ี MWC เป็นบริษทัเอกชนผูใ้ห้บริการน ้ าครบวงจร ซ่ึงสามารถช่วยบริษทัฯ ในการขยายธุรกิจ
ต่อเน่ือง (เช่นบริการบ าบดัน ้าเสีย) ใหก้บัลูกคา้ได ้ 

 MWC มีความคาดหวงัวา่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างการเติบโตใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
และเห็นว่าบริษทัฯ สามารถแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ในพื้นท่ี EECและ ประเทศไทยได้อย่างมาก และ 
MWC คิดวา่จะสามารถช่วยบริษทัฯ ขยายรูปแบบการให้บริการในธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัฯ ได ้และเช่ือมัน่
วา่บริษทัฯ จะเป็นผูน้ าทางดา้นน ้าของประเทศไทย 

 จากการเป็นบริษทัเอกชนผูใ้ห้บริการน ้ าแบบครบวงจร MWC จะร่วมมือกบับริษทัฯ ในการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัพฒันาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด EEC 
และในประเทศไทย หรือประเทศขา้งเคียง  

นายปฏิการ กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ขอช่ืนชมบริษทัฯ 
ท่ีเปิดเผยขอ้มูลปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบและน ้ าประปาในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในรายงานประจ าปี หนา้ 
93 ท่ีมีการแบ่งสัดส่วนใหเ้ห็นวา่ลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคกบัลูกคา้กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และมีการแบ่งลูกคา้
ตามพื้นท่ี หากมีการน าเสนอเป็นรายไตรมาสก็จะเป็นประโยชน์มาก และขอสอบถามดงัน้ี  

1. ปริมาณจ าหน่ายน ้ าดิบท่ีลดลงในปี 2560 ท่ียงัคงต่อเน่ืองมาถึงปี 2561 นั้น ปริมาณท่ีลดลง
เป็นของกลุ่มลูกคา้อุปโภคบริโภค และเป็นลูกคา้ในพื้นท่ี จ.ชลบุรีหรือไม่  

2. ปริมาณน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายจะลดลงอีกหรือไม่ และมีทิศทางเป็นอย่างไร เน่ืองจากเม่ือ
พิจารณาเดือนมีนาคม 2561 ปริมาณจ าหน่ายน ้ าดิบลดลงประมาณร้อยละ 20 แต่เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 
2561 ลดลงประมาณร้อยละ 10 จึงอยากสอบถามวา่จ านวนปริมาณจ าหน่ายน ้าดิบจะลดลงไปอีกหรือไม่  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2560 มีปริมาณน ้ าฝนมาก เป็นเหตุ
ให้ผูใ้ชน้ ้ าสามารถเขา้ถึงแหล่งน ้ าอ่ืนๆ และแหล่งน ้ าส ารองไดม้ากข้ึน จึงท าให้ปริมาณน ้ าจ  าหน่ายของบริษทัฯ 
ลดลงโดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภค ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีท่ีมีปริมาณการซ้ือมากท่ีสุดคือ กปภ. ซ่ึง กปภ. มี
หนา้ท่ีตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะผลิตน ้าประปาให้เพียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุปโภคบริโภคท่ีจะขยายตวัใน
พื้นท่ี EEC ดว้ยเช่นเดียวกนั ดงันั้นทาง กปภ. ก็มีแผนท่ีจะพฒันาแหล่งน ้ าดิบของตนเองดว้ย จึงท าให้ปริมาณ
น ้ าจ  าหน่ายท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายให้กบั กปภ. ลดลง ส าหรับปี 2561 ในไตรมาสท่ี 1 ปริมาณน ้ าฝนมาก ส่งผลให้
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ปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายลดลง เน่ืองจากผูใ้ช้น ้ ายงัสามารถใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าส ารองของตนเองหรือแหล่งน ้ า
ส ารองอ่ืนๆ ได ้

