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 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอ บี 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว  

………………………………………………………………………. 

 

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานในท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบวา ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมี

สิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร

น้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) มีผูถือหุนรวม 8,004 ราย รวมเปนจํานวนหุน 1,663,725,149 

หุน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ณ เวลา 13.30 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมา

เขารวมประชุม ดังนี้ 

ผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองจํานวน 340 ราย รวมจํานวนหุน          15,917,074 หุน 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจํานวน 314 ราย รวมจํานวนหุน          1,321,245,762 หุน 

รวมจํานวนผูถือหุน 654 ราย รวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 1,337,162,836 หุน 

 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80.3716 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท จึงครบเปนองคประชุม ตาม

ขอบังคับของบริษัท 

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมท้ังหมด 10 คน คิดเปนรอยละ 90.91 ดังมีรายนาม

คณะกรรมการดังตอไปนี้  

1. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายอมร เลาหมนตรี     กรรมการอิสระ 

3. นายสุรชัย  ขันอาสา     กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4. นางธัชดา  จิตมหาวงศ     กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา 

       เพื่อความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. นางอัศวินี  ไตลังคะ     กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา 

       เพื่อความยั่งยืน  

  6. พันเอกเปรมจิรัสย ธนไทยภักดี  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ 

        กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

       7. นายกฤษฎา ศังขมณี     กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

   8. นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา  กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

   9. นางสาวสมจิณณ   พิลึก    กรรมการ    
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10. นายจิรายุทธ  รุงศรีทอง   กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ 

       กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม  

  นายโอฬาร     วงศสุรพิเชษฐ  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการการลงทุน 

 

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทในเครือท่ีเขารวมประชุม 

1. นายเชิดชาย  ปติวัชรากุล         รองกรรมการผูอํานวยการใหญ มอบหมายดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด 

(มหาชน)  

 2. นายสมบัติ     อยูสามารถ     รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและบัญชี และ 

   รองกรรมการผูจัดการสายบริหาร บริษัท ยูนิเวอรแซล 

   ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) 

 3. นายชรินทร  โซนี่ รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธและ 

   พัฒนาธุรกิจ  

 4. นายบดินทร     อุดล      รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ  

 5. นางสาวจินดา     มไหสวริยะ     รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายสนับสนุน 

 6. นางน้ําฝน     รัษฎานุกูล             ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ และเลขานุการบริษัท 

 7. นางธิดารัชต     ไกรประสิทธิ์      ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักตรวจสอบ 

8. นายวีระวัฒน     เตชะสุนทโรวาท     รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) 

 

ผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

• ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จํากัด ไดแก นายพิจารณ สุขภารังษี 

• ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดแก นางสาวสุขุมาภรณ  

วงศอริยาพร และนายพจนัคร ปกษี 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวาครบองคประชุมและกลาวเปดประชุม เม่ือเวลา 13.30 น. และแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ผานทางวิดีทัศนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกทาน โดยแตละทานมีคะแนนเสียงหนึ่งหุน

หนึ่งเสียง (One Share One Vote) ทานสามารถออกเสียงไดดังนี้ 1.เห็นดวย 2.ไมเห็นดวย 3.งดออกเสียง การ

ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางสวน 

  มติท่ีประชุมในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง สวน

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 และระเบียบวาระท่ี 

9 เรื่องพิจารณากําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม สวนระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ

บริษัท ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง  

การลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพิจารณาลงมติในแตละ

ระเบียบวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา ทานผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ มีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออก

เสียง ใหยกมือข้ึน เจาหนาท่ีของบริษัท จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ียกมือ เพ่ือลงมติไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียงดังกลาว และถือวาทานผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาลงมติ 

กรณีท่ี 2 ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูมอบฉันทะมิไดแสดงความ

ประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดตามสมควร สําหรับหนังสือ

มอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะแสดงความประสงคจะออกเสียงไวแลว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไวในระบบ

คอมพิวเตอรเม่ือลงทะเบียน และจะใชนับเปนมติการออกเสียง ท้ังนี้ ผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเทานั้นท่ีมีสิทธิ

เขาประชุม  

 การหยอนบัตรลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ เพ่ือประหยัดเวลาในการประชุม พิธีกรจะขอใหผู

ถือหุนหยอนบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น สําหรับกรณีท่ีเห็นดวย ไมตองหยอน

บัตรลงคะแนน ยกเวนระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ทานผูถือ

หุนจะตองสงบัตรลงคะแนนทุกใบ ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  เนื่องจากระเบียบวาระนี้เปนการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล เจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพ่ือใหการรวบรวมบัตรลงคะแนน

จากผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

กรณีท่ีจะทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ มีดังนี้ 

1. บัตรลงคะแนนชํารุดหรือไมชัดเจนจนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะ 

ลงคะแนนเชนใด 

2. บริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏวา ผูรับมอบฉันทะไดเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน จากท่ี 

ผูมอบฉันทะไดมอบอํานาจไว 
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2. การนับและประกาศผลคะแนน 

 ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและใชเครื่องตรวจ

นับคะแนนเสียงแบบ Personal Digital Assistant โดยให บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

หรือ INVENTECH นําโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนดวยระบบ Barcode มาใชในการ

ประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ

วาระ แลวจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ี

เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 

 INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแตละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจาหนาท่ีจะ

สรุปผลคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทจะสรุปผลคะแนน

ในแตละระเบียบวาระใหทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปดเผยทางเว็บไซตตลอดจนแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (ตลท.)  ดวย 

  อนึ่ง เพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย บริษัทได

เชิญตัวแทนจากผูถือหุนและไดมอบหมายใหสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ

การนับคะแนนและใหความเห็นในทางกฎหมาย 3 ทาน ไดแก  

 1. นางสาวโศรญา วงศเบญจรัตน  ผูแทนจาก บริษัท สํานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จํากัด  

 2. นางสาวอริสรา หวันสู     ผูแทนผูถือหุน 

 3. นายสรธร       สุนันตา            ผูแทนผูถือหุน 

 สําหรับทานผูถือหุนท่ีประสงคจะสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในแตละระเบียบ

วาระ กรุณายกมือข้ึน และเม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว โปรดแจงชื่อ-นามสกุล ของผูสอบถาม และสถานะ

วาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ แลวจึงสอบถามรายละเอียดนะคะ การสอบถามขอความกรุณาใหใชระยะเวลา

ไมเกิน 3 นาที และหากเรื่องท่ีสอบถามไมเก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาทานผูถือหุน

สอบถามภายหลังการประชุมเม่ือท่ีประชุมไดพิจารณาครบทุกระเบียบวาระเรียบรอยแลว   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดข้ันตอนการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2562 ผานทางเว็บไซตของบริษัท ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 และไดแจงสารสนเทศยังตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ท้ังนี้ ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ

เลือกตั้งเปนกรรมการผานทางชองทางท่ีบริษัทกําหนด  

2. ในปนี้จะเรียกปการประชุมสามัญผูถือหุนใหตรงกับปท่ีจัดการประชุมจริง (2562) จากเดิมซ่ึง

เรียกตามปท่ีรับรองงบการเงิน  
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กอนเขาสูระเบียบวาระถัดไป ประธานขออนุญาตใหพิธีกรเปนผูประกาศปดรับการออกเสียง และ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน  และมอบหมายใหนายจิรายุทธ  

รุงศรีทอง กรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูดําเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 และ 7 ถึง 10  

สวนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 

มอบหมายใหนางธัชดา จิตมหาวงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดําเนินการ 

   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวยัง ก.ล.ต.  ตลท.  และกระทรวงพาณิชย พรอมท้ังเผยแพรทาง

เว็บไซตของบริษัทแลวภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม 

                  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 สําหรับการ

ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะ  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถาม นายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิธีกรประกาศปดรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 2 และ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียง  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย  1,338,052,210 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2561 

 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนใหท่ีประชุมรับชมวิดีทัศนสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 

2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปภาพรวมการวิเคราะหผลการดําเนินงาน  

 ในภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการรวมท้ังสิ้น 

4,220.99 ลานบาท ลดลง 87.05 ลานบาท หรือรอยละ 2.02 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560  
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บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,129.77 ลานบาท ลดลง 102.24 ลานบาท หรือรอยละ 8.30 โดย

เปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ จํานวน 1,117.52 ลานบาท ลดลง 103.66 ลานบาท หรือรอยละ 8.49 เม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2560 

ธุรกิจน้ําดิบ 

บริษัทมีรายไดจากการขายน้ําดิบสําหรับป 2561 จํานวน 2,393.82 ลานบาท ลดลง 58.23 ลาน

บาท หรือรอยละ 2.37 เม่ือเปรียบเทียบกับ ป 2560 โดยมีปริมาณน้ําดิบจําหนายรวม 219.98 ลานลูกบาศกเมตร 

(ไมรวมปริมาณน้ําดิบท่ีสงใหกิจการประปาของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 29.76 ลานลูกบาศกเมตร) ลดลง 

5.92 ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ 2.62 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากในชวงระหวางป 

2561 มีปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกจํานวนมากสงผลใหลูกคาบางรายท่ีมีแหลงน้ําทางเลือกใชน้ําลดลง

ในชวงไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 โดยเฉพาะในกลุมอุปโภคบริโภค 

อัตรากําไรข้ันตนธุรกิจน้ําดิบสําหรับป 2561 อยูท่ีรอยละ 60.55 ลดลงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบ

กับป 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 61.86 สาเหตุหลักจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือน้ําดิบบางสวนจากแหลงน้ําเอกชน 

เพ่ือการเสริมเสถียรภาพในการสูบจายน้ําในบางชวงเวลาในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และ คาเสื่อมราคาจากโครงการ

ระบบทอประแสร-หนองปลาไหล ท่ีแลวเสร็จในป 2561 ซ่ึงมีประโยชนในการเพ่ิมความสามารถในการสูบสงน้ํา

โดยรวมไดเพ่ิมข้ึน  

ธุรกิจน้ําประปา 

บริษัทมีรายไดจากการขายน้ําประปา สําหรับป 2561 จํานวน 1,438.40 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

15.66 ลานบาท หรือรอยละ 1.10 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 โดยมีปริมาณน้ําประปาจําหนายรวม 96.55 ลาน

ลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึน 0.12 ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ 0.13 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 

อัตรากําไรข้ันตนธุรกิจน้ําประปาสําหรับป  2561 อยู ท่ีรอยละ 36.55 ลดลงเล็กนอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 38.22 จากการท่ีสัมปทานบางแหงมีการซ้ือน้ําดิบจากแหลงน้ําเอกชนมาก

ข้ึน และคาเสื่อมราคาจากการตัดจําหนายสินทรัพยสัมปทานของกิจการประปาท่ีมีการขยายกําลังการผลิต  

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

   บริษัทมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดขายและบริการสําหรับป 2561 ท่ีรอยละ 28.33 อัตราสวน

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) ท่ีรอยละ 10.71 และอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ท่ีรอยละ 

5.64 ซ่ึงลดลงจากป 2560 เนื่องจากสาเหตุหลักจากรายไดจากการขายน้ําดิบท่ีลดลงดังกลาวขางตน ในขณะท่ี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E) อยูท่ี 0.88 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงิน

ตน (DSCR) อยูท่ี 2.19 เทา ซ่ึงสะทอนถึงโครงสรางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท ยังมีความ

พรอมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหมๆ ตามวิสัยทัศนและแผนธุรกิจของบริษัทไดเปนอยางดี 

