
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซี 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

………………………………………………………………………. 

นายวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศาล ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) มีผู ้ถือหุ้นรวม 10,254 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 
1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลา 10.00 น. มีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 107 ราย รวมจำนวนหุ้น   2,946,695 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจำนวน 138 ราย รวมจำนวนหุ้น          1,217,841,866  หุ้น 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 245 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น   1,220,788,561 หุ้น 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.3768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัท 
ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนาม

คณะกรรมการดังต่อไปนี้  
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน  

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

4. นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน  

5. พลเรือเอกสุชีพ   หวังไมตรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ   
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6. นายกฤษฎา ศังขมณี กรรมการ และกรรมการการลงทุน 
7. นางสาวสมจิณณ์   พิลึก กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
9. นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10. นายจิรายุทธ   รุ่งศรีทอง กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมทาง video conference 
 นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

ผู้บริหารของบริษทัและบริษัทในเครือทีเ่ข้ารว่มประชุม 
1. นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล         รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด 
(มหาชน)  

2. นายสมบัติ     อยู่สามารถ     รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี และ 
   รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

 ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 
3. นายชรินทร์  โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และ 

พัฒนาธุรกิจ 
4. นายบดินทร์     อุดล      รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 
5. นางสาวจินดา     มไหสวริยะ     รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน 
6. นางน้ำฝน     รัษฎานุกูล             ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
7. นางธิดารัชต์     ไกรประสิทธิ์      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ 
8. นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมมี ดังนี้ 

• นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนายพจนัคร ปักษี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์ เฮ้าส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

• นายพิจารณ์ สุขภารังสี จากบริษทั สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

สิ่งที่สงมาดวย 3



หนา้ 3 /32 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าครบองค์ประชุมและกล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. โดยแจ้งผ่าน
ทางวิดีทัศน์ให้ทีป่ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง 
(One Share One Vote) ท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

มติทีป่ระชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วน
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 9 
เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบ

วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรอื มีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง ให้
ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ เพ่ือลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ดังกล่าว และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมต ิ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้
มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม  

การหย่อนบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือประหยัดเวลาในการประชุม พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้น
หย่อนบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วย ไม่ต้องหย่อนบัตร
ลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้น
จะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

กรณีท่ีจะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้ 
1. บัตรลงคะแนนชำรุดหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนน

เช่นใด 
2. บริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนน จากที่ผู้มอบฉันทะได้

มอบอำนาจไว้ 
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2. การนับและประกาศผลคะแนน
ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 

INVENTECH นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม
ครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 
แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ 

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ด้วย  

อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้เชิญผู้แทน
จากผู้ถือหุ้นและได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
และให้ความเห็นในทางกฎหมาย 3 ท่าน ได้แก ่ 

1. นายกสานติ์ ณ มโนรม            ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด 
2. นางสาวนุจรี อินทนา      ผู้แทนผู้ถือหุ้น 
3. นายณัฐพล  สังวรธรรม           ผู้แทนผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการ
เข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามท่ีบริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม นั่งเว้นระยะห่างและบันทึกคำถามลงในกระดาษ 
มอบให้เจ้าหน้าทีแ่ทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน และขอความกรุณางดใช้โทรศพัท์มือถือและปิดเสียงด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 และได้แจ้งสารสนเทศยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด  

  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป  ประธานขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือมอบให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิด
รับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 

ส่วนการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 และระเบียบวาระที่ 8 ถึง 9 ประธานขอมอบหมาย
ให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการ  
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ประธานขอ
มอบหมายให้นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานขอมอบหมาย
ให้พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยัง ก.ล.ต.  ตลท.  และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับ
การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่า บริษัทควรให้ผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมใช้ไมโครโฟนได้ และให้ทำความสะอาด เนื่องจากหากเขียนคำถามใส่กระดาษ เวลาอ่านอาจจะไม่ตรง
กับคำถามทีผู่้ถามเขยีนไป  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าบริษัทพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการในการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด 
จึงขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,222,528,266 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 

2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (การเงิน) 

ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,680.08 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.88 เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,055.91 ล้านบาท ลดลง 73.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54 โดยเป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 72.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 
ธุรกิจน้ำดิบ 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับ ปี 2562 จำนวน 2,844.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 450.88 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 18.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวม 282.23 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวม
ปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 31.18 ล้าน ลบ.ม.) เพ่ิมขึ้น 62.25 
ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 28.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพิ่มขึ้น  

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 50.92 ลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 60.55 สาเหตุหลักจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศรวมทั้งภาคตะวันออก ทำให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ที่เพ่ิมขึ้นจากการสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพ่ือส่งจ่ายในพ้ืนที่
ชลบุรี การซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพในการสูบจ่ายน้ำ ค่าซ่อมบำรุง และค่าเสื่อมราคาจาก
การลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งน้ำ นอกจากนี้ ราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยลดลง เป็น 10.08 บาทต่อลบ.ม. 
(จากเดิมปี 2561 ที ่10.88 บาทต่อลบ.ม.) เนื่องจากการให้ส่วนลดค่าน้ำดิบแก่ลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค 
ธุรกิจน้ำประปา 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับปี 2562 จำนวน 1,503.16 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 64.76 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 4.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 99.84 ล้านลบ.ม. 
เพ่ิมข้ึน 3.29 ล้านลบ.ม. หรือรอ้ยละ 3.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 34.44 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่ง
อยู่ที่รอ้ยละ 36.55 สาเหตุหลักจากค่าน้ำดิบที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้แหล่งน้ำที่มีต้นทุนสูงขึ้นในระหว่างปี ค่าซ่อมบำรุง
ท่อส่งน้ำประปาที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2561 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา
จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปา 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการสำหรับปี 2562 ที่ร้อยละ 23.59 อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ร้อยละ 9.74 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ร้อยละ 5.06 
ซึ่งลดลงจากปี 2561 โดยหลักจากการที่บริษัทมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศ
รวมทั้งภาคตะวันออก ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่  0.94 เท่า และอัตราส่วน
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ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) อยู่ที่ 2.20 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ยังมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์
และแผนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
เหตุการณ์สำคัญ 

• เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลงทุนโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง-ชลบุรี เพ่ือลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปี 2564 บริษัทจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ิมเติม 
และรองรับความต้องการลูกค้าที่ใช้น้ำเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำ
พ้ืนที่ชายทะเลฝั่งตะวันออกของบริษัท และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี 2560-2564 
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

• มิถุนายน 2562 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง 

• กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• ตุลาคม 2562  บริษัทและบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพ่ือ
สนับสนุนพนักงานให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ โดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ จัดโดย ก.ล.ต. 