ในไตรมาสท่ี 2 บริษทัฯ อาจจะตอ้งประเมินอีกคร้ังหน่ึงวา่ปริมาณฝนหรือปริมาณน ้าจะเขา้มา
มากเช่นเดียวกบัปี 2560 หรือไม่ ซ่ึงบริษทัฯ ไดติ้ดตามเร่ืองน้ีมาโดยตลอด และตวัเลขท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี 
หนา้ 93 นั้น บริษทัฯ ไดมี้การรายงานในรูปแบบ MD&A ทุกไตรมาสดว้ย ซ่ึงท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดจ้ากทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ส าหรับปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายท่ีลดลงในภาคอุปโภคบริโภคนั้น คาดวา่ในอนาคตภายใน 3-5 
ปี บริษทัฯ จะสามารถน าจ านวนปริมาณน ้ าดิบและน ้ าอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯ ก าลงัจะด าเนินตามกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดไวม้าทดแทนกบัจ านวนท่ีหายไปได ้ 

นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ในสไลดท่ี์แสดงในระเบียบวาระท่ี 3 เห็น
ว่าในโครงการ EEC จะมีภาครัฐและเอกชนมาลงทุนประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท จึงสอบถามว่ากรณีของ 
บริษทัฯ จะตอ้งลงทุนเป็นจ านวนเท่าใด โดยจะตอ้งกูเ้งินหรือเพิ่มทุนหรือไม่ อยา่งไร และคาดวา่ปริมาณน ้าจะ
เพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนเท่าใด  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่าโดยปกติแล้วเงินลงทุนประจ าปีของ 
บริษทัฯ จะอยูท่ี่ระดบั 1,000 ลา้นบาทต่อปี หรืออาจจะมีการแปรผนัเล็กนอ้ย จากระบบท่อท่ีบริษทัฯ มีอยูใ่น
ปัจจุบนั บริษทัฯ แทบจะไม่ตอ้งมีการขยายระบบท่ออีกแลว้ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีลูกคา้เดิม ส่ิงท่ีบริษทัฯ จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตมี 3 ส่วนคือ  

1) การสร้างเสถียรภาพในระบบสูบส่งน ้ าเดิมของบริษทัฯ จากโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่
เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าฉะเชิงเทรา และบางปะกง 

2) การหาแหล่งน ้ าตน้ทุนใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตได้
อยา่งเพียงพอ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้

3) การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เดิมของบริษทัฯ เช่นการสร้างโรงงานน ้ าอุตสาหกรรม 
โรงงานบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ จะตอ้งน าไปลงทุนเปรียบเทียบกบัสถานะการเงินของ
บริษทัฯ แล้วถือว่าแทบจะไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั บริษทัฯ 
ยงัคงมีความสามารถท่ีจะลงทุนไดอี้ก  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามต่อท่ีประชุมวา่จากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 26 
ขอสอบถามดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาไว้
ตั้งแต่ปีท่ีแลว้ใช่หรือไม่  

2. บริษทัฯ จะตอ้งส ารองเป็นจ านวน 39.3 ลา้นบาทคงท่ีต่อเน่ืองไป อยา่งไร และจะตอ้งกนัไว้
เป็นจ านวนเท่าใด จึงจะไม่ตอ้งส ารองอีก  

3. หากบริษทัฯ จะตอ้งเก็บเงินส ารองดงักล่าวไวใ้นธนาคาร ดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากน้ีจะตก
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เป็นรายไดข้องบริษทัฯ หรือของรัฐ 
 4. เงินส ารองน้ีเป็นของบริษัทฯ หรือของรัฐ หากเป็นของรัฐ รัฐจะสามารถเรียกร้องให้ 

บริษทัฯ น าส่งเงินจ านวนน้ีเม่ือใดก็ไดใ้ช่หรือไม่  
นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
1. บริษทัฯ ได้จดัสรรเงินส ารองตามข้อก าหนดของสัญญาสัมปทานตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับ

สัมปทานมา ซ่ึงในปีแรกตวัเลขท่ีส ารองจะมีจ านวนน้อยเน่ืองจากก าไรของบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจากการ
จ าหน่ายน ้ าดิบ ตัวเลขจึงไม่มากนัก แต่ในปีต่อๆ มาตัวเลขเร่ิมมีจ านวนมากข้ึนตามล าดับ บริษทัฯ จึงได้
ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีและไดข้อ้สรุปวา่บริษทัฯ ควรจะน าตวัเลขดงักล่าวมาเปิดเผยไวใ้นงบการเงินของ
บริษทัฯ ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนดว้ยโดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อจ านวนของส่วนของผูถื้อหุน้โดยรวมแต่อยา่งใด   