เหตุการณสําคัญ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 TRIS RATING ไดประกาศคงอันดับเครดิตองคกรและอันดับเครดิตหุน

กูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทท่ีระดับ “A+” ดวยแนวโนม “Stable” ซ่ึงสะทอนถึงสถานะท่ีแข็งแกรง
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ของบริษัทในฐานะผูประกอบการรายสําคัญท่ีมีโครงขายทอสงน้ําดิบครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

ตลอดจนการมีอัตรากําไรท่ีสูงและกระแสเงินสดท่ีสมํ่าเสมอ 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษัทลงนามสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมกับบริษัท กัลฟ พีดี จํากัด 

ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 25 ป โดยมีปริมาณ

ซ้ือขาย 60,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน 21.9 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

วันท่ี 27 กันยายน 2561 บริษัทไดรับคัดเลือกจากกองทัพเรือเพ่ือเขารวมโครงการงานระบบ

ประปาและบําบัดน้ําเสียพ้ืนท่ีทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ในรูปแบบสัญญาสัมปทาน BOT (Build - 

Operate - Transfer) มีระยะเวลาดําเนินกิจการ 25 ป โดยมีปริมาณซ้ือขาย 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน 

7.3 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทลงนามสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมกับบริษัท อมตะ  

วอเตอร จํากัด เพ่ือจําหนายน้ําอุตสาหกรรมแกนิคมอมตะซิตี้ ระยอง เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีปริมาณซ้ือขาย 

15,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน 5.5 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทและผูรับเหมาจัดหาท่ีดินและกอสรางโครงการพัฒนา

สระเก็บน้ําดิบทับมา ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ ศาลจังหวัดระยอง เรียบรอยแลว ทําใหคดีเปนอัน

สิ้นสุด โดยผูรับเหมาตกลงคืนคาจางท่ีไดรับไวหลังหักหลักประกันใหแกบริษัทเปนจํานวน 1,051.79 ลานบาท 

แบงเปนการโอนท่ีดินจํานวน 522.55 ลานบาท และคืนเปนเงินจํานวน 529.24 ลานบาท เพ่ือเปนการประกันใน

การท่ีผูรับเหมาจะตองดําเนินการกอสรางตอ โดยดําเนินการกอสรางในสวนท่ีคางอยูใหแลวเสร็จภายใน 22 เดือน 

หรือตุลาคม 2563 และบริษัทจะชําระคากอสรางหลังจากการกอสรางเสร็จสิ้นท้ังหมด 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติโครงสรางราคาคาน้ําใหม ท่ีมีหลักการคิด

และคํานวณราคาคาน้ําจากการจําแนกโครงสรางราคาเปน 3 สวนไดแก Reserve Charge, Demand Charge 

และ Usage Charge ซ่ึงราคาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ป ตามอัตราดัชนีท่ีเก่ียวของ เชน คาดัชนีผันแปรคา

ไฟฟา หรือ FT คาดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) เปนตน ท้ังนี้โครงสรางราคาใหมดังกลาว 

จะเปนประโยชนตอท้ังบริษัทในดานการวางแผนการลงทุนในอนาคตได และเปนประโยชนตอลูกคาในดานการมี

สวนรวมในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมจากการบริหารพฤติกรรมการรับน้ํา พรอมท้ังสามารถคาดการณอัตราราคา

คาน้ําและจัดทํางบประมาณในอนาคตไดจากสูตรโครงสรางราคาดังกลาว 

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

เม่ือพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index (MPI) ป 2561 คาดวาจะขยายตัวในชวง รอยละ 1.5 - 2.5 โดยมีปจจัย

บวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกซ่ึงจะสนับสนุนใหการสงออกขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่อง และแรง

ขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ท้ังโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม โครงการ

รถไฟฟารางคู การกอสรางมอเตอรเวย 3 เสนทางและการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนาประกอบกับการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือชื่อยอ EEC ในบริเวณ 3 

จังหวัดพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อันจะสงผลใหความตองการ
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ใชน้ําดิบและน้ําประปาของบริษัทในระยะยาวมีแนวโนมเติบโตท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีปริมาณการใชน้ํา

ดิบและน้ําประปาประมาณ 219.98  และ 96.55 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ จากการสํารวจความตองการของ

ผูประกอบการรายใหม และรายเดิมท่ีมีแผนการขยายกําลังการผลิต พบวา ความตองการบริการน้ําครบวงจร อัน

ไดแก น้ําดิบ น้ําอุตสาหกรรม การบําบัดน้ําเสีย และการ Recycle มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้น ใน

การพัฒนาธุรกิจ บริษัทจะมุงเนนการขยายธุรกิจน้ําครบวงจรซ่ึงสอดคลองกับความตองการของลูกคาและนโยบาย

ของรัฐบาลในโครงการ EEC ซ่ึงปจจุบันไดรับความสนใจจากลูกคาหลายราย นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้  โรงไฟฟา Gulf ปลวกแดง ซ่ึงไดลงนามในสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมแลว ก็ยังมีนิคมอุตสาหกรรมท่ี

อยูระหวางการพัฒนาอ่ืนๆ รวมท้ังลูกคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงบริษัทอยูระหวางนําเสนอการใหบริการน้ําครบ

วงจร 

จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมน้ําครบวงจร พบวา มีการแขงขันสูง ซ่ึงบริษัทไดใชกลยุทธ

การตลาดเชิงรุก กลยุทธการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

น้ําครบวงจร เพ่ือสรางการรับรูผลิตภัณฑน้ําครบวงจรแกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีมาตรฐานและเทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับตลอดจนราคาท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดน้ําครบวงจร โดยบริษัทไดลงนามสัญญา

กับลูกคาน้ําครบวงจรไปแลวในปริมาณ 27.5 ลานลูกบาศกเมตร ตอปในป 2561 และจะเริ่มรับรูรายไดในป 2563  

สถานการณน้ําปจจุบัน  

สถานการณน้ําในภาพรวมในป 2561 อยูในสภาวะปกติ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําแตละแหงใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกซ่ึงเปนแหลงน้ําตนทุนหลักของบริษัทในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ปริมาณน้ําเก็บกักอยูในเกณฑสูงกวาคาเฉลี่ย โดยปจจุบันจากการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและบูรณาการ

แบบอีสทวอเตอรโมเดล ท่ีไดพัฒนาระบบทอสงน้ําดิบดวย Water Grid เชื่อมโยงแหลงน้ําสําคัญในภาคตะวันออก

กวา 491.8 กิโลเมตร ทําใหภาคตะวันออกมีน้ําใชอยางเพียงพอกับความตองการของทุกภาคสวน ท้ังนี้ บริษัทได

ติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิดและจัดทําแผนปองกันปญหาภัยแลง โดยมีแผนการสํารองน้ํากรณีเกิดภัยแลง 

อันไดแก การสูบผันน้ําจากอางเก็บน้ําประแสร-คลองใหญ การสูบผันน้ําจากอางเก็บน้ําประแสร-หนองปลาไหล 

การจัดหาแหลงน้ําดิบสํารองจากบอดินเอกชน เปนตน โดยมีการประสานงานกับกรมชลประทานอยางใกลชิด 

เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเกิดประโยชนสูงสุดท้ังการจัดการปริมาณน้ําใหเพียงพอ และการจัดการตนทุนใหเกิด

ความคุมคาสูงสุด และจากการคาดการณของศูนยพยากรณตางๆ คาดวาในป 2562 ประเทศไทยจะไดรับ

ผลกระทบจากปรากฎการณเอลนีโญกําลังออนตอเนื่องตั้งแตเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 สงผลให

ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ยในชวงดังกลาว และมีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 10-30 จากนั้น

อุณหภูมิและปริมาณฝนจะกลับเขาสูคาเฉลี่ยตอไป ซ่ึงบริษัทไดเตรียมมาตรการตางๆ อันไดแก การปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบสูบน้ําในทุกพ้ืนท่ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบผันน้ําขามพ้ืนท่ี และการเตรียมน้ําดิบจาก

บอดินเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูใชน้ําทุกภาคสวนมีน้ําใชอยางพอเพียง 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

             บริษัทใหความสําคัญกับบุคลากร ซ่ึงมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหยั่งยืน จึงสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพพนักงานตามแผนแมบท HR Master Plan โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
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การฝกอบรม การสอนงาน การเรียนรูพัฒนาดวยตนเอง รวมท้ังการมอบหมายงาน และวัดผลการเรียนรูดังกลาว

ผานระบบการประเมินผลงาน Performance Management System เพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนาความรู

ความสามารถ ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีการเติบโตในสายอาชีพ Career Path และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สวน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทไดใช Key Performance Indicators มาวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ทุกระดับ 

นอกจากนี้ไดจัดทําแผนผูสืบทอดตําแหนงงาน Succession Plan เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

พัฒนาพนักงานภายในใหเติบโตในตําแหนงงานท่ีสําคัญ อีกท้ังยังใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความรูองคกร

เพ่ือยกระดับสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู Learning Organization 

บริษัทยังไดทบทวนคานิยมองคกร Core Value และความสามารถหลักของบุคลากร Core 

Competency เพ่ือใหพนักงานมีความพรอมตอการขยายธุรกิจในอนาคต 

ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

                   บริษัทดําเนินงานตามแผนงานซ่ึงกํากับดูแลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความ

ยั่งยืน ท้ังนี้ ในป 2561 บริษัทไดจัดกิจกรรมและเขารวมสัมมนาท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกร ดังนี้  

- เดือนมิถุนายน 2561 บริษัทไดรับคะแนน 95 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

    - วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดอบรมใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทเขารวม

ฟ งคําบรรยาย  เรื่อง New CG Code 2017 and New Laws โดย ท่ีปรึกษา บริษัท  อีวาย คอรปอเรท  

เซอรวิสเซส จํากัด  

    - วันท่ี 6 กันยายน 2561 พนักงานเขารวมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่น 

2561 ภายใตหัวขอ “คนไทย ตื่นรูสูโกง” ซ่ึงจัดโดยองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย)  

   - วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดงานกิจกรรมครบรอบ 26 ป อีสท วอเตอร และกิจกรรม CG 

Day โดยมีคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท รวมบรรยายในหัวขอ “EWG กับการพัฒนา

อยางย่ังยืน” ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัท 

    - วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดรับการตออายุใบรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

    - วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจัดอบรมใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานกลุมบริษัท

เขารวมฟงคําบรรยายหัวขอ “การตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองคกรตอตาน

คอรรัปชั่น (ประเทศไทย)  

  - บริษัทไดรับคะแนนดีเลิศในการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 

ประจําป 2561 และไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใน Thailand Sustainability Investment 

หรือรายชื่อ “หุนยั่งยืน” ประจําป 2561 จาก ตลท. ซ่ึงถือเปนหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจดาน
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สิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ท่ีโดดเดน มีการ

คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียครอบคลุมท้ังในดานสังคมและสิ่งแวดลอม กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความยั่งยืน    

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   

 จากท่ีบริษัทไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใน Thailand Sustainability 

Investment ซ่ึงเปนรางวัลท่ีไดรับตอเนื่องมาเปนปท่ี 4 จาก ตลท. แลวนั้น  

 ในป 2561 บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน ผานการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน พรอมเผยแพรในเว็บไซตบริษัทเปนท่ีเรียบรอย  โดยมี

นโยบายการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ความรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหลงน้ํา  