• พฤศจิกายน 2562
✓ บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ในการประเมินการกำกับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
✓ บริษัทได้รับคัดเลือกให้ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ใน Thailand Sustainability

Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)   
และได้รับรางวัล SET Awards 2019 กลุ่ม Sustainability Excellence  ประเภท Rising Star Sustainability 
Awards  จัดโดย ตลท. โดยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของ อีสท์ วอเตอร์ เป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่
ผันผวน สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.8 ในขณะที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตัว
ร้อยละ 3.6 แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการ
น้ำครบวงจรตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ อันจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำของบริษัทในระยะยาว สามารถ
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ส่งเสริมดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จึงสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบ
วงจรของประเทศ  

การดำเนินงานในปี 2562 บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำครบวงจรอัน
ได้แก่ น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในและนอกพ้ืนที่ EEC 
ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นท่ี เช่น  

• โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง มีกำหนดการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญาปริมาณข้ันต่ำ 5.5 ล้านลบ.ม. ต่อปี 

• โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำหนดการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และส่งจ่ายน้ำตามสัญญา ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลบ.ม.ต่อปี  

• โครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้บริการน้ำครบ
วงจรทั้งน้ำประปา 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน การบำบัดน้ำเสีย 16 ,000 ลบ.ม.ต่อวัน และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
5,000 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีแผนการก่อสร้างเริ่มในปี 2563 เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกในอนาคต  

• โครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่บริษัท ไมโครชิพ (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณสูงสุด 2,500
ลบ.ม. ต่อวัน 
        นอกจากนี้ยังมีการหาโอกาสในธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พ้ืนที่นอกเขต EEC ด้วย เช่น

โครงการให้บริการน้ำ Recycle แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI) จ.ราชบุรี โดยให้บริการน้ำ 
Recycle 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน และโครงการให้บริการน้ำ Recycle แก่บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI) 
จ.อยุธยา โดยให้บริการน้ำ Recycle 3,000 ลบ.ม.ต่อวัน และบริษัทยังเน้นย้ำการเป็นผู้นำในด้านการบริการ
จัดการน้ำครบวงจรและใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการ EEC 
ในอนาคต 
สถานการณ์น้ำปัจจุบัน  

สถานการณ์น้ำในปี 2562 ในช่วงต้นปี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนหลักของบริษัทใน จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย แต่ในฤดูฝนปี 2562 เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ ENSO ทำให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกมี
ปริมาณฝนและปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อย ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเข้าสู่วิกฤตภัยแล้ง 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมชลประทาน สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้ ใช้น้ำของบริษัท 
ในการบริหารจัดการน้ำและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น มาตรการขอความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 มาตรการซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มาตรการสูบผันน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี 
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มาตรการสูบกลับวัดละหารไร่ มาตรการสูบกลับคลองสะพาน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจาก
แม่น้ำบางปะกง เป็นต้น  

จากมาตรการต่างๆของบริษัทและทุกภาคส่วนทำให้ภาคตะวันออกผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ไปได้ในที่สุด 
และสถานการณ์น้ำปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนปี 2563 แล้ว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยจะเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่นำมาฝากสำรองในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงของแหล่งน้ำในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา และเร่งรัดโครงการสระสำรองน้ำดิบทับมา เพ่ือกักเก็บน้ำ
มาฝากสำรองให้พื้นที ่จ.ระยอง ในช่วงฤดูแล้งปี 2564 อีกด้วย 
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

    บริษัทดำเนินงานตามแผนงานซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยื น 
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ดังนี้  

1. กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท เช่น การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การปฏิบัติต่อคู่ค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการด้านการเมอืง เป็นต้น ซึ่งมีการส่งมอบให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท 

2. การสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม และจัดอบรมทัง้ภายในและภายนอก เช่น
- ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดยองคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- จดัอบรมภายในหลักสูตร “จรยิธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน”
- จัดงาน “EWG Love CG พนักงานหัวใจ SHARP ฉลาดต้านโกง”  หรือรณรงค์การต่อต้าน

การทุจรติคอร์รัปชัน และไมห่วั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบกาย 
- ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update จัดโดย

IOD 
- จัดเสวนาและการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประสบความสำเร็จโดยใช้ธรรมะนำทาง” โดย

พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้แก่ คู่ค้า ผู้เช่าอาคาร และพนักงานของบริษัท 
- จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 
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3. กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ ได้เพ่ิมการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ
หรือขั้นตอนการทำงานของแต่ละแผนกที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้อาจเกิดการทุจริตคอร์รปัชันอีกด้วย 

4. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และ
กิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม
พนักงาน การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือให้
พนักงานมีความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ อีกท้ังมีการสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดเพ่ือเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรน้ำ ภายใต้ โครงการ “สะกิดไทย  ใส่ใจน้ำ” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นหลักปฏิบัติให้กับทุกภาค
ส่วนนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ อาจกล่าวสรุปได้ว่า เป็นการสร้างความสมดุลการใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นศาสตร์แห่งการ
ใช้น้ำอยา่งยัง่ยืน 

จากการดำเนินงานในการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชมุชนและสังคมโดยรวม ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้  
1. สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร และ

ในทางกลับกันหากมีฝนตกมากจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท 
2. ตามที่บริษัทจะมีการคิดราคาค่าน้ำจากลูกค้าตามระยะทางที่ตั้ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเป็น

อย่างไรบ้างและมีผลทางการเงินอย่างไรในปี 2562 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบว่า สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ตะวันออก เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2562 ต่อเนื่องมาจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่
รุนแรงมากที่สุดของประเทศในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวมีผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทดังนี้  

1) ต้นทุนเพ่ิมขึ้นทั้งค่าไฟและค่าน้ำดิบ เนื่องจากบริษัทต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำอ่ืนที่มีระยะ
ทางไกลขึน้ ทำให้ค่าไฟเพ่ิมขึ้นและต้องซื้อน้ำดิบเพ่ิมเติมจากแหล่งน้ำเอกชน 