2. จ านวนเงินส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานจะแตกต่างกบัจ านวนเงินส ารองตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 กล่าวคือจ านวนเงินส ารองตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั 
พ.ศ. 2535 เม่ือบริษทัฯ ตั้งเงินส ารองไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถว้นแลว้ บริษทัฯ ก็ไม่
ตอ้งตั้งเงินส ารองเพิ่มอีก แต่กรณีเงินส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานนั้น หากบริษทัฯ มีก าไรเพิ่ม
การตั้งเงินส ารองก็จะเพิ่มตามไปดว้ย แต่จะค่อยๆ เพิ่มจ านวน ไม่ใช่เพิ่มคราวเดียวจ านวน 39.3 ลา้นบาท 

3 และ 4 เงินส ารองดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งน าไปฝากไวท่ี้ธนาคาร ส่วนดอกผลท่ีเกิดข้ึนตกเป็น
ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนต่อได ้ 

ขอ้ก าหนดให้มีการตั้งเงินส ารองน้ีก าหนดไวมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้บริษทัต่างๆ ท่ีไดรั้บ
สัมปทาน กนัเงินไวเ้ผื่อวา่มีค่าใชจ่้ายต่างๆ เกิดข้ึน เช่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่ารักษาระบบ เป็นตน้ เพื่อให้การ
บริการตามสัมปทานไม่มีขอ้ขดัขอ้งในตลอดอายกุารใหบ้ริการตามสัมปทาน  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าเงินส ารองน้ีจะไม่ไหลออกจาก
บริษทัฯ ใช่หรือไม่ และเงินส ารองแต่ละปีนั้นจะเป็นจ านวนเท่าใด  

นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่กระแสเงินสดไม่ไหลออกจากบริษทัฯ เงิน
ส ารองดงักล่าวไม่ตอ้งน าส่งรัฐ โดยมีขอ้ก าหนดให้มีการกนัเงินส ารองเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
เป็นรายกิจการประปาในแต่ละปี  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่ก่อนหน้าน้ีท่ีไม่ไดแ้สดงตวัเลขน้ี
ไวใ้นงบการเงิน บริษทัฯ ไปแสดงไวท่ี้ไหน อยา่งไร  

นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่ท่ีผ่านมาท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินเน่ืองจากยงัมีความไม่ชดัเจนวา่จะแปลความหมายของค าวา่ “ก าไร” วา่เป็นก าไรของบริษทัฯ หรือก าไร
เฉพาะกิจการประปา เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรท่ีไม่ใช่กิจการประปารวมอยูด่ว้ย ต่อมาในระหวา่งปี 2560 จึงได้
ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บค าตอบท่ีชดัเจนมากข้ึนแลว้จึงได้
น ามาเปิดเผยไวใ้นงบการเงินเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป ทั้งน้ี จ  านวนเงินส ารองจ านวน 39.3 ล้านบาทน้ี
ไม่ไดก้ระทบกบัจ านวนรวมของส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น ส าหรับการตั้งส ารองในปีหนา้ บริษทัฯ ตอ้งค านวณ
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จากก าไรของแต่ละกิจการประปาประกอบวา่เป็นจ านวนเท่าใด ไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 39.3 ลา้นบาทเท่ากนัทุกปี 
และขอใหท้างผูส้อบบญัชีใหช้ี้แจงขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย  

นางสาวสุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชี  กล่าวต่อท่ีประชุมว่าผู ้สอบบัญชีได้
ปรึกษาหารือร่วมกบับริษทัฯ ถึงการตั้งส ารองเงินจ านวนน้ี เน่ืองจากในอดีตเงินจ านวนน้ียงัไม่มีความชดัเจนวา่
จะตั้งอยา่งไร จึงไดไ้ปปรึกษาหารือกบัหน่วยงานท่ีบริษทัฯ ท าสัญญาดว้ย เม่ือไดค้วามชดัเจนแลว้ จึงน าเงิน
จ านวนน้ีมาเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าในระเบียบวาระเร่ืองการจ่ายเงิน
ปันผลไดมี้การกล่าวถึงการตั้งเงินส ารองน้ี ไม่แน่ใจวา่เงินจ านวนน้ีบริษทัฯ ตอ้งขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยหรือไม่ และหากตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท าไมตวัเลขจ านวน 39.3 ลา้นบาทจึงไปปรากฏอยูใ่น
งบการเงินปี 2560 แลว้  