3. การบริหารจัดการนวัตกรรม 

4. สิทธิมนุษยชนและการจางงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

5. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน สังคม และสงเสริมการเรียนรู 

  ท้ังนี้ บริษัทยังคงยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบตอสังคม  และ

รักษาประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงผลกระทบใน 3 มิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

ภายใตกรอบกลยุทธ 3 สราง 3 พัฒนา เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร และเปนพลังขับเคลื่อนสูการเติบโต

อยางม่ันคง ดังนี้ 

3  สราง คือ สรางการยอมรับ สรางความม่ันคง สรางคุณคารวม   

   3 พัฒนา คือ พัฒนาสาธารณูปโภคดานน้ําและอนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชน พัฒนาการเรียนรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด   

   นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวเพ่ิมเติมวาปจจุบันลูกคากลุมหลักของบริษัทคือกลุมอุตสาหกรรม 

รองลงมาคือกลุมอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนลูกคารายใหญท่ีสุด และกลุมบริษัท ยูนิ

เวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน)  

   ในป 2561 ปริมาณน้ําดิบท่ีจําหนายใหแกลูกคาผานทอแยกรายกลุมมีดังนี้  

   - กลุมลูกคาอุตสาหกรรม มีปริมาณการซ้ือน้ําจากบริษัทลดลงเล็กนอยจาก 188.35 เปน 187.68 

ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจากในป 2561 มีปริมาณน้ําฝนคอนขางมาก เปนเหตุใหลูกคากลุมอุตสาหกรรมท่ีมีท่ีเก็บ

กักน้ําสํารอง จะใชน้ําจากท่ีตนเองเก็บกักกอน แตอยางไรก็ตาม ในชวง 3-4 ปท่ีผานมาปริมาณน้ําดิบท่ีจําหนาย

ใหแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรมจะคอนขางคงท่ีตอเนื่อง คืออยูท่ีประมาณ 187-189 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

   - กลุมลูกคากลุมอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีลูกคาหลักคือ กปภ. มีปริมาณการซ้ือน้ําดิบลดลงเล็กนอย

จากป 2560 เนื่องจากนโยบาย EEC ของภาครัฐ ทําให กปภ. มีการพัฒนาแหลงน้ําตนเองเพ่ือรองรับการเติบโต

ของภาคอุปโภคบริโภคในอนาคตตามนโยบายของ EEC ทําให กปภ. ใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีตนเองพัฒนาเองดวย  

   - บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท มีปริมาณการซ้ือน้ําดิบจากบริษัท

ใกลเคียงกับปกอน คืออยูในระดับ 29-30 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

 

                                                                                                                                                                                   ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 



11 /33 

นอกจากนี้ ในป 2561 บริษัทดําเนินการขยายธุรกิจใหครอบคลุมน้ําประเภทอ่ืนๆ ตามความ

ตองการของลูกคาเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัท คือการเปนผูนําทางดานการบริหารจัดการน้ําครบวงจร

ของประเทศ ซ่ึงในป 2561 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมใหแกลูกคารายใหญ 2 ราย ไดแก โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ กับโรงไฟฟากัลฟ ซ่ึงจากการลงนามในสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมดังกลาวจะทําให

บริษัทจําหนายน้ําไดเพ่ิมข้ึนอีก 27.5 ลานลูกบาศกเมตรตอป มากกวารอยละ 10 จากยอดจําหนายน้ําในปจจุบัน 

ซ่ึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้บริษัทจะเริ่มรับรูรายไดในป 2563 สวนโรงไฟฟากัลฟบริษัทจะเริ่มรับรู

รายไดในป 2564  

ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงสรางราคาคาน้ําใหม เนื่องจากบริษัทไมไดปรับอัตรา

คาน้ําดิบมาตั้งแตป 2557 โดยอัตราคาน้ําดิบใหมเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล ซ่ึงประกอบดวยสวนท่ีเปน Fixed 

Charge และ Variable Charge อัตราคาน้ําดิบใหมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ป และจะถูกเก็บตามพ้ืนท่ี ในแต

ละพ้ืนท่ีจะมีอัตราคาน้ําตางกัน ข้ึนอยูกับตนทุนในการสงน้ําใหแกลูกคาในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงจากเดิมท่ีบริษัทมีอัตราคา

น้ําท่ีเปนอัตราราคาเดียวกันหมด (Uniform Rate) ไมวาลูกคาจะอยูท่ีใดก็ตาม ท้ังนี้ โครงสรางอัตราราคาคาน้ํา

ใหมนี้จะเปนประโยชนแกบริษัทในระยะยาว ในดานการวางแผนการลงทุน และเปนประโยชนกับลูกคาในการมี

สวนรวมในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมจากการบริหารพฤติกรรมการรับน้ําของลูกคา และลูกคาสามารถ

คาดการณอัตราราคาคาน้ําในอนาคตได  

สําหรับในป 2562 ตั้งแตเดือนมกราคมบริษัทมียอดจําหนายน้ําท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในเดือน

มีนาคมมีปริมาณน้ําจําหนายสูงถึง 29.15 ลานลูกบาศกเมตร สูงกวาทุกๆ เดือนตลอดชวงระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา 

ซ่ึงถือเปนแนวโนมท่ีดี โดยเฉพาะในปนี้คาดวาจะมีภัยแลงออนๆ จะทําใหยอดจําหนายน้ําบริษัทสูงข้ึน  

  คณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของ 

บริษัทในป 2561 ดังรายละเอียดขางตน  

  นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เม่ือไมมีผูใดสอบถามและใหขอเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในป 2561 โดยไมตองลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนใหท่ีประชุมรับชมวิดีทัศนเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 

2561 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินประจําป 2561 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

โดย ผูสอบบัญชี ไดใหความเห็นวางบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด 

(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวม

ของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวม
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และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท้ังนี้ งบการเงินของบริษัท ได

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว จึงใครขอใหทานผู

ถือหุนพิจารณาและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานและสถานะการเงิน สรุปไดดังนี้  

ผลการดําเนินงาน 

บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการรวมท้ังสิ้น 4,220.99 ลานบาท ลดลง 87.05 ลานบาท 

หรือรอยละ 2.02 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 เนื่องจากปริมาณน้ําดิบจําหนายลดลง  

บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,129.77 ลานบาท ลดลง 102.24 ลานบาท หรือรอยละ 8.30 โดย

เปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ จํานวน 1,117.52 ลานบาท ลดลง 103.66 ลานบาท หรือรอยละ 8.49 เม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2560 

สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 20,140.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2560 

จํานวน 658.29 ลานบาท หรือรอยละ 3.38 

2) หนี้ สิน บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 9,335.75 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2560 จํานวน 

283.04 ลานบาท หรือรอยละ 3.13 

           3) สวนของผูถือหุน บริษัทมีสวนของผูถือหุนสวนของบริษัทใหญ จํานวน 10,624.66 ลานบาท

เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2560 จํานวน 382.10 ลานบาท หรือรอยละ 3.73  

     สําหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป ซ่ึงผูถือหุนสามารถดาวนโหลดผาน 

QR Code  ในแผนหนังสือเชิญประชุม ท่ีมี QR Code ท้ังนี้ ทานผูถือหุนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมรายละเอียดของ

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการประจําป 2561 ไดในรายงานประจําปและเว็บไซต

ของบริษัท 

               คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

ซ่ึงผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีและผานสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

                 การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. รายไดของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 แลว รายไดจากการขายและบริการลดลง จาก 

4,308,041,892 บาท เหลือ 4,220,989,052 บาท ลดลงประมาณรอยละ 2 หรือ 87 ลานบาท และรายไดอ่ืนจาก 

48,592,895 บาท เหลือ 34,335,133 บาท ลดลงประมาณ 14 ลานบาท หรือรอยละ 29 จึงขอสอบถามวารายได

ท่ีลดลงเกิดจากสาเหตุใด  
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2. คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2560 ประมาณรอยละ 6.6 หรือประมาณ 30

ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด  

3. เม่ือพิจารณาจากงบการเงินขอ 7 ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน หัวของานวิศวกรรมบริการ มี

สวนท่ีขาดทุนอยูประมาณ 2.6 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด  

4. กรุณาอธิบายความหมายของคําวา “อัตราใหม” ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 

คาตอบแทนโครงการ ยอหนาท่ี 3 ตอนทายท่ีระบุวา “........หนวยงานรัฐดังกลาวไมขัดของท่ีบริษัทจะชําระ

คาตอบแทนเปนการชั่วคราวในอัตราใหมตั้งแตป 2558 เปนตนไป”  

5. เม่ือ 3 เดือนท่ีผานมาไดรับทราบขาววาท่ีเกาะลานชาวบานเดือดรอนเนื่องจากขาดแคลน

น้ําประปา แตเม่ือดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38 สัญญาท่ีสําคัญ ในสวนของสัญญาดําเนินกิจการประปา

เกาะลาน ระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดประมาณวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จึงขอสอบถามวาท่ีเกาะลานขาดแคลน

น้ําประปานั้นเกิดจากสาเหตุใด  

6. ราคาจําหนายน้ําดิบตอยูนิตในแตละโครงขายทอสงน้ําตางๆ เหตุใดจึงมีราคาแตกตางกัน  

นายมานิตย เลิศสาครศิริ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. รายไดหลักของบริษัทคือธุรกิจน้ําดิบ ซ่ึงมีลูกคา 3 ราย คือกลุมลูกคาน้ําอุตสาหกรรม กปภ. 

และบมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ในป 2561 ยอดจําหนายน้ําดิบท่ีจําหนายใหแก กปภ. ลดลงมาก เนื่องจาก กปภ. 

ใชแหลงน้ําท่ีตนเองพัฒนา ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหป 2561 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายน้ําดิบต่ําลงมาประมาณ

รอยละ 2.37 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 นอกจากนี้เม่ือพิจารณางบการเงิน 5 ปยอนหลัง จะเห็นวาป 2561 

บริษัทมีรายไดจากการจําหนายน้ําดิบต่ําท่ีสุด จึงขอสอบถามวาบริษัทจะมีทิศทางการดําเนินธุรกิจน้ําดิบในอนาคต

ตอไปอยางไร เม่ือ กปภ. สามารถใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีตนเองพัฒนาได  

2. บริษัทจะมีทิศทางการดําเนินธุรกิจจําหนายน้ําประปาในอนาคตอยางไร ในชวงระยะเวลาท่ี 

EEC กําลังจะเกิดข้ึน 

3. กรุณาอธิบายรายละเอียดของคดีโครงการทับมา  

4. จํานวนเงินสดของบริษัทท่ีปรากฏในหนางบการเงินประจําป 2561 มีจํานวน 578,213,162 

บาท และสวนของหนี้สินในสวนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีจํานวน 814,000,000 บาท เหตุใดจึงไมนํา

เงินสดมาชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง ตอบคําถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. บริษัทมีทิศทางการดําเนินธุรกิจน้ําดิบในอนาคตตอไปอยางไร เม่ือ กปภ. สามารถใชน้ําจาก

แหลงน้ําท่ีตนเองพัฒนาได 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง ชี้แจงตอท่ีประชุมวา กปภ. มีการพัฒนาแหลงน้ําของตนเองเพ่ือรองรับ

โครงการ EEC แตอยางไรก็ตาม แมวาในรอบ 3-4 ปท่ีผานมา ปริมาณน้ําดิบท่ีบริษัทจําหนายใหแกกลุมอุปโภค