2) รายได้จากการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคลดลง
เนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามคำร้องขอให้ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 ทั้งภาค
อุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ปริมาณน้ำรวมของระบบมีเพียงพอสำหรับภาคอุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมได ้ 
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จากปัญหาวิกฤติภัยแล้งดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งหลายมาตรการ เช่น  

- มาตรการสูบผันน้ำคลองวังโตนด จ. จันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัท
สูบน้ำจากพ้ืนที่อ่ืน 

- มาตรการสูบกลับวัดละหารไร่
- มาตรการสูบกลับคลองสะพาน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกง ซึ่งพร้อมสูบได้ภายในเดือน

สิงหาคม 2563 
จากมาตรการต่างๆ ทำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ และในปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ฤดู

ฝนแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของบริษัทบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในปี 2564 ด้วย 
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าในปี 2564 บริษัทจะมีความสามารถในการสูบส่งน้ำเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ 
โครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกง งานก่อสร้างสระ
เก็บน้ำดิบทับมา ซึ่งจะสามารถสูบกักเก็บน้ำได้ภายในไตรมาสที่ 4/2563 ทำให้บริษัทมีปริมาณน้ำสำรองเพ่ิมขึ้นปี
ละมากกว่า 40 ล้านลบ.ม. รองรับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้น้ำ
มากที่สุดของบริษัท  

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าว
เพ่ิมเติมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจจัดหาแหล่งน้ำในภาคตะวันออก ซ่ึงแหล่งน้ำของบริษัทมี 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 คือส่วนทางด้านทิศตะวันตกบริเวณใกล้ จ.ชลบุรี จะมีอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างคืออ่างเก็บน้ำ
บางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ  

ส่วนที่ 2 คือใกล้พ้ืนที่ จ.ระยองจะมีอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างคืออ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล 

ส่วนที่ 3 คือส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก จะมีอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาด
ใหญ่ แต่ระยะทางไกล หากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะมาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ และจะมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายคือค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทเคยประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อปี 2548 แต่เมื่อพิจารณาจาก
สถิติจำนวนน้ำและปริมาณฝนที่ตกในภาคตะวันออก ภัยแล้งที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 2563 ถือ
ว่ารุนแรงมากกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้อย บริษัทจึง
ต้องเร่งดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพ่ือผันน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำระยอง จ.ระยอง และ
จากคลองต่างๆ ย้อนกลับไปที่อ่างเก็บน้ำประแสร์เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤติ ซึ่งหากมาตรการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของบริษัทเสร็จไม่ทันการ พ้ืนที่มาบตาพุดจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณ
ทีมงานของบริษัท หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมถึงลูกค้าของบริษัท ซึ่งทำให้มาตรการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเสร็จทันการ ทำให้พ้ืนทีม่าบตาพุดไม่ขาดแคลนน้ำ 
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งน้ำดิบที่สำคัญอีก 2 สระ คือสระเก็บน้ำดิบทับมาและอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง-ชลบุรี ซึ่งโครงการคลองหลวงอยู่ในระหว่างก่อสร้างระบบท่อเพ่ือนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - 
ชลบุรี มารองรับผู้ใช้น้ำพ้ืนที่บริการ หากก่อสร้างระบบท่อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่สูงขึ้น 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีมาตรการหรือ
โครงการอะไรที่จะทำให้แหล่งน้ำของบริษัทเพียงพออย่างถาวรโดยที่ ไม่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติหรือไม่ ดังเช่น
ต่างประเทศท่ีมีระบบการจัดการน้ำที่ดี เพ่ือบรษิัทจะได้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เรียนว่า ลักษณะการใช้น้ำของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้น้ำจาก
น้ำฝน ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัดต่อการสร้าง
อ่างเก็บน้ำ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเนินต่างระดับ ไมม่ีภูเขากั้น อ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกส่วนใหญ่จึงมีลักษณะกว้าง
และไม่ลึก  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีแผนการเพ่ิมปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัท 
ซ่ึงจะทบทวนแผนทุกๆ ปี โดยในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 บริษัทมีมาตรการเพ่ิมปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนหลาย
มาตรการ ได้แก่  

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ทำให้บริษัทสามารถสูบน้ำได้
จากเดิมประมาณ 200,000 ลบ.มต่อวัน เป็น 300,000 ลบ.มตอ่วัน ทำให้ฤดูฝนในปี 2563 บริษัทจะสามารถสูบน้ำ
จากแม่น้ำบางปะกงได้มากขึ้น โดยจะนำน้ำที่สูบได้มากักเก็บไว้ที่  2 จุด คือที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ของกรม
ชลประทาน และอ่างเก็บน้ำสำนักบกของบริษัท ซ่ึงจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำของระบบในช่วงฤดูแล้งในปี 2564 ได ้

2) โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4/2563 สามารถเพ่ิม
ปริมาณน้ำต้นทุนของบริษัทได้ถึง 40 ล้านลบ.ม. ต่อปี สามารถรองรับความต้องการการใช้น้ำบริเวณพ้ืนที่มาบตา
พุด ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้  

3) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - ชลบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่แห่งสุดท้ายในพ้ืนที่ EEC ที่บริษัทยังไม่ได้เชื่อมระบบสูบส่งน้ำดิบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 
จะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะส่งน้ำได้ในปี 2564 ซ่ึงโครงการดังกล่าว สามารถเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนของบริษัทได้อีก 
40 ล้านลบ.ม. ต่อปี โดยบริษัทจะวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงมาบรรจบกับระบบท่อในปัจจุบันของ
บริษัท  

4) การผันน้ำจากนอกพ้ืนทีร่่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
5) การศึกษากระบวนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

จำกัด (มหาชน) เพ่ือสนองรับกับนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพ่ือรองรับความต้องการการใช้น้ำของ
ภาคอุตสาหกรรมกรณีเกิดภัยแล้ง 

มาตรการทั้ง 5 ข้อดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีแหล่งน้ำที่มั่นคงมากขึ้น รองรับความต้องการใช้น้ำ
ในพ้ืนที่ EEC และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