นางวิราวรรณ ธารานนท์ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่าการตั้งส ารองเงินจ านวนน้ีไม่ตอ้งขอ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ เป็นการด าเนินการตามเง่ือนไขสัมปทาน ซ่ึงจะตอ้งกนัเงินส ารองไว ้ก่อนการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ จึงน ามาแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในระเบียบวาระการจ่ายเงินปันผล และเงินจ านวนน้ีเป็นเงินฝากธนาคาร
ในนามบริษทัฯ  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยคณะกรรมการ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารว่ามีวิสัยทศัน์ท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองน ้ าครบวงจรซ่ึงในมุมมองของผูถื้อหุ้นมีความเห็นว่า
เป็นส่ิงท่ีดีหากบริษทัฯ จะเร่ิมด าเนินธุรกิจน้ี และเห็นวา่บริษทัฯ กา้วไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งแลว้ นอกจากน้ีขอ
ชมเชยคุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ท่ีตอบค าถามไดก้ระชบัและชัดเจน และขอชมเชยบุคลากรในแผนกวิเคราะห์
การเงินและลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ว่ามีความรู้ความตั้งใจฟังค าถามจากผูถื้อหุ้นและตอบค าถามได้เป็น
อยา่งดี จากนั้นขอสอบถามดงัน้ี  

1. บริษทัฯ ไดค้าดการณ์ราคาขายน ้ าอุตสาหกรรมไวห้รือไม่ว่าควรจะเป็นจ านวนเท่าใดต่อ
ลูกบาศกเ์มตร และงบลงทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งสร้างโรงผลิตน ้าอุตสาหกรรมเป็นจ านวนเท่าใด  

2. ระบบบ าบดัน ้าเสียสามารถใชท้่อท่ีบริษทัฯ มีอยูไ่ดห้รือไม่ หรือบริษทัฯ ตอ้งลงทุนเพิ่มเติม  
3. การบริหารหน้ีสินท่ีเป็นอตัราลอยตวั เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีหุ้นกูป้ระมาณร้อยละ 30 

ซ่ึงส่วนน้ีบริษทัฯ คงจ ากดัอตัราดอกเบ้ียไวแ้ล้ว แต่ส่วนท่ีเหลือบริษทัฯ จะบริหารจดัการอย่างไรเน่ืองจาก
สภาพตลาดในตอนน้ีเป็นดอกเบ้ียขาข้ึน   

นายสมบัติ อยู่สามารถ ตอบค าถามต่อท่ีประชุมวา่เงินกูข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นอตัราคงท่ี 
และช าระคืนรายปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเงินกูท่ี้เป็นอตัราลอยตวัประมาณ 1,600 ลา้นบาทท่ีบริษทั UU กูม้าตอนซ้ือ
บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั ซ่ึงในปี 2561 น้ีกลุ่มบริษทัมีแผนงานท่ีจะมีการปรับโครงสร้างเงินกูจ้  านวนน้ี 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ พยายามจะบริหารจดัการ
ให้บริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดบ้ริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ได ้ปัจจุบนั
บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการปรับโครงสร้างเงินกูจ้  านวน1,600 ลา้นบาทน้ี ซ่ึงมีธนาคารหลายแห่งท่ียื่นขอ้เสนอ
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มาโดยส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอดอกเบ้ียคงท่ีและเป็นอตัราค่อนขา้งต ่า ซ่ึงภายในไม่ก่ีเดือนน้ีคาดว่าบริษทัฯ จะ
สามารถปรับโครงสร้างเงินกูจ้  านวนน้ีไดใ้นอตัราท่ีดี 