บริโภคจะลดลง แตแนวโนมในอนาคต บริษัทยังคงเชื่อม่ันวาจะมีการเติบโตข้ึนตามนโยบาย EEC หลังจากท่ีมีการ

ลงทุนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงในรอบป 2561 ท่ีผานมา รัฐบาลไดอนุมัติโครงการในพ้ืนท่ี EEC ไปแลว

หลายโครงการ แนวโนมการใชน้ําดิบและน้ําประปาในพ้ืนท่ี EEC คาดวาจะดีข้ึน และทางคณะกรรมการ EEC ไดมี
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การประมาณการใชน้ําในพ้ืนท่ี EEC วาจะเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตปนี้เปนตนไป  

2. รายไดจากการขายและบริการในป 2561 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 เกิดจากสาเหตุใด  

ในป 2561 รายไดอ่ืนของบริษัทซ่ึงคือคาเชาตึกมีจํานวนลดลง เนื่องจากมีผูเชายายออก ซ่ึง

ขณะนี้อยูระหวางการเจรจากับผูเชาพ้ืนท่ีรายใหมเพ่ิมเติม  

3. คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2560 เกิดจากสาเหตุใด  

 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง ชี้แจงวารายจายของบริษัทเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอัตราคาน้ําไมสอดคลองกับ

คาใชจาย กลาวคือบริษัทไมไดปรับอัตราราคาคาน้ํามาตั้งแตป 2557 ซ่ึงแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีมีการปรับ

อัตราคาบริการเพ่ิมข้ึนทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับรายจายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงรายจายปกติท่ีเพ่ิมข้ึนคือรายจายเก่ียวกับ

บุคลากร เชนการปรับเงินเดือน คาเสื่อมราคา นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายท่ีใชสําหรับขยายธุรกิจน้ําครบวงจรซ่ึงเปน

การดําเนินการตามกลยุทธของบริษัท ซ่ึงบริษัทไดลงนามสัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมกับลูกคาแลวจํานวน 2 ราย 

คือบริษัท กัลฟ พีดี จํากัด และบริษัท อมตะ วอเตอร จํากัด รวมปริมาณน้ําอุตสาหกรรมท่ีจําหนายได 27.5 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป สงผลใหบริษัทจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนในป 2563  

4. คําวา “อัตราใหม” ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 คาตอบแทนโครงการ ยอหนาท่ี 3 

ตอนทายท่ีระบุวา “........หนวยงานรัฐดังกลาวไมขัดของท่ีบริษัทจะชําระคาตอบแทนเปนการชั่วคราวในอัตราใหม

ตั้งแตป 2558 เปนตนไป” หมายความวา แตเดิมนั้นทอชุดแรกท่ีบริษัทนํามาใชในการดําเนินกิจการเปนทอท่ี

กรมธนารักษเปนเจาของมีความยาวประมาณ 135 กิโลเมตร บริษัทจะจายเปนคาเชาใหกับกรมธนารักษเปน

คาตอบแทน โดยในการคิดคาเชาจะคิดเปนรอยละของรายไดของน้ําท่ีผานทอของกรมธนารักษ ซ่ึงปจจุบันบริษัทมี

สัญญาไมครบทุกแนวเสนทอและแนวเสนทอใดท่ียังไมมีสัญญานั้น ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของกรมธนา

รักษเรื่องอัตราคาเชา ดังนั้น ในระหวางท่ีบริษัทยังไมไดขอสรุปเรื่องอัตราคาเชาทอ บริษัทจึงตองชําระคาเชาทอไป

ตามอัตราท่ีระบุไวไปกอน คาดวาในปนี้คงจะมีความชัดเจนในเรื่องคาเชาท่ีกรมธนารักษกําหนด ซ่ึงอัตราคาเชาท่ี

บริษัทชําระไปนั้นเปนอัตราคาเชาท่ีสูงแลว เพราะหากในอนาคตบริษัทตองชําระจริงและชําระคาเชายอนหลังจะไม

กระทบกับผลประกอบการ  

5. บริษัทมีสัญญาสัมปทานท่ีใกลจะหมดอายุ 2 สัญญา คือ  

    1) สัญญาดําเนินกิจการประปาเกาะลาน ซ่ึงมีกําลังการผลิต 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน ความ

คืบหนาของสัญญานี้คืออยูระหวางการเจรจากับเมืองพัทยาท่ีจะขยายอายุสัญญาและกําลังการผลิตจาก 300 

ลูกบาศกเมตรตอวัน เปน 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คาดวาจะไดขอสรุปกอนหมดอายุสัญญา และเนื่องจากมี

กําลังการผลิตแค 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน จึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําประปาเปนบางชวงระยะเวลาเทานั้น 

ไมไดขาดแคลนตลอดเวลา  

    2) สัญญาซ้ือขายน้ําประปาเพ่ือสํานักงานประปาเกาะสมุย เปนสัญญาท่ีบริษัททํากับ กปภ. 

ปจจุบันอยูในระหวางการเจรจาขอขยายอายุสัมปทาน  

6. สําหรับความเปนมาของโครงการทับมานั้น ท่ีผานมาจังหวัดระยองจะมีน้ําทวมแทบทุกป ทาง

จังหวัดระยองจึงคิดพัฒนาโครงการแกมลิง เพ่ือรองรับน้ําท่ีไหลเขาไปทวมในตัวจังหวัด บริษัทจึงไดเจรจากับทาง

จังหวัดระยองขอมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการแกมลิงนี้ใหเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ เพ่ือสูบสงน้ําใหกับลูกคาใน
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พ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซ่ึงตอนเริ่มตนโครงการจะประกอบดวยกระบวนการหลายข้ันตอน ไดแก การจัดหา

ท่ีดินเพ่ือสรางเปนอางเก็บน้ํา วางทอ และสรางสถานีสูบน้ํา ปรากฏวาในป 2559 ผูรับเหมาดําเนินการไมแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว แตบริษัทชําระคาจางใหกับผูรับเหมาไปแลวประมาณ 1,600 ลานบาท บริษัทจึง

ฟองรองผูรับเหมาและยึดหลักประกันคืนจํานวน 370 ลาน และเม่ือหักกับท่ีดินท่ีบริษัทไดรับโอนมาบางสวน จึง

ยังคงมีเงินคางอยูท่ีบริษัทชําระใหกับผูรับเหมาไปแลวประมาณ 1,100 ลานบาท บริษัทจึงไดดําเนินการฟองรอง

ดําเนินคดีและมีการเจรจาไกลเกลี่ย และไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ ศาลจังหวัดระยอง เรียบรอยแลว 

ทําใหคดีเปนอันสิ้นสุด โดยผูรับเหมาตกลงคืนคาจางท่ีไดรับไวหลังหักหลักประกันใหแกบริษัทเปนจํานวน 

1,051.79 ลานบาท แบงเปนการโอนท่ีดินจํานวน 522.55 ลานบาท และคืนเปนเงินจํานวน 529.24 ลานบาท เพ่ือ

เปนการประกันในการท่ีผูรับเหมาจะตองดําเนินการกอสรางตอ โดยดําเนินการกอสรางในสวนท่ีคางอยูใหแลวเสร็จ

ภายใน 22 เดือน หรือเดือนตุลาคม 2563 และบริษัทจะชําระคากอสรางหลังจากการกอสรางเสร็จสิ้นท้ังหมด 

7. สําหรับประเด็นคําถามเรื่องเพราะเหตุใดราคาจําหนายน้ําดิบตอยูนิตในแตละโครงขายทอสง

น้ําตางๆ จึงมีราคาแตกตางกันนั้น เนื่องจากอัตราคาน้ําดิบจะแตกตางกันตามรายแนวทอและประเภทของลูกคา 

ซ่ึงลูกคาของบริษัทมีหลายประเภท ไดแก 1) ลูกคากลุมอุปโภคบริโภค 2) ลูกคากลุมนิคมอุตสาหกรรมภาครัฐ  

3) ลูกคากลุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชน และ 4) ลูกคาท่ัวไป ซ่ึงอัตราราคาคาน้ําของแตละกลุมจะแตกตางกัน  

สําหรับหนี้สินระยะสั้น ขออนุญาตใหนายสมบัติ อยูสามารถ รองกรรมการผูอํานวยการใหญสาย

การเงินและบัญชี อธิบายเพ่ิมเติมในสวนนี้  

นายสมบัติ อยูสามารถ รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและบัญชี ชี้แจงตอท่ี

ประชุมวา บริษัทมีการวางแผนทางการเงินวา หากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหม บริษัทจะใชเงินกูยืมระยะยาว 

แตท่ีปรากฏในงบการเงินวาบริษัทใชเงินกูระยะสั้นเปนการชั่วคราวนั้น เพ่ือประหยัดดอกเบี้ย เนื่องจากการใชเงินกู

ระยะสั้นจะประหยัดดอกเบ้ียไดมากกวาการเบิกเงินกูระยะยาว โดยในชวงป 2561-2562 บริษัทมีโครงการลงทุน

ตางๆ ซ่ึงบริษัทไดรับวงเงินกูจากธนาคารแลวจํานวน 1,200 ลานบาท เปนการอนุมัติวงเงินไวตั้งแตปลายป 2561 

แตท่ีบริษัทใชเงินกูระยะสั้นเปนการชั่วคราวกอนเนื่องจากทําใหสามารถประหยัดสวนตางของอัตราดอกเบี้ยได โดย

บริษัทมีการควบคุมอัตราสวนทางการเงินไมใหมีปญหาไปพรอมกันดวย ดังนั้น ในป 2562 บริษัทจะทยอยเบิกเงินกู

ระยะยาวท่ีบริษัทไดวงเงินแลว มาปดวงเงินกูระยะสั้นดังกลาวตอไป  

สําหรับจํานวนเงินท่ีไดรับจากการไกลเกลี่ยคดีโครงการทับมาจํานวน 529.24 ลานบาทนั้น 

เนื่องจากเปนสภาพคลองชั่วคราว ฝายบริหารไดหารือกันวาจะบริหารจัดการเงินจํานวนนี้อยางไรเพ่ือใหได

ประโยชนสูงสุดในชวงเวลาท่ีโครงการดําเนินการตอเนื่องไปอีก 22 เดือน โดยเกิดความเสี่ยงนอยท่ีสุดจากทางเลือก

ตางๆ เม่ือพิจารณาแลว จึงไดขอสรุปวาควรจะนําเงินจํานวนนี้ไปชําระคืนเงินกู เนื่องจากบริษัทยังมีโครงการลงทุน

ตางๆ ท่ีรออยู การใชเงินจํานวนนี้ไปบริหารการเงินประเภทอ่ืนอาจจะไมเหมาะสม ท้ังนี้ ในระหวางป 2562  

บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจํานวนหนึ่งท่ีถึงกําหนดชําระ จึงนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระคืนเงินกูไปเรียบรอยแลว  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวเพ่ิมเติมวา ในป 2562-2564 บริษัทมีโครงการท่ีไดลงนามใน

สัญญาไปแลวและอยูระหวางการพัฒนาหลายโครงการ แยกตามประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจน้ําดิบ ธุรกิจน้ํา

อุตสาหกรรมและธุรกิจน้ํา Recycle ซ่ึงบริษัทตองใชเงินลงทุนในปนี้ ประมาณ 1,533 ลานบาท ป 2563 ประมาณ 
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2,000 ลานบาท และป 2564 ประมาณ 200 ลานบาท ซ่ึงในการลงทุนแตละครั้ง บริษัทพยายามจะใชเงินลงทุน