นอกจากนั้นแล้วในกรณีเกิดภาวะภัยแล้งบริษัทจะมีต้นทุนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจาก
บริษัทต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีระยะทางไกลขึ้น หรือต้องซื้อน้ำเพ่ิมเติมจากแหล่งน้ำเอกชน แต่ในกรณีที่มีฝนตก
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เป็นจำนวนมาก บริษัทจะมีต้นทุนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าต่ำลง แต่ปริมาณการซื้อน้ำน้อยลง เนื่องจากลูกค้าที่เป็นนิคม
อุตสาหกรรมจะมีแหล่งน้ำสำรองอยู่ในพื้นที่ของลูกค้าเองด้วยเพ่ือลดความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาน้ำแล้ง ดังนั้น หาก
มีฝนตกมาก ปริมาณน้ำสำรองของลูกค้าจะมีจำนวนสูงขึ้น ลูกค้าจะเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำของลูกค้าก่อนแล้วจึง
ใช้น้ำของบริษัท ปริมาณการซื้อนำ้จากลูกค้าจึงน้อยลง  

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามเพ่ิมเติมว่าตามที่บริษัทจะประกาศใช้โครงสร้างราคาค่าน้ำ
ใหม่โดยคิดตามระยะทางที่ตั้งของลูกค้า หลังจากประกาศไปแล้วผลเป็นอย่างไรและมีผลทางการเงินอย่างไรในปี 
2562  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ใช้โครงสร้างราคา
ค่าน้ำใหม่ต้ังแต่ต้นปี 2563 แต่เนื่องจากในปีนี้ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกจิและการลงทุนของประเทศชะลอตัวเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย ซ่ึง
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการประกอบกิจการของลูกค้าของบริษัททั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
อุปโภคบริโภค บริษัทจึงต้องการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 จึงขยายระยะเวลาที่จะใช้โครงสร้างราคาค่าน้ำใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 แทน 

นายธนชาติ เก้าวรกาญจน์ ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะไปลงทุนใน
พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่า เนื่องจากบริษัทมีพันธกิจ 2 ข้อ คือ 1) จำหน่ายน้ำให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม  และ 2) ผลิตน้ำตามสัญญาสัมปทานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินธุรกิจผลิตน้ำประปานั้น บริษัทไม่สามารถที่จะไปลงทุนผลิตน้ำประปาในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง
โดยตรง เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดผู้รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่
มี อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ จะใช้น้ ำเป็นปริมาณมากบริษัทจึงยั งไม่ มีแผนการที่ จะไปลงทุนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีแผนที่จะนำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการลดน้ำ
สูญเสียในระบบ หรอืการผลิตหรือทำสัญญาสัมปทานอ่ืนๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานประจำปีตรงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18 หน้า 151 ที่กำหนดว่า “ลูกหนี้อ่ืนจำนวน 32.8 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ระหว่างบริษัท 
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการเรียก
เก็บค่าปรับจากการส่งมอบน้ำประปาไม่ถึงปริมาณข้ันต่ำ.........ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทย่อยฟ้อง
บริษัทเอกชนรายดังกล่าวเกี่ยวกับการผิดสัญญา และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้
ให้แก่บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง......” นั้น 
ปัจจุบันบริษัท UU ได้รับชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าบริษัท UU ยังไม่ได้รับชำระหนี้จำนวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการยึดทรัพย์บังคับคดี บริษัทได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่เจ้าหนี้รายอ่ืนฟ้องแล้ว และยังไม่มีความ
คืบหน้าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดๆ  
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นายปิยะพงศ์ ยังมี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มี
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษทัดำเนินการอย่างไร  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ดังนี้ 

1) รายได้จากการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคลดลง
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขอให้ผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

2) บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุน
ผ่านทาง กปภ. เช่นการลดอัตราค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชน การคืนเงินประกันการใช้น้ำ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็น
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับผลกระทบประมาณไม่เกิน 9 ล้านบาท  

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทคิดค่าน้ำอย่างไรทั้งที่มีต้นทุน
เพ่ิมข้ึนและแก้ไขปัญหาอย่างไร และในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าต้นทุนหลักของบริษัทคือค่าไฟและค่าน้ำดิบ บริษัทพยายามลด
ต้นทุนลงโดยการลดค่าไฟในการสูบน้ำ โดยจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอยู่ในระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำ
บางปะกงซ่ึงจะทำให้บริษัทสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ 
จ.ชลบุรี ทำให้บริษัทไม่ต้องผันน้ำมาจากทาง จ.ระยอง ส่วนบริเวณพ้ืนที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จะมีโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี และโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำ
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับภาครัฐในการสูบน้ำข้ามพ้ืนที่ด้วย ซ่ึงมาตรการเหล่านี้จะช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องต้นทุนค่าไฟได้ในระยะยาว 

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีแนวทางในการลดต้นทุนค่าไฟอีกวิธีหนึ่งคือ
โครงการ Floating Solar ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับกรมธนารักษ์ โดยเป็นโครงการที่บริษัทไม่ได้
ลงทุนเอง แต่ให้เอกชนซึ่งมีความชำนาญมาลงทุนในระบบ Solar ลอยน้ำและจำหน่ายไฟฟ้ากลับให้แก่บริษัทใน
ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทต้องซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการนี้สามารถช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าไฟได้
ส่วนหนึ่ง เนื่องจากระบบ Solar ใช้งานได้เฉพาะตอนกลางวัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำระบบ Smart Water มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่คล้าย 
AI คือเป็นระบบที่ช่วยตัดสินใจว่าบริษัทควรจะสูบน้ำจากจุดไหนไปยังลูกค้าจึงจะเหมาะสมที่สุด และประหยัดค่า
ไฟที่สุด โดยจะใช้เวลาในการจัดเตรียมระบบประมาณ 1 ปีครึ่งนับจากวันนี้ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณและชื่ นชม
คณะกรรมการบริษัทที่สามารถเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้มากขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมส่วนของผู้ถือหุ้นได้
ดีขึ้น บริษัทมีการจัดการกระแสเงินสดและมีนโยบายการเงินที่ดี ทำให้หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่สร้างคุณค่าและเป็น
หุ้นเติบโต รวมทั้งระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ลดลงจาก 15.4 วันเป็น 8.21 วัน  
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนต่างชาติที่มีชื่อเสียงที่ ดีได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH เป็นต้น ซึ่งนักลงทุน
เหล่านี้ช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับสถาบันนักลงทุน และบริษัทยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนและได้รับ
รางวัล CGR ระดับ 5 ดาวจาก IOD อีกด้วย  

บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยพิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่อัตราร้อยละ 7 ถึง 9 ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 22 อย่างไรก็ดีบริษัทควรมีการ
พัฒนาในด้านของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว (30 ถึง 50 ปี) เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมของ
บริษัทระยะที่ 7 ถึง 10 เพ่ือลดต้นทุนดอกเบี้ยจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย ณ ปัจจุบันอยู่ที่
ร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ำที่สุดใน 10 ประเทศของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ณ ปัจจุบันบริษัทยังได้รับการจัด
อันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ A+ และฝากให้บริษัท
พิจารณาเรื่องการจัดการต้นทุนคงที่ต่อรายได้จากโครงการลงทุนต่อเนื่องของบริษัทด้วย  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณ Mr. Dugar ที่ให้คำแนะนำที่ดีและเรียนเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่าน
มาบริษัทมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาตลอด โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทมีประมาณเพียง 
1 เท่า แต่บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ได้สูงมากกว่า 2 เท่า ซ่ึงถือเป็นตัวเลขท่ีดีมาก ทำให้บริษัท
ได้รับการประเมนิจาก Tris อยู่ในระดับ A+ มาอย่างต่อเนื่อง  

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมว่าอัตราส่วน
ทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทขึน้อยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
จึงไม่สามารถควบคุมได้ร้อยละ 100 ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย
วิธีการที่ทันสมัยและรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถอยู่
ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เป็นหุ้นยั่งยืนของ ตลท. ด้วย ถือเป็นความสำเร็จของบริษัท และขอชื่นชมว่า
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้อย่างเต็มที่และตอบคำถามได้ดี   

นายณรงค์ พุทธรักษา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าเมื่อบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
ด้วย บริษัทควรจัดให้มีล่ามสำหรับแปลให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยได้ฟังด้วยว่าผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถามว่าอะไร และ
สอบถามว่าเมื่อดูในรายงานประจำปี 2562 หน้า 10 หัวข้ออัตราส่วนทางการเงิน สังเกตได้ว่าต้ังแต่ปี 2558 
จำนวนตัวเลขลดลงมาทุกปี มีจำนวนเดียวที่กราฟขึ้น คือมูลคา่หุ้นตามบัญชี จงึขอสอบถามว่าบริษัทควรทำอย่างไร
จำนวนตัวเลขที่ลดลงจึงจะเพ่ิมข้ึน  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าเหตุผลที่ทำให้อัตราส่วนทางการเงินบางตัวลดลงเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้ปรับอัตราค่าน้ำมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว รายได้จึงไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี
เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อบริษัทปรับอัตราโครงสร้างราคาค่าน้ำในปี 2564 แล้ว 
คาดการณ์ว่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ จะดีขึ้น ประกอบกับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ เพ่ือจัดหาแหล่งน้ำเพ่ิมเติม ซึ่งการลงทุนมากจะทำให้มีค่าเสื่อมราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่
โครงการเริ่มดำเนินการหรือจ่ายน้ำได้แล้ว รายได้ของบริษัทจะสูงขึ้นทดแทนค่าเสื่อมราคาและค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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ในอนาคตได้ นอกจากนี้ จากนโยบาย EEC ของภาครัฐ ทำให้บริษัทมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น 
เนื่องจากไดด้ำเนินธุรกิจน้ำครบวงจร ไม่ใช่แค่ธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปา ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 โดยไม่ต้องลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 

2562 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

โดย ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการ
ดำเนินงานและสถานะการเงิน สรุปได้ดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,680.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือร้อย
ละ10.88 เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพ่ิมข้ึน  

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,055.91  ล้านบาท ลดลง 73.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54  โดยเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 72.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 
สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 21,180.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน
1,039.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.16 

2) หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 10,167.06 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2561 จำนวน 831.31 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 8.90 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 10,839.60 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น
จากสิ้นปี 2561 จำนวน 214.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 
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  สำหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR 
Code  ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมรายละเอียดของคำอธิบายและการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ได้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจำปี 2562 

        การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ารายการเจ้าหนี้จากการซื้อ

สินทรัพย์ถาวรจำนวน 1,319,365,043 บาท ในปี 2562 เป็นรายการอะไร  
นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี เรียนว่าเจ้าหนี้

จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา ที่มีจำนวนมากเนื่องจากเป็นวิธีการบันทึก
รับรู้รายการงานระหว่างก่อสร้างและเจ้าหนี้ทางบัญชี กล่าวคือโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมามีกำหนด
ระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 ปลายปี 2562 ระยะเวลาที่ก่อสร้างจะเหลืออยู่ไม่ถึง 1 
ปี ทางบัญชีจึงต้องจัดประเภทข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนบนงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 จะ
เห็นได้ว่าเมื่อปี 2561 ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 800 กว่าล้านบาท ในปี 2562 จึงเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 1,300 กว่า
ล้านบาท จากจำนวนค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 1,600 ล้านบาทที่ไม่รวมค่าที่ดิน 

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในปี 
2562 ทีบ่ันทึกด้อยค่าสะสม 15 ล้านบาท เป็นสิทธิในสัญญาสัมปทานประปาเกาะล้าน ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย
น้ำประปาลดลง เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ืนมาแทนการใช้น้ำประปา บริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ปี 
2563 จะบันทึกด้อยค่าเพ่ิมหรือไม่  

นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่าสัมปทานประปาเกาะล้าน บริษัทให้บริการน้ำครบวงจร บันทึก
ด้อยค่าจำนวน 15 ล้านบาทนั้นบริษัททยอยตั้งมา สาเหตุหลักเกิดจาก  

1) กำลังการผลิตของกิจการประปาเกาะล้านในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ
2) การซ่อมท่อและเกิดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ ซ่ึงบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด

น้ำสูญเสียให้น้อยทีสุ่ด 
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ สอบถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 177 หัวข้อค่าตอบแทนโครงการ

ที่กำหนดว่า “หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรับอัตรา
ผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ำ 2 โครงการ ตามหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ..........” สอบถามว่า โครงการท่อ
ส่งน้ำ 2 โครงการคือโครงการอะไรบ้าง และจะกระทบต่อบริษัทในแง่ผลประกอบการหรือไม่อย่างไร 

 นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่า 2 โครงการดังกล่าวคือ โครงการหนองปลาไหล - หนองค้อ 
และโครงการหนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ซ่ึงบริษัทมีการเช่าท่อกรมธนารักษ์ทั้งหมด 4 โครงการโดยมี
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ผลกระทบต่อผลประกอบการในค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ในปี 2562 เมื่อคำนวณค่าเช่าท่อจะคิดเป็นเงินจำนวน
ประมาณ 40 กว่าล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.7 ของรายไดจ้ำหน่ายน้ำจำนวน 2,800 ล้านบาท  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าเมื่อโครงการ EEC แล้วเสร็จ ภาคอุปโภค
บริโภคและภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้น้ำเป็นอย่างไร โดยนายจิรายุทธฯ เรียนว่าจากผลการสำรวจ
ความต้องการการใช้น้ำในภาพรวมในพ้ืนที่ EEC ของคณะกรรมการ EEC พบว่าในปี 2560 มีความต้องการใช้น้ำ
จำนวน 857 ล้านลบ.ม.ต่อปี และจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องถึง 1,297 ล้านลบ.ม.ต่อปี ในปี 2580 ส่วนความต้องการ
ใช้น้ำของลูกค้าของบริษัทในพ้ืนที่ EEC ในปี 2562 ประมาณ 313 ล้านลบ.ม. และหากเป็นไปตามการคาดการณ์
ของรัฐบาล บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำของลูกค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 313 ล้านลบ.ม. เป็น 540 
ล้านลบ.ม. ในปี 2582 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ 427 ล้านลบ.ม. และบริษัทได้เตรียมแผนรองรับ
การขยายแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในอนาคตได้  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าบริษัทสามารถจำหน่ายน้ำอ่ืนนอกจากน้ำดิบ
หรือไม่ โดยนายจิรายุทธฯ เรียนว่าปัจจุบันบริษัทจำหน่ายน้ำประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ำดิบแล้วเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่บริษัท เช่นการขายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โครงการอมตะซิตี้ จ.ระยอง และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทมีปริมาณน้ำจำหน่ายมากกว่า 27 ล้านลบ.ม.ต่อปี โครงการทำน้ำ Recycle ให้แก่บริษัท ราชบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จำกัด และบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี  จำกัด และนอกจากนี้บริษัทยังได้ LOI จากลูกค้าของ 
กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ อ.วังจันทร์ และกำลังจะลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย 
และการทำน้ำ Recycle ที่สนามบินอู่ตะเภาด้วย  

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถาม ดังนี้ 
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบต่อสัดส่วนรายได้ของบริษัท

คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
2) ในงบกำไรขาดทุนของบริษัทจากปี 2560 ถึงปี 2562 กำไรของบริษัทลดลง และโครงสร้าง

รายได้เปลี่ยนไป บริษัทจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาเพ่ิมขึ้น แต่รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการลดลง บริษัทได้
กำไรจากน้ำดิบเพ่ิมข้ึนหรือบริษัทจำหน่ายน้ำดิบมากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปีแต่กำไรบริษัทกลับลดลง  

3) ตามที่บริษัทได้เคยกล่าวไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ปีที่แล้วว่าบริษัทมีโครงการที่จะ
ร่วมมือกับลูกค้าให้บริการแบบครบวงจร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีรายได้และผลกำไร
เป็นอย่างไรบ้างในงบการเงินของปี 2562  

4) ขอฝากประเด็นไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทตอบคำถามแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและระยะยาว ซึ่งจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทที่ไม่ดี 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบคำถามดังนี้ 
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงประมาณ

ร้อยละ 10 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขอความร่วมมือให้ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 รายได้ที่เพ่ิมเมื่อปี 2562 ส่วนใหญ่
มาจากการจำหน่ายน้ำให้แก่ภาคอุปโภคบริโภคทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 
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2) สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงทั้งทีบ่ริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมีการปรับ
โครงสร้างราคาค่าน้ำในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ทำให้อัตราส่วนของกำไรสุทธิลดลง 

3) เรื่องการดำเนินธุรกิจน้ำครบวงจรมีหลายโครงการที่บริษัทได้ทำสัญญาไปแล้ว เช่น โครงการ
อมตะซิต้ี จ.ระยอง และโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ โครงการราชบุรีกล๊าส โครงการอยุธยากล๊าส โครงการทีส่นามบินอู่
ตะเภา โครงการไมโครชิพ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาคือ โครงการของกลุ่มปตท.และโครงการของ
กลุ่มคาราบาว เป็นต้น  

4) บริษัทมีการวางแผนเรื่องแหล่งน้ำต้นทุน เรื่องระบบท่ออย่างต่อเนื่อง โดยแผนครอบคลุม
ระยะเวลา 20 ปี และจะมีการทบทวนทุกๆ ปี ตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัญหาภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา 
มีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเมื่อปีที่แล้วบริษัทจึงต้องเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เป็นกรณพิีเศษ ซ่ึงใน
ภาพใหญ่ บริษัทได้วางแผนล่วงหน้าไว้นานแล้ว  

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายถึงอะไร 

 นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแบ่งเป็นหลายประเภทตามที่มาตรฐานบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ สิทธิในการเข้าซื้อกิจการ เช่นบริษัท UU ไปซื้อ
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด สิทธิเหล่านี้จะลงบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทยอยตัดจำหน่าย นอกจากนี้ยัง
มีสิทธิในสัญญาสัมปทานน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งในงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คงเหลือประมาณ 3,500 ล้านบาท  

 นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามเพ่ิมเติมว่าโครงการน้ำครบวงจรที่บริษัทได้ดำเนินการจะ
เพ่ิมรายได้ให้บริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไร และกระทบกับอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าในปี 2562 บริษัทยงัไม่มีรายได้จากโครงการน้ำครบวงจรและจะ
เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 จึงยังไม่มีรายได้ปรากฏในงบการเงินในปี 2562 และเรียนเพ่ิมเติมว่าสัญญาขายน้ำ
อุตสาหกรรมที่บริษัททำกับโครงการอมตะซิตี้จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีที่บริษัทจะได้รับ
ประมาณ 116 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีที่บริษัทจะ
ได้รับประมาณ 261 ล้านบาท โครงการสนามบินอู่ตะเภาจะเริ่มให้บริการได้ภายในต้นปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ย
ต่อปีที่บริษัทจะได้รับประมาณ 260 ล้านบาท โครงการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท ไมโครชิพ (ประเทศ
ไทย) จำกัด จะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 16 ล้านบาท โครงการที่ทำกับกลุ่มบริษัท ปตท. จะมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการที่ทำร่วมกับกลุ่มคาราบาวจะมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อปีประมาณ 20 กว่าล้านบาท 