ส าหรับเร่ืองการลงทุนในธุรกิจน ้ าอุตสาหกรรม บริษทัฯ ต้องขออภยัว่าในวนัน้ีอาจจะยงั
เปิดเผยไม่ไดใ้นตอนน้ีวา่บริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนเท่าไร เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอยา่งในแต่ละพื้นท่ี
แตกต่างกนั เช่น พื้นท่ีของลูกคา้ท่ีใชน้ ้า ปริมาณน ้า ระยะท่อท่ีลงทุนเพิ่ม เป็นตน้  ส าหรับราคาขายบริษทัฯ อาจ
เปิดเผยไดห้ลงัจากท่ีไดล้งนามในสัญญาแลว้ แต่สามารถบอกไดว้า่ราคาจะสูงกวา่ราคาน ้ าดิบ ทั้งน้ีบริษทัฯอยู่
ระหวา่งพิจารณาก าหนดราคาให้สะทอ้นกบัตน้ทุนของบริษทัฯ ในอตัราท่ีเหมาะสม โดยไม่ไดก้  าหนดอตัรา
เดียวทัว่ทุกพื้นท่ี  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ สามารถเปิดเผยอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ไดห้รือไม่ 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบค าถามต่อท่ีประชุมว่า โดยปกติแล้วหากเป็นโครงการใหม่ๆ 
บริษทัฯ จะพิจารณา IRR ประมาณร้อยละ 12-15 ข้ึนไป ข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของแต่ละโครงการ  

ส าหรับธุรกิจบ าบดัน ้ าเสีย บริษทัฯ คงไม่จ  าเป็นตอ้งวางท่อใหม่ หากบริษทัฯ ให้บริการกบั
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นไปในรูปแบบการไปตั้งโรงบ าบดัน ้าเสียในพื้นท่ีของลูกคา้   

Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความช่ืนชมต่อรายงานความย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยเฉพาะ
ในหน้า 82 ซ่ึงเก่ียวกับ   Smart Water 4.0 ในทุกมิติ ตั้งแต่ นวตักรรม การประหยดัพลังงาน การประหยดั
ตน้ทุน และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นท่ีน่าช่ืนชมและยกยอ่งอยา่งมาก ประเทศสิงคโปร์ก าหนดให้ตอ้งมีการเผยแพร่
รายงานความย ัง่ยืนด้วย ดังนั้ น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงควรด าเนินการตาม และก าหนดให้บริษัทต่าง ๆ ใน SET50 และ 
SET100 ต้องเผยแพร่รายงานความย ัง่ยืน ส่ิงน้ีจะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในรัชกาลก่อนได ้

 ในด้านการเงินพบว่าบริษทัฯ มีกระแสเงินสดเป็นค่าบวก ซ่ึงแสดงว่าบริษทัฯ มีวินัยทาง
การเงินในระดับท่ีสูง จึงขอเสนอให้บริษทัฯ แสดงสัดส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ
สัดส่วนของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย นอกเหนือไปจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อีกทั้งบริษทัฯ ควรแสดงอตัราส่วนวงจรการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต และควรเพิ่ม
การจดัอนัดับทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG) 
ratings) จากสถาบนัแห่งใดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

ในส่วนของหุ้นกู ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไดแ้นะน าให้บริษทัฯ ออกหุ้นกูร้ะยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ีงปี  เน่ืองจากบริษทัฯ มีกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง จึงขอเสนอให้
บริษทัฯ หลีกเล่ียงเงินกูย้ืมระยะยาวหรือสัญญาเช่าทางการเงิน (financial leases) ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีทั้งส้ิน  และท าการช าระเงินเม่ือถึงก าหนดเท่านั้น ซ่ึงหมายความวา่หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีของบริษทัฯ จะมีจ านวนเท่ากบัศูนย ์และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนจะดีข้ึน นอกจากน้ี ตน้ทุนการออกหุ้นกูจ้ะ
ยดืเวลาออกไป ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดี เพื่อท่ีจะใชแ้นวทางน้ี บริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งออกหุน้กูแ้ละเงินกูห้มุนเวยีน 

https://dict.longdo.com/search/Internal%20Rate%20of%20Return%20(IRR)