โดยการกูยืมใหมากท่ีสุด และดํารง D/E Ratio ใหอยูท่ีประมาณ 1/1 ดังนั้น เงินลงทุนท่ีบริษัทจะใชเพ่ือลงทุน

ขยายธุรกิจจะมี 2 สวน คือสวนท่ีเปน Equity หรือเงินสดจากการดําเนินธุรกิจประมาณ 700 กวาลานบาท และ

สวนท่ีเปนเงินกูยืมจากธนาคาร ท้ังนี้ เงินจํานวน 529.24 ลานบาทท่ีบริษัทไดรับมานี้ บริษัทตองกันเงินจํานวนนี้ไว

สําหรับชําระหนี้เงินกูยืมท่ีบริษัทกูยืมมาเพ่ือลงทุนในโครงการตางๆ ในอนาคตตอไป  

 สําหรับประเด็นคําถามเรื่องงานวิศวกรรมบริการ มีสวนท่ีขาดทุนอยูประมาณ 2.5 ลานบาท เกิด

จากสาเหตุใดนั้น ขอชี้แจงวาธุรกิจสวนนี้เปนสวนท่ีเกิดจาก บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จึงขอใหนายเชิดชาย  

ปติวัชรากุล กรรมการผูจัดการ บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส เปนผูตอบคําถาม  

 นายเชิดชาย ปติวัชรากุล กรรมการผูจัดการ บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ชี้แจงตอท่ีประชุม

เรื่องตนทุนงานวิศวกรรม คืองานลดน้ําสูญเสีย ซ่ึงตองจางบุคลากรเพ่ือมาสํารวจการแตกรั่วของทอและมีการซอม

ทอ ดังนั้น คาใชจายสวนนี้จึงเปนคาใชจายท่ีไมมีรายไดกลับคืนมา เปนการลดตนทุนในระยะยาว  

นายประวิทย วิโรจนวงษชัย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามตอท่ี

ประชุม ดังนี้  

1) สูตรการคํานวณราคาคาน้ําใหมท่ีจะมีการปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ป ตามอัตราดัชนีท่ีเก่ียวของ 

เชน คา Ft, คา CPI บริษัทจะใชตัวเลขอะไรมาเปนฐานในการคํานวณ จะใชราคาตั้งแตป 2557 มาเปนฐานใช

หรือไม  

2) การคํานวณราคาคาน้ําใหมจะเริ่มใชป 2562 เลยหรือไม  

3) ในรายงานประจําป หนา 87 สวนของเงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน คือสินทรัพยท่ี

ไมมีตัวตนหมายถึงสินทรัพยประเภทใด  

4) โครงการท่ีจะนํา บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส เขาตลาดหลักทรัพยมีความคืบหนาอยางไรบาง  

5) โครงการท่ีจะขายอาคารอีสท วอเตอร ท่ีถนนวิภาวดีรังสิตยังมีอยูหรือไม  

นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวาอัตราราคาคาน้ําโครงการทอสงน้ํา

หนองปลาไหล - หนองคอ เม่ือเทียบราคาป 2560 ราคาจําหนายตอหนวย 10.64 บาท แตในป 2561 ราคา

จําหนายตอหนวยเหลือ 8.02 บาท เพราะเหตุใดราคาจึงตางกัน  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง ชี้แจงตอท่ีประชุมเรื่องโครงการท่ีจะนํา บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส เขา

ตลท. วา ในขณะนี้ บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ยังไมมีแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ทางคณะกรรมการบริษัท 

จึงชะลอการนํา บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส เขา ตลท. ไวกอน  

นายสมบัติ อยูสามารถ ชี้แจงตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีความหมายเปนไปตามมาตรฐานทาง

บัญชี กลาวคือ เปนสินทรัพยท่ีไมมีรูปราง แตสามารถตีราคาใหมีมูลคาเปนตัวเงินได ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงสัมปทานใน

กิจการประปา โดยเง่ือนไขของสัมปทานท่ัวไปรัฐบาลจะมีสิทธิควบคุมทรัพยสิน การลงทุนในสินทรัพยภายใต

สัมปทานประปา ในทางบัญชีจะถือวาถูกโอนไปใหแกรัฐแลวแตตองนํามาลงในบัญชีวาเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  

2. เรื่องปริมาณจําหนายน้ําดิบ ในหนา 182 รายงานประจําป หากคิดเปนราคาตอหนวยสําหรับ
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โครงขายทอสงน้ําหนองปลาไหล-หนองคอ ราคาจําหนายตอหนวยคือ 10.6 บาท ซ่ึงเปนภาวะปกติ ใกลเคียงกับป 

2560  

  นายจิรายุทธ รุงศรีทอง อธิบายเพ่ิมเติมถึงฐานในการคํานวณโครงสรางอัตราคาน้ําใหมวา อัตรา

คาน้ําจะถูกปรับตามอัตราดัชนีท่ีเก่ียวของ เชน คา FT และ คา CPI โดยฐานในการคํานวณจะอยูท่ีอัตราคาน้ํา

เดือนธันวาคม 2561 อยางไรก็ตาม โครงสรางอัตราคาน้ําใหมนี้คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไปเม่ือปลายป 2561 

มีผลใชบังคับภายในวันท่ี 1 มกราคม 2563 เนื่องจากเม่ือปลายป 2561 ลูกคาไดอนุมัติงบประมาณคาใชจายเรื่อง

คาน้ําไปแลว และสูตรท่ีบริษัทใชคอนขางซับซอน บริษัทจึงตองมีเวลาเพ่ือทําความเขาใจกับลูกคา และอธิบายให

ลูกคาเขาใจวาผลกระทบกับการใชสูตรใหมเปนอยางไร  

  สําหรับเรื่องอาคารอีสท วอเตอร ท่ีใหจําหนายเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้นั้น เปนคําแนะนําท่ีดี ซ่ึง

ฝายบริหารจะนําไปศึกษาความเปนไปได และความคุมคาท่ีจะจําหนายตึกอีกครั้งหนึ่ง  

  นางอรนิภา ชวนกําเนิดการ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. ฝายบริหารมีการวางแผนการจําหนายน้ําดิบใหแกลูกคากลุมภาครัฐอยางไรบาง เนื่องจาก

ลูกคากลุมนี้เริ่มมีแหลงน้ําของตนเองแลว  

2. สวนแบงรายไดหลักของบริษัทมาจากอะไรบาง และมีสัดสวนเปนอยางไร   

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาววา ตามท่ีลูกคากลุมอุปโภคบริโภค ซ่ึงคือ กปภ. มีการซ้ือน้ําจาก

บริษัทนอยลงนั้น ตามท่ีไดแจงไปแลววาเกิดจากการพัฒนาระบบน้ําของประเทศ ซ่ึง กปภ. มีภาระหนาท่ีท่ีจะตอง

จัดเตรียมน้ําใหเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค แตในอีก 3-5 ปขางหนาภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภค

บริโภคในพ้ืนท่ี EEC จะเติบโตข้ึน บริษัทยังคงเชื่อม่ันวาจะสามารถจําหนายน้ําใหแกลูกคากลุมอุปโภคบริโภคได

มากข้ึน นอกจากนี้ บริษัทยังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนในการดําเนินกิจการ คือไมเพียงแตจําหนายน้ําดิบและ

น้ําประปาเทานั้น แตยังจําหนายน้ําอุตสาหกรรมดวย ซ่ึงน้ําอุตสาหกรรมบริษัทสามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงกวา

น้ําดิบ ดังนั้น รายไดจากธุรกิจใหมของบริษัทจึงสามารถนํามาชดเชยรายไดสวนท่ีหายไปจากการจําหนายน้ําดิบได  

และปจจุบันบริษัทมีการปรับอัตราโครงสรางราคาคาน้ําดิบใหม ซ่ึงอัตราคาน้ําในลูกคาภาคอุตสาหกรรมนาจะ

สูงข้ึนอีกประมาณรอยละ 5-15 จากราคาปจจุบัน และการกําหนดราคาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับแตละพ้ืนท่ี 

เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีตนทุนแตกตางกัน  

นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนลดคาใชจาย โดยเฉพาะคาไฟในการสูบน้ํา ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดลง

นามในสัญญากับผูท่ีจะมาพัฒนาระบบโซลารฟารมลอยน้ํา (Floating Solar) ในอางเก็บน้ําท่ีบริษัทใช โดยผูท่ี

พัฒนาระบบ Floating Solar จะจําหนายไฟใหแกบริษัทในอัตราท่ีต่ํากวาการไฟฟาสวนภูมิภาค  

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. บริษัทมีโอกาสเปลี่ยนผูใชน้ําดิบเปนน้ําอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมไดหรือไม  

2. บริษัทมีรายไดจากการจําหนายน้ําประปาเพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวกันทาง กปภ. ไดมีการ

พัฒนาแหลงน้ําของตนเองเพ่ิมเติม ดังนั้น บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจน้ําประปาอยางไรท่ีจะไมใหทับซอน

กับ กปภ.  
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นายจิรายุทธ รุงศรีทอง ตอบคําถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. บริษัทพยายามจะเปลี่ยนลูกคากลุมน้ําดิบใหเปนน้ําอุตสาหกรรม ซ่ึงจาก 2 สัญญาท่ีบริษัทได

ลงนามไปนั้น เดิมลูกคาจะซ้ือน้ําดิบ แตบริษัทไปเจรจาวาหากลูกคาซ้ือน้ําดิบจากบริษัท และไปผานกระบวนการ

ทําเปนน้ําอุตสาหกรรมเอง ลูกคาจะมีตนทุนสูงกวาซ้ือน้ําอุตสาหกรรมจากบริษัทโดยตรง ลูกคาจึงเปลี่ยนมาทํา

สัญญาซ้ือขายน้ําอุตสาหกรรมแทน  

สําหรับนิคมอุตสาหกรรมใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน บริษัทไดไปเจรจาและนิคมอุตสาหกรรมใหมสนใจ

จะซ้ือน้ําอุตสาหกรรมจากบริษัท เนื่องจากไมตองการลงทุนดานกระบวนการเปลี่ยนน้ําดิบเปนน้ําอุตสาหกรรม 

เนื่องจากไมใชธุรกิจหลัก  

สําหรับลูกคาเกา บริษัทมีโอกาสท่ีจะขายน้ําอุตสาหกรรม แตอาจตองใชเวลา เนื่องจากนิคม

อุตสาหกรรมเหลานี้มีเครื่องจักรในการทําน้ําอุตสาหกรรมและน้ําเสียอยูกอนแลว แตอยางไรก็ตาม เม่ือบริษัทเขา

ไปอธิบายธุรกิจ โครงสรางราคาของน้ําอุตสาหกรรม ลูกคาเกาสวนใหญมีความสนใจ   

2. กปภ.เปนผูถือหุนใหญของบริษัท และบริษัทไมไดดําเนินธุรกิจแขงขันกับ กปภ. แตธุรกิจใน

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะธุรกิจน้ําประปา บริษัทจะไดรับสัมปทานมาจาก กปภ. สําหรับบางพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับสัมปทานจาก 

กปภ. นั้น จะเปนสัญญาสัมปทานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก เพราะในพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีโครงขายทอ

สงน้ําของ กปภ. เชน สัญญาดําเนินกิจการประปาเกาะลาน บริษัททําสัญญากับเมืองพัทยา เพราะในเกาะลานไมมี

โครงขายทอของ กปภ.  