Mr. Basant Kumar Dugar แนะนำให้บริษัทปรึกษากับที่ปรึกษาที่เคยเป็นผู้ดูแลการจำหน่าย
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ทำ IPO ครั้งแรก เนื่องจากปัจจุบันที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ซ่ึงบริษัทอาจจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 

นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนมาก กระแสเงินสดถูกใช้ในการลงทุนค่อนข้างสูง บริษัท
จะควบคุมต้นทุนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนเหล่านี้อย่างไร 
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บริษัทรายงานว่ามีกระแสเงินสดจากการดำเนินการเป็นบวกควบคู่กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
บริษัทอยู่ที่ 0.94 เท่า ต้องการให้บริษัทพิจารณาควบคู่กับอัตราหนี้สินต่อทุนด้วยเพื่อจะได้ทราบสัดส่วนการใช้ส่วน
ของหนี้ของบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการจัดการส่วนของหนี้สินได้มากข้ึน 

บริษัทควรจะเพ่ิมร้อยละการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากอัตราที่ 0.49 ให้เป็น 1.0 เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพยต์ามราคาตลาดให้มากขึ้น 

บริษัทควรมีการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเพ่ือลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า 
และบริษัทควรลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้สั้นลง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ 8.2 วัน ให้ลดลงเป็น 0 ระยะเวลาที่บริษัทต้อง
ชำระหนี้ ทำให้ตัวเลขจำนวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัท เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการใช้เงนิเชื่อของ
คู่ค้าในการทำธุรกิจของบริษัทท่ีมากขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทควรปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทสามารถอยู่ในรายชื่อ
หุ้นที่มีการปันผลสูงได้หรือไม ่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงกล่าวขอบคุณ
สำหรับคำแนะนำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,223,377,763     เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ - 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางวิดีทัศน์ดังนี้  
บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพ่ือตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 61.52 ล้านบาท  

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไร
สุทธิประจำปี 2562 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,044.79 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริษัท เช่น โครงสร้างการเงิน และสภาวะการลงทุน ณ ปัจจุบัน
ของบริษัท  จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 781.95 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย  
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1.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมือ่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 ทีบ่ริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  2 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นเดิมออกไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้จ่ายปันผลในรูปของเงินปันผลระหว่างกาล โดยให้จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดย
บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2562 
เพ่ิมเติมอีก ทัง้นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า หากบริษัทมีการบริหารจัดการ

ที่ดีกว่านี้ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่านี้ เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว
ของ TTW มีกำไร 2,000 กว่าล้านบาท โดย TTW จะคิดราคาค่าน้ำตามระยะทาง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับของ East 
Water แล้วถือว่ามีราคาต่ำมาก บริษัทควรจะคิดว่าทำอย่างไรบริษัทจะได้กำไรมาก ควรจะคิดราคาค่าน้ำตาม
ระยะทางเช่นเดียวกันและควรมีการป้องกันน้ำสูญเสียที่อยู่บนพ้ืนดินด้วยเนื่องจากจะทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลง
เป็นจำนวนมาก  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงกล่าวขอบคุณสำหรับ
คำแนะนำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยไม่ต้องลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 
 นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์เรื่อง

การพิจารณาแตง่ตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
ในปี 2563 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ (PwC)  ซึ่งเป็นสำนัก

งานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 กับ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 
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1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จำกัด แทนได้  

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท
ทัง้นี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 และป ี2563 ดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,165,000 1,150,000 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามผู้สอบบัญชีว่ามีใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีระดับภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN CPA) หรือไม่ หากมีจะสามารถช่วยบริษัทในเรื่องการบริการและการคิดค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีในกรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินการไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนได ้

นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สำหรับปี 2563 มีอัตราลดลงจากปี 2562 และยังไม่มีระเบียบหรือประกาศใดกำหนดว่าใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี
ของประเทศไทยสามารถใช้ได้ในภูมิภาคอาเซียน คงใช้ได้เฉพาะบริษัทในประเทศไทยเท่านั้น และผู้สอบบัญชีต้อง
เป็นผู้ถือสัญชาติไทย 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นางธัชดา จิตมหาวงศ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส  เอบีเอเอส  จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี  4843
2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474 
3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได ้ 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,223,298,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9935 
ไม่เห็นด้วย 78,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0064 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนต่อที่

ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 คน ที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ได้แก่   

1. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า
2. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก 
3. นายกฤษฎา ศังขมณี 
4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส  ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ระเบียบวาระนี ้จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความ
เหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยละเอียด
รอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้  

(1) นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(2) นางสาวสมจิณณ์  พิลึก    กรรมการเดิม กลบัเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(3) นายกฤษฎา  ศังขมณ ี   กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(4) นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ 
พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้  
Mr. Basant Kumar Dugar แนะนำให้ ป ระธานคณ ะกรรมการบริษั ทและกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่พิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตร 10 วัน 
ณ สถาบันการพัฒนาการจัดการ เมืองลูเซร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือนำความรู้มาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
บริษัทจากหน่วยงานที่เป็นต้นทุนให้เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได ้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 
4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้ 
1. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า

เห็นด้วย 1,197,383,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8763 
ไม่เห็นด้วย 25,980,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1236 
งดออกเสียง 13,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ - 

2. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก
เห็นด้วย 1,220,859,882 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7949 
ไม่เห็นด้วย 2,508,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2050 
งดออกเสียง 9,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายกฤษฎา  ศังขมณี
เห็นด้วย 1,220,925,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8005 
ไม่เห็นด้วย 2,439,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1994 
งดออกเสียง 12,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
เห็นด้วย 1,220,994,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8053 
ไม่เห็นด้วย 2,381,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1946 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
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ดังนั้น บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
1. นายวีรศักดิ์   โฆสิตไพศาล 
2. นายสุรชัย  ขันอาสา  
3.  นางธัชดา   จิตมหาวงศ ์
4. นายกฤษฎา  ศังขมณ ี
5. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า
6. นางอัศวินี ไตลังคะ 
7. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก 
8. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี 
9. นายพสิิฐ หงส์วณิชย์กลุ 
10. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ 
11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดย IOD และ
รวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการนำเสนอการคงอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 โดยให้
ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่าย
ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุม
ครั้งละ 10,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งทีเ่ข้าประชุมจริง 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
10,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง 

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเว้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่ เข้าประชุมจริง โดยไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน  

4. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในอัตราร้อยละ
0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม เช่นเดียวกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 การออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เก่ียวข้องในระเบียบวาระนี้  
Mr. Basant Kumar Dugar กล่ าว ว่ า  บ ริษั ท ค วร เพ่ิ ม ผลป ระ โยชน์ ระยะยาว ให้ แก่

คณะกรรมการบริษัท และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เข้าอบรมหลักสูตร
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตามที่แนะนำไป และนอกจากนี้ควรให้ผลประโยชน์เป็นส่วนแบ่ง
รายได้ร้อยละ 1 จากผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผันแปรของบริษัท  

สำหรับโบนัสคณะกรรมการบริษัทควรอิงกับกำไรสุทธิเพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัท 
เนื่องจากรูปแบบการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันอิงกับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้ และไม่ควรจำกัดวงเงินเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดให้จ่ายโบนัสจากกำไร
สุทธิ จำนวนไมเ่กิน 60 ล้านบาท เป็นต้น และกำหนดให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผันแปรของบริษัท  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป และ
อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง  

นายจิรายุทธฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทไมม่ีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อีก 
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 พิธีกรประกาศปิด
รับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจำปี 2563 ดังนี้ 
1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการ

ชุดย่อยอ่ืนที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดย่อย และ
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ทีอ่าจมีการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความจำเป็น  

ไม่มีรายเดือน 10,000 
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2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในอัตราร้อยละ
0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม เช่นเดียวกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,223,158,543 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9820 
 ไม่เห็นด้วย 218,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 
งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23 และข้อ 33 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอยังที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 เพ่ือให้บริษัทสามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 23 
และ 33 โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิมดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุม 

        ในการประชุมคณ ะกรรมการแต่ละครั้ ง 
ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่าง

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด  

      ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

      ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ ง 
ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
น้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม  

          การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรค
สามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและ
ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอด
ระยะเวลาที่ มีการประชุม รวมทั้ งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่ เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

           ก ร รม ก ารบ ริษั ท ซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี
ผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

ประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย 

  ก รรม ก ารบ ริษั ท ซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และให้ถือว่า
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลัง
การสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้
ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
             คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนั งสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถอืหุ้น  

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 
การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือน
ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอำนวยความสะดวกตามสมควร  

       ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครัง้นั้นให้แก่บริษัท” 

     ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มี การ
ประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้ นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  
             ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
              การประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมาย
กำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้
ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
นายณรงค์ พุทธรักษา มีความเห็นว่าข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้การ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยยังไมม่ีความก้าวหน้ามากพอที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   
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นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 33 นั้นเป็นเพียงทางเลือกให้บริษัท
สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อจำเป็น เช่น กรณีที่มีผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศที่ไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น บริษัทยังคงยืนยันที่จะจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นแบบเดิมอยู่  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 ด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,223,366,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
 ไม่เห็นด้วย 11,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เรียนว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณี

ที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ท้ังหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ได้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นทีม่ีข้อสงสัยเพิ่มเติม  
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวสรุปรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติให้คำแนะนำดังนี้ 
1) แนะนำว่าให้เพ่ิมอายุที่ใช้งานได้ของทรัพย์สินที่บริษัทมี เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนมาก ซ่ึง

บริษัทจะให้ความสำคัญมากข้ึนตามคำแนะนำ 
2) ให้เพ่ิมร้อยละการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจาก 0.4 เป็น 1.0 ซ่ึงส่วนนี้ต้องเป็นไปตามกลไกของ

ตลท. บริษัทคงไม่สามารถจัดการได้ 
3) ให้บริษัทลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้สั้นลงกว่าระยะเวลาที่บริษัทต้องชำระหนี้ เพ่ือให้บริษัทมี

สภาพคล่องทางการเงิน 
4) ให้พิจารณาเรื่องการทำประกันเครดิตของลูกค้า เพ่ือบริษัทจะได้เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้

สำหรับการค้าขายที่ผู้ขายสินค้าสามารถใช้หลักประกันเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการขาย ที่
อาจจะเกิดการไม่ชำระหนี้ของผู้ซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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นายจิรายุทธฯ เรียนว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าประมาณ 50-60 ราย ซึ่งโดยปกติลูกค้าชำระเงินตรง
เวลาทุกเดือน บริษัทยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครดิตของลูกค้า 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามเพ่ิมเติมว่า เมื่อปี 2562 ที่เกิดภัยแล้ง แต่บริษัทได้รายได้
เพ่ิมจากลูกค้าภาคอุปโภคบริโภคประมาณ 500 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มนี้ซื้อน้ำ
มากขึ้นในขณะที่ตน้ทุนบริษัทเพ่ิมข้ึน แล้วทำไมต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ในขณะที่บริษัทประสบภาวะภัยแล้ง  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงภัยแล้งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 
2563 ทั้งนี้ บริษัทมีน้ำเพียงพอ จึงต้องกระตุ้นให้มีการซื้อน้ำมากขึ้น ซึ่งลูกค้าที่บริษัทจะกระตุ้นให้มีการซื้อน้ำ
ได้มากที่สุดคอืลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค เนื่องจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมจะมีการวางแผนการผลิตไว้ชัดเจนอยู่แล้ว 

นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้แทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการ
ทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดว่าบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วหรือไม่ และโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่ใด
อย่างไร และจะเริม่ดำเนินการเมือ่ไร 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่า บริษัทยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องลงทุนโครงการนี้หรือไม่ ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการเบื้องต้นเท่านั้น โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร 
และสถานที่ตั้งควรจะตั้งอยู่ที่ใดจึงจะเหมาะสม  

นายณรงค์ พุทธรักษา สอบถามว่าบริษัทมตี้นทุนน้ำที่จำหน่ายโดยเฉลี่ยลบ.ม.ละเท่าไร 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าราคาจำหน่ายน้ำดิบเมื่อปี 2562 เฉลี่ยที่ 10.08 บาทต่อลบ.ม. 

ราคาน้ำประปาเฉลี่ยที่ 15 บาทต่อลบ.ม. ส่วนต้นทุนน