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. ในป 2562 คาดวาจะเกิดภัยแลง หากเกิดภัยแลง จะกระทบกับรายไดของบริษัทหรือไม และ

หากกระทบจะคิดเปนสัดสวนเทาใด  

2. สัดสวนผลกําไรระหวางการเสนอขายแบบธุรกิจน้ําครบวงจรและธุรกิจน้ําดิบแตกตางกันมาก

นอยเพียงไร  

3. การปรับราคาตามโครงสรางราคาคาน้ําดิบใหม มีระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการปรับราคา

กําหนดไวหรือไม  

4. สินทรัพยไมมีตัวตนบริษัทจะตองโอนใหภาครัฐท้ังหมดใชหรือไม  

5 บริษัทเปนรายเดียวท่ีเขาไปรับผิดชอบเรื่องน้ําในโครงการ EEC ใชหรือไม และคาดวารายได

บริษัทจะเปนจํานวนเทาไร  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวตอท่ีประชุมดังนี้  

1. ในปนี้คาดวาจะมีภัยแลงออนๆ ซ่ึงมีผลดีกับบริษัท คือนิคมอุตสาหกรรมหรือลูกคาท่ีมีแหลง

เก็บน้ําของตนเองจะมีการสํารองน้ํานอยลง ดังนั้นลูกคาจะมาซ้ือน้ํากับบริษัทมากข้ึน  

สําหรับกรณีหากเกิดภัยแลงบริษัทยังคงมีน้ําเพียงพอ ท่ีผานมาบริษัทพยายามสรางระบบสูบน้ํา 

และเชื่อมโยงแหลงน้ําหลักๆ ของภาคตะวันออกไวแลว ซ่ึงปกติเม่ือบริษัทจะหาแหลงน้ําสํารอง บริษัทจะ

คาดการณความตองการใชน้ําในอนาคตไวรวมถึงกรณีเกิดภัยแลงดวย 

2. ธุรกิจน้ําครบวงจรมีขอดีคือ หากบริษัทลงทุนดานเครื่องจักรในการบําบัดน้ําใหกับลูกคาแลว 
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ลูกคาจะตองผูกขาดกับบริษัท แตกตางจากธุรกิจน้ําดิบท่ีหากบริษัทจําหนายน้ําดิบใหกับลูกคาเพียงอยางเดียว 

ลูกคาสามารถไปซ้ือน้ําดิบจากแหลงอ่ืนได เพราะลูกคามีเครื่องจักรในการบําบัดน้ําไดเอง กรณีนี้เรียกวาเปน

หุนสวนกับลูกคาในระยะยาว เปนการสรางความยั่งยืนใหกับรายไดของบริษัท ซ่ึงอัตราผลกําไรท่ีเกิดข้ึนแตละราย

จะไมเทากัน ข้ึนอยูกับการใหบริการลูกคารายนั้นมีบริการอะไรบาง บางรายอาจตองการแคน้ําอุตสาหกรรม ไม

ตองการระบบบําบัดน้ําเสีย แตอยางไรก็ตาม บริษัทพยายามท่ีจะทําใหอัตรากําไรของบริษัทไมลดลง  

3. การปรับโครงสรางอัตราคาน้ําดิบใหมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ป แตเดิมท่ีการปรับราคาแต

ละครั้งจะกําหนดเปนตัวเลขชัดเจนวาแตละปจะปรับข้ึนเปนจํานวนเทาไร ทําใหบริษัทตองแจงลูกคาทุกครั้งท่ีมีการ

ปรับราคา แตหากบริษัทใชโครงสรางอัตราคาน้ําดิบใหมนี้ ราคาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามดัชนีตางๆ ท่ีเก่ียวของ

เชน คา FT คา CPI ซ่ึงเปนไปตามหลักสากลของธุรกิจประเภทสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีตองมีสวนท่ีเปน Fixed 

Charge และ Variable Charge ซ่ึงตองมีการปรับราคาเพ่ือใหสอดคลองกับตนทุนของบริษัท  

4. ตามมติคณะรัฐมนตรีชวงกอตั้งบริษัทระบุไวชัดเจนวาใหบริษัทเปนผูบริหารจัดการน้ําสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมแตเพียงรายเดียว แตกรณีดังกลาวไมไดหมายความวาบริษัทไมมีคูแขง โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํา

อุตสาหกรรมหรือน้ําเสีย ท้ังนี้บริษัทมีขอไดเปรียบหรือจุดแข็งคือ เสถียรภาพของน้ําท่ีม่ันคง เนื่องจากบริษัทมี

โครงขายทอสงน้ําเชื่อมโยงแหลงน้ําสําคัญในภาคตะวันออกไวท้ังหมด บริษัทสามารถสูบน้ําจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังอีก

พ้ืนท่ีหนึ่งไดดวยโครงขายทอสงน้ําท่ีบริษัทมี และระบบน้ําครบวงจรสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีท่ีบริษัทมีโครงขาย

ได หากคูแขงจะตองไปลงทุนและมีโครงขายทอสงน้ําเชนเดียวกับบริษัทอาจจะเปนไปไดยาก  

นายสมบัติ อยูสามารถ ชี้แจงเรื่องสินทรัพยไมมีตัวตนวา สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทจะ

หมายถึงสินทรัพย 3 ประเภท คือ  

1) สินทรัพยท่ีหมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับรายไดในอนาคต เชน ชวงท่ี บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ไป

ซ้ือหุนของบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ซ้ือมาในราคาเกินกวามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 

ปจจุบัน เม่ือนํามาบันทึกในทางบัญชี จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากเปนสิทธิท่ีจะไดรับรายไดใน

อนาคตดวย  

2) สินทรัพยท่ีประกอบกิจการภายใตสัมปทานประปา  

3) ซอฟแวรคอมพิวเตอร  

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กลาวชื่นชมการดําเนินงานของ 

คณะกรรมการบริษัท และแนะนําใหบริษัทติดตามและพิจารณานวัตกรรมของบริษัท Bharat Electronics จํากัด 

ซ่ึงตั้งอยูในเมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย โดยสามารถผลิต

น้ําดื่มไดจากอากาศ และใชงบประมาณในการผลิตนอย โดยนวัตกรรมนี้จะเปนประโยชนมากตอโลกในกรณีท่ีเกิด

ภัยแลง และประเทศสิงคโปรสามารถนํานวัตกรรมนี้ไปใชได เนื่องจากปจจุบันประเทศสิงคโปรตองซ้ือน้ําจาก

ประเทศมาเลเซีย และกลาวชื่นชมบริษัทวามีขอดี ดังนี้  

- เปนหนึ่งในบริษัทท่ีไดรับ Thailand Sustainability Investment Award ของ SET 

- ไดรับคะแนน 5 ดาว จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการประเมินการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  
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- เปนหนึ่งในบริษัทในโครงการ ESG (Environmental Social and Governance) 

- ไดรับการประกาศคงอันดับเครดิตองคกรและอันดับเครดิตหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน

ของบริษัทท่ีระดับ “A+ Stable” จากสถาบัน TRIS RATING  

อยางไรก็ตาม ในป 2560 และ 2561 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทลดลง แตในป 

2562 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และสวนของผูถือหุน เพ่ิมข้ึนในชวงป 2558 ถึง 2561 ซ่ึงสะทอนวาเปนบริษัทท่ีดี มี

พ้ืนฐานท่ีแข็งแรง เปนบริษัทท่ีมีลักษณะเปนท้ัง Value Company และ Growth Company โดยดูไดจากมี

กระแสเงินสดเปนบวก และมีกระแสเงินสดลงทุนเปนลบ ซ่ึงสงผลดีแกการเติบโตของบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน ท่ี 0.88 เทา ซ่ึงถือวาดีมาก และแนะนําใหบริษัทใช 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดเปนบวก จึงทําใหอัตราสวน

ดังกลาวอยูท่ีประมาณ 0.5 เทา และหากบริษัทสามารถลดอัตราสวนลงไดถึง 0.25 เทา บริษัทจะสามารถใชกระแส

เงินสดลงทุนไดโดยไมตองกูยืม  

บริษัทยังมีวงจรเงินสดท่ีดี เพียง 14.63 – 15.4 วัน และมีการบริหารรายการทรัพยสิน ท่ีดี เพียง 

2.1 วัน 

Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามวาบริษัทสามารถเพ่ิมบัญชีเจาหนี้ จาก 23 วันเปน 36 

วันใหเทากับ บัญชีลูกหนี้ ไดหรือไม ซ่ึงจะสงผลดีกับวงจรเงินสดของบริษัท และเสนอแนะ ใหรักษากรอบสัดสวน

กําไรข้ันตนเพ่ือใหสามารถเอาชนะคูแขงไดจากท่ัวโลก 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับคําแนะนําและชี้แจงเรื่องสัดสวนรายไดวา

สามารถดูไดในรายงานประจําปหนา 89   

นายสุพจน  เอ้ือชัยเลิศกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กลาวชื่นชมฝายบริหารในการตอบ

คําถาม และชื่นชมการปรับอัตราโครงสรางราคาคาน้ําใหม และสอบถามตอท่ีประชุมวาโครงการทับมาท่ีไดเงินคืน

มา 500 กวาลานบาทและไดท่ีดินมา เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ บริษัทจะชําระคากอสรางเปนเงินใชหรือไม  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาววาท่ีดินโอนเปนชื่อของบริษัทแลว เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ

บริษัทจะชําระคากอสรางเปนเงินสด  

นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามตอท่ีประชุมดังนี้ 

1. บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส มีผลประกอบการอยางไร และมีหนี้สินเปนจํานวนเทาใด เนื่องจาก

เห็นวา บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ไมไดจายเงินปนผลใหแกบริษัทเลย 

2. ราคาน้ําอุตสาหกรรมท่ีบริษัทจําหนายใหแกลูกคาตอนนี้อยูท่ีเทาไร  

3. เม่ือโครงการ EEC เกิดข้ึน บริษัทมีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม บริษัทสามารถหาแหลงน้ํา

เพ่ิมเติมไดจากท่ีไหนบาง  

นายสมบัติ อยูสามารถ ชี้แจงวาในรายงานประจําปหนา 138 ระบุจํานวนเงินปนผลท่ี  

บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จายใหแกบริษัทไว ไดแกป 2560 ปนผลจํานวน จํานวน 105 ลานบาทและป 2561 

ปนผลจํานวน 126 ลานบาท นอกจากนี้ ตั้งแตป 2558 ชวงท่ี บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส ซ้ือหุนบริษัท เอ็กคอม

ธารา จํากัด มา บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส มีผลประกอบการดีข้ึน ซ่ึงกอนหนาป 2558 บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
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มีกําไรไมถึง 200 ลานบาทในแตละป แตหลังจากป 2558 เปนตนมา มีกําไรมากกวา 200 ลานบาทในแตละป ทํา

ใหมีกระแสเงินสดดีข้ึน   

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาววาบริษัทมีแผนหลักพัฒนาแหลงน้ําตนทุน 20 ปกําหนดไวตั้งแตป 

2562 เปนตนไป บริษัทไดคาดการณการใชน้ําไว 3 กรณี คือ กรณี Base Case, High Case และกรณี Low Case 

ซ่ึงจะเห็นไดวาไมวากรณีใด บริษัทก็มีน้ําเพียงพอตลอดระยะเวลา 20 ป นอกจากนี้ทางรัฐบาลไดอนุมัติ

งบประมาณใหกับกรมชลประทานเปนจํานวนมากในการผันน้ําเขามาในพ้ืนท่ี EEC เพ่ือใหพ้ืนท่ี EEC มีน้ําเพียงพอ  

สําหรับแผนพัฒนาแหลงน้ําตนทุนและระบบทอสงน้ํา มีดังนี้  

- บอดินเอกชน บริษัทตองไปซ้ือน้ําจากบอดินเอกชนในบางชวงระยะเวลาเทานั้น  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพสูบแมน้ําบางปะกง อยูระหวางดําเนินการ จะทําใหในอนาคตพ้ืนท่ี

ฉะเชิงเทราและพ้ืนท่ีชลบุรีมีน้ําใชเพียงพอทําใหไมตองผันน้ํามาจากจังหวัดระยอง ทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนใน

อนาคตได  

- โครงการสระทับมา อยูระหวางดําเนินการ จะทําใหบริษัทมีน้ําเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 27 ลาน

ลูกบาศกเมตร  

- อางเก็บน้ําคลองหลวง อยูระหวางการพัฒนา ซ่ึงเปนอางเก็บน้ําสุดทายในพ้ืนท่ี EEC ท่ีบริษัท

สามารถนํามาเชื่อมโยงเขาสูระบบโครงขายทอสงน้ําของบริษัทได  

นอกเหนือจากนั้นจะเปนการจัดสรรน้ําจากระบบทอท่ีมีอยูแลวของกรมชลประทาน ดังนั้น

หลังจากปหนาเปนตนไป บริษัทไมตองลงทุนอะไรท่ีตองใชเงินลงทุนจํานวนมากแลว 

นางสาวอรพันธ  อัสสัมมากร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุมดังนี้  

1. มีการเปรียบเทียบโครงสรางราคาคาน้ําใหมและเดิมไวหรือไมอยางไร   

2. ทิศทางของ กปภ. ท่ีมีแหลงน้ําของตนเอง มีผลกระทบตอบริษัทหรือไม และบริษัทมีนโยบาย

แกไขปญหาอยางไร 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาววา 

1. โครงสรางราคาน้ําอุตสาหกรรมจะมีอัตราราคาท่ีแตกตางกันตามประเภทของลูกคาและตาม

พ้ืนท่ี เนื่องจากเปนการลงทุนระบบท่ีมีความแตกตางกัน แตบริษัทพยายามท่ีจะรักษาอัตรากําไรข้ันตนไว ไมใหต่ํา

กวาปกติ  

สําหรับโครงสรางอัตราราคาคาน้ําดิบท่ีบริษัทจะใชใหม จะมีอัตราราคาท่ีแตกตางกันตามประเภท

ของลูกคาและตามพ้ืนท่ีเชนเดียวกัน ข้ึนอยูกับตนทุนของบริษัท แตอัตราราคาคาน้ําของลูกคาในแตละพ้ืนท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 5-15  

2. ถึงแมวา กปภ. จะมีการแหลงน้ําของตนเอง แตความตองการการใชน้ําในพ้ืนท่ี EEC มีสูงมาก 

ซ่ึงจากเสถียรภาพของ กปภ. ยังคงไมเพียงพอ บริษัทคาดวา กปภ. ยังคงตองซ้ือน้ําจากบริษัทดวย โดยดูจากกราฟ

ปริมาณน้ําผานทอรายเดือนจะเห็นไดวา 3 เดือนท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญมาจาก กปภ. ซ่ึงสรุปไดวาแนวโนมในการใชน้ํา

จะมีมากข้ึน แมวา กปภ. จะมีการพัฒนาแหลงน้ําของตนเองก็ตาม  

นางอรนิภา  ชวนกําเนิดการ สอบถามเพ่ิมเติมวาบริษัทมีแผนการหรือแนวทางระยะยาวในการ
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แกไขปญหาอยางไร ในกรณีท่ี กปภ. มีแหลงน้ําของตนเอง  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาววาแนวโนมในอนาคตท่ีจะมีปริมาณการใชน้ําเพ่ิมข้ึน บริษัทไมได

คาดเดาเอง แตบริษัทไดรับตัวเลขจากลูกคาโดยตรง ซ่ึงหลักๆ คือนิคมอุตสาหกรรม ตัวเลขประมาณการท่ีบริษัท

ทําข้ึนทุกป เกิดจากขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญตัวเลขประมาณการของลูกคาจะใกลเคียงกับ

ท่ีลูกคาใชจริง เนื่องจากลูกคาตองการใหบริษัทเตรียมน้ําใหเพียงพอแกความตองการของลูกคา สวนท่ี กปภ. จะมี

แหลงน้ําของตนเองนั้น สวนหนึ่ง กปภ. ตองกลับมาซ้ือกับบริษัทดวย เนื่องจากปริมาณการใชน้ําท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ 

การคํานวณปริมาณการใชน้ําในภาคอุปโภคบริโภค บริษัทประเมินจากตัวเลขการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ประกอบ 

นางกัลยา ผกากรอง ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. จากสูตรโครงสรางอัตราราคาคาดิบน้ําใหมหมายความวาบริษัทจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนประมาณ

รอยละ 5-15 ใชหรือไม 

2. ในป 2562 ปริมาณน้ําท่ีบริษัทคาดวาจะจําหนายไดเพ่ิมข้ึนรอยละเทาไร  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวตอท่ีประชุมวาจากสูตรโครงสรางอัตราราคาคาดิบน้ําใหม 

หมายความวาบริษัทจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 5-15 และตัวเลขปริมาณน้ําท่ีจะเพ่ิมข้ึนเทาไรนั้น ณ 

ปจจุบันตัวเลขปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึนเกินความคาดหมายของบริษัท เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลงออนๆ และบริษัทคาดวา

ป 2562 จะจําหนายน้ําไดประมาณ 290 ลานลูกบาศกเมตร แตอยางไรก็ตาม บริษัทตองดูตัวเลขปริมาณน้ําอีกครั้ง

ในเดือนสิงหาคม 2562 วามีปริมาณน้ําจําหนายเทาไร พรอมกับดูปริมาณน้ําฝนประกอบดวย  

เม่ือไมมีผูใดสอบถาม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ

หุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย  1,338,606,392     เสียง       คิดเปนรอยละ    99.9940 

ไมเห็นดวย 80,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0059 

 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนใหท่ีประชุมรับชมวิดีทัศนเรื่องการพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป 

2561 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

บริษัทไดจัดสรรเงินกําไรเพ่ือตั้งเปนเงินสํารองตาม มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไวครบถวนแลว เปนจํานวนเงิน 166.50 ลานบาท ซ่ึงไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท และไดจัดสรรเปนทุนสํารองตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัท จํานวน 52.72 ลานบาท  

สําหรับการจายเงินปนผล คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวา บริษัทมีกําไร

สุทธิประจําป 2561 สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 1,117.52 ลานบาท คิดเปนจํานวน 0.67 บาทตอหุน 

ท้ังนี้ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบ

การเงินรวม ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมของบริษัท เชน โครงสรางการเงิน และสภาวะการลงทุน ณ ปจจุบัน

ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานประจําป 2561 

ในอัตราหุนละ 0.47 บาท ซ่ึงประกอบดวย  

1. การจายเงินปนผลระหวางกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือ

วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 จากผลการดําเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีบริษัทได

จายใหแกผูถือหุนแลวเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท   

   2. การจายเงินปนผล 6 เดือนหลังของป 2561 ในอัตราหุนละ 0.27 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ซ่ึง

เปนการจายจากกําไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 20 ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน

ไดเทากับเงินปนผลคูณเศษยี่สิบสวนแปดสิบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 การออกเสียงลงคะแนนใน

ระเบียบวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวชี้แจงเพ่ิมเติมวาถึงแมวากําไรสุทธิของบริษัทจะลดลง Earning 

per share จาก 0.73 บาท มาเปน 0.67 บาท แตบริษัทยังคงอัตราการจายเงินปนผลเชนเดียวกับป 2560 

เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองและผลประกอบการดี ถึงแมวาบริษัทจะตองมีเงินสําหรับการลงทุนในโครงการตางๆ 

อีก 2-3 ปขางหนา แตวาเนื่องจากสถานะทางการเงินท่ีดีของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดในอัตรา

เชนเดียวกับป 2560 Dividend Payout Ratio ของป 2560 อยู ท่ีรอยละ 64.38 สําหรับป 2561 อยู ท่ีรอยละ 

70.15  

  จากนั้นจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะ เม่ือไมมีผูใดสอบถาม และให

ขอเสนอแนะ จึงเสนอใหท่ีประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป และจายเงินปนผลดัง

รายละเอียดขางตน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.47 บาท ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เม่ือ

วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 คงเหลือเปนเงินปนผลสําหรับ 6 เดือนหลังของป 2561 ในอัตราหุนละ 

0.27 บาท  

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนด

จายเงินปนผลในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 

                                                                                                                                                                                   ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 



24 /33 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้ 

เห็นดวย  1,338,563,392 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9940 

 ไมเห็นดวย 80,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0059 

 งดออกเสียง 43,100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 

 นางธัชดา จิตมหาวงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนใหท่ีประชุมรับชมวิดีทัศนเรื่อง

การพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 ในป 2562 บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ (PwC)  ซ่ึงเปนสํานัก

งานสอบบัญชี ท่ี มีรายชื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ไดเสนอบริการเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และไดพิจารณาเปรียบเทียบอัตรา

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 กับป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้ 

1. พิจารณาแตงตั้งให นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 หรือ

นางสาววราภรณ วรธิติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4474 หรือนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใด

คนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  เอบีเอเอส  จํากัด  จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส  จํากัด แทนได  

2. พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงิน 1,165,000 บาท 

ท้ังนี้บริษัทไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ประจําป 2561 และป 2562 ดังตาราง 

 

ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

                หนวย : บาท 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 ป 2562 

คาสอบบัญชีบริษัท 1,200,000 1,165,000 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 สําหรับการออกเสียงลงคะแนนใชคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 นางธัชดา จิตมหาวงศ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 เม่ือไมมีผูใดสอบถาม และใหขอเสนอแนะ นางธัชดา จิตมหาวงศ จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 จากนั้นพิธีกร

ประกาศปดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส  เอบีเอเอส  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2562 ดังนี้ 

1. แตงตั้งผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

1) นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4843 

2) นางสาววราภรณ วรธิติกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4474 

3) นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และใน

กรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส  จํากัด แทนได  

2. อนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวนเงิน 1,165,000 บาท ดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย  1,320,123,399 เสียง คิดเปนรอยละ 98.6129 

ไมเห็นดวย 18,567,793 เสียง คิดเปนรอยละ 1.3870 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   พิธีกรชี้แจงตอท่ีประชุมวาบริษัทขออนุญาตแกไขหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ในเอกสารสิ่งท่ีสงมา

ดวย 6 ซ่ึงเปนประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท หนาท่ี 6 ของนายพิสิฐ  

หงสวณิชยกุล และหนาท่ี 7 ของนายบํารุงศักดิ์ ฉ่ิงวังตะกอ ในหัวขอ “ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

อิสระของบริษัท”  จากประโยคท่ีวา “หากไดรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัท

เปนระยะเวลา 3 ป” โดยขออนุญาตแกไขจากคําวา “กรรมการอิสระ” เปน “กรรมการ”  
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  นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนตอท่ีประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหกรรมการ

จํานวนหนึ่งในสามตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง และในการประชุม

ครั้งนี้ มีกรรมการจํานวน 4 คน ท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ ไดแก   

1. นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ            

2. นายสุรชัย    ขันอาสา   

3. พลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ   

4. พันเอกเปรมจิรัสย ธนไทยภักดี 

ท้ังนี้ พลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ ลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 สวน นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ และพันเอกเปรมจิรัสย ธนไทยภักดี แจงความประสงค

มายังบริษัท ไมขอรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  

ซ่ึงในการพิจารณาระเบียบวาระครั้งนี้ และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รวมท้ังใหท่ีประชุมผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามไดอยางโปรงใส  ดังนั้น กรรมการท่ีครบวาระและเปนผูมีสวนไดเสีย

ในระเบียบวาระนี้ จะออกจากหองประชุมจนกวาการพิจารณาระเบียบวาระนี้แลวเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดการประชุม โดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาความ

เหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ และผลการดําเนินงานของผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 4 คน โดยละเอียด

รอบคอบแลว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังนี้  

(1) นายสุรชัย   ขันอาสา  กรรมการเดิม กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

(2) พลเรือเอกโสภณ      วัฒนมงคล กรรมการใหม แทน พลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ  

(3) นายพิสิฐ  หงสวณิชยกุล  กรรมการใหม แทน นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ  

(4) นายบํารุงศักดิ์ ฉ่ิงวังตะกอ กรรมการใหม แทน พันเอกเปรมจิรัสย ธนไทยภักดี  

ท้ังนี้ บุคคลท้ัง 4 ทาน เปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ท่ีสามารถใหความเห็นไดอยางเปน

อิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ โดยมีประวัติตามท่ีปรากฏบนหนาจอมอนิเตอร  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของในระเบียบวาระนี้  

นายบุญชวย  ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามตอท่ีประชุมวา ประธานคณะกรรมการบริษัทมีความ

คิดเห็นอยางไรท่ีกรรมการบางทานไมเขารวมการประชุมครบตามจํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดประชุม  

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอท่ีประชุมวากรรมการท่ีไมได

เขารวมการประชุมนั้นไมไดเกิดจากทานไมตองการเขาประชุม แตเนื่องจากติดภารกิจท่ีสําคัญ ขอนอมรับความ

คิดเห็นของทานผูถือหุน และจะนําไปแจงกรรมการแตละทานใหเห็นความสําคัญของการเขาประชุม  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวตอท่ีประชุมวากรรมการบางทานท่ีไมไดเขารวมประชุมเนื่องจาก

ติดภารกิจเรงดวนเปนสวนใหญ เนื่องจากบริษัทจะระบุวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดท้ังป 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะสงระเบียบวาระลวงหนาใหแกกรรมการทุกทานกอนเขารวมประชุม ในระเบียบ

วาระท่ีสําคัญ หากกรรมการทานใดไมสามารถเขารวมประชุมได จะสงความเห็นมาใหแกเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือชี้แจงในท่ีประชุมแทน  
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 เม่ือไมมีผูใดสอบถามเพ่ิมเติม นายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใชคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 

พิธีกรประกาศปดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 

4 คน โดยไดรับคะแนนเสียงเปนรายบุคคลดังนี้  

1. นายสุรชัย  ขันอาสา  

เห็นดวย  1,338,363,192 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9754 

ไมเห็นดวย 328,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0245 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

2. พลเรือเอกโสภณ  วัฒนมงคล  

เห็นดวย  1,338,353,692 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9747 

ไมเห็นดวย 337,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0252 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

3. นายพิสิฐ  หงสวณิชยกุล  

เห็นดวย  1,335,857,792 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7883 

ไมเห็นดวย 2,833,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2116 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

4. นายบํารุงศักดิ์  ฉ่ิงวังตะกอ 

เห็นดวย  1,335,857,792 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7883 

ไมเห็นดวย 2,833,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2116 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 12 คน ดังมีรายนามตอไปนี้ 

1. นายวีรศักดิ์   โฆสิตไพศาล 

2. นายอมร   เลาหมนตรี  

3. นายสุรชัย  ขันอาสา  

4.  นางธัชดา   จิตมหาวงศ  

5. นายกฤษฎา  ศังขมณี 
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6.  นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา 

7. นางอัศวินี  ไตลังคะ  

8.  นางสาวสมจิณณ  พิลึก  

9.  พลเรือเอกโสภณ  วัฒนมงคล  

10. นายพิสิฐ  หงสวณิชยกุล  

11.  นายบํารุงศักดิ์  ฉ่ิงวังตะกอ  

12. นายจิรายุทธ   รุงศรีทอง 

  

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 

 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กรรมการผู อํานวยการใหญ  เรียนใหท่ีประชุมพิจารณากําหนด

คาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2562 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกําหนด

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการโดยอางอิงจากรายงานการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และรวบรวมขอมูลการจายคาตอบแทน คาเบี้ยประชุมประจําป 2561 

และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ กอนนําเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

บริษัทไดเห็นชอบการนําเสนอการคงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2562 เทากับป 2561 และ

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 ดังนี้ 

1. พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2562 เทากับป 2561 โดยให

ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จาย

ตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง และกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุม

ครั้งละ 10,000 บาท จายตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง 

2. พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 

10,000 บาทตอคน และคาเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทตอครั้ง จายตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง 

3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ยกเวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใหไดรับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทตอครั้ง จายตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง โดยไมมี

คาตอบแทนรายเดือน  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 การออกเสียงลงคะแนนใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของในระเบียบวาระนี้  

นางวารุณี  ทิพยพญาชัย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวันนี้ มีคาตอบแทนกรรมการอะไรอีก

หรือไมท่ีไมไดเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
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2. ขอใหบริษัทพิจารณาการสรรหากรรมการท่ีเปนขาราชการท่ีเกษียณอายุแลวควรจะใหมาดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการบริษัทหรือไม  

3. ขอใหบริษัทพิจารณาการสรรหากรรมการท่ีดํารงตําแหนงอยูในบริษัทจดทะเบียนหรือกิจการ

อ่ืนท่ีมีจํานวนมากแลว วาควรจะใหมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทหรือไม เนื่องจากทานอาจจะไมมีเวลา 

4. ในการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท

ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกป มีวิธีการพิจารณาอยางไร  

นอกจากนี้ บริษัทควรทาบทามอาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 

เชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน มาเปนกรรมการของบริษัท 

จะไดองคความรูใหมๆ จากกรรมการ และเสนอใหเปลี่ยนกรรมการท้ังชุดทุกๆ 3 ป และไมควรใหนักการเมืองมา

เปนกรรมการ  

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กลาวตอท่ีประชุมวา ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทมี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจาก Skill Matrix วาบริษัทตองการกรรมการท่ีมีคุณสมบัติดานใดเพ่ือให

เหมาะสมและสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท ในคณะกรรมการ 1 ชุด จะประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย เชน มีความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรม กฎหมาย เปนตน นอกจากมีความรูแลว ยังตองเปน

กรรมการท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย ซ่ึงในป 2561 บริษัทมีกรรมการท่ี

เขาใหม เชน คุณอัศวินี ไตลังคะ ทานเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและทางธุรกิจเปนอยางมาก และใน

ป 2562 บริษัทมีกรรมการท่ีเขาใหมท่ีมีความรูความสามารถ เชน พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล ทานยังไมได

เกษียณอายุ และดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของ

กองทัพเรือ ซ่ึงบริษัทคาดวาจะไดรับความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการทํางานกับคณะกรรมการ 

EEC มาชวยบริษัทในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายหลักในขณะนี้คือการขยายธุรกิจตามนโยบายของ 

EEC  

นอกจากนั้น กรรมการของบริษัทท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดคือ 5-6 ป ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทไดเปลี่ยน

กรรมการมาตลอด  

เม่ือไมมีผูใดสอบถามและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมผู

ถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 พิธีกรประกาศปดรับการออกเสียง 

และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 ดังนี้ 
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ตําแหนง คาตอบแทน  

(บาท/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ไมมีรายเดือน 10,000 

สิทธิประโยชนอ่ืน  ไมมี ไมมี 

    และจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง   

ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม ดังนี้  

เห็นดวย  1,337,533,192 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9134 

 ไมเห็นดวย 30,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0022 

งดออกเสียง 1,128,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0842 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณากําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 

    นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาการคงอัตราการจายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 ในอัตรารอยละ 0.80 ของการจายเงิน

ปนผลของผูถือหุนตามหลักเกณฑเดิม เชนเดียวกับป 2560 ซ่ึงมีจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท โดยให

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตอไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการกําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2561 การ

ออกเสียงลงคะแนนใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระนี้  

เม่ือไมมีผูใดสอบถามและใหขอเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุงศรีทอง จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการกําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2561 และพิธีกรประกาศปดรับการออกเสียง และ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการคงอัตราการจายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 

ในอัตรารอยละ 0.80 ของเงินปนผลของผู ถือหุนตามหลักเกณฑ เดิม (จํานวนเงินไม เกิน 

6,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตอไป) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม ดังนี้ 

เห็นดวย  1,330,931,862 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4203 

 ไมเห็นดวย 6,631,330 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4953 
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งดออกเสียง 1,128,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0842 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 

      นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เรียนตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนําเสนอยังท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 และคําชี้แจงกรม

พัฒนาธุรกิจการคา เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม สรุป

สาระสําคัญ ดังนี้   

1. มีกรรมการอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชุมตองอยูในท่ีประชุมแหงเดียวกัน 

2. กรรมการท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมตองอยูในประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม  

3. การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตองมีกระบวนการรักษาความม่ังคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ  โดยใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. การประชุมดังกลาวมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายและ

ขอบังคับ 

5. บริษัทมหาชนจํากัดจะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ตองมีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

 

ตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ 

ขอบังคับบริษัทขอ 23  

เดิม 

ขอบังคับบริษัทขอ 23  

ใหม 

ขอ 23 “องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ 

ตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด  

           ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไมอยู ใน ท่ี

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรอง

ประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุม” 

  

ขอ 23 “องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ตอง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด  

           ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี ได  ถามีรองประธาน

กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไม

มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุม 

            ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ ง 

ประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหกรรมการของบริษัท

เขารวมประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุม

ดังกลาวผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยท่ีกรรมการ
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ขอบังคับบริษัทขอ 23  

เดิม 

ขอบังคับบริษัทขอ 23  

ใหม 

อยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชุมตองอยูใน

ท่ีประชุมแหงเดียวกัน และกรรมการท้ังหมดท่ีเขารวม

ประชุมตองอยูในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม  

             การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวรรค

สามตองมีกระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศโดยใหมีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและ

ภาพแลวแตกรณี ของกรรมการทุกคนในท่ีประชุม

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมท้ังขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดจากบันทึกดังกลาวและมีระบบ

ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

               กรรม ก ารบ ริ ษั ท ซ่ึ ง เข า ร ว ม ป ระชุ ม

คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการและ

ตามเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนถือวาเปนการเขารวม

ประชุมอันสามารถนับเปนองคประชุมได และถือวาการ

ประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวมี

ผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายและขอบังคับฉบับนี้” 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 23 โดยการออกเสียงลงคะแนน

จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  นายจิรายุทธ รุงศรีทอง เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และใหขอเสนอแนะ 

เม่ือไมมีผูใดสอบถามและใหขอเสนอแนะ จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับของบริษัท ขอ 23 พิธีกรประกาศปดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 ดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  1,337,440,192 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9065 

 ไมเห็นดวย 80,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0059 

งดออกเสียง 1,171,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0874 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
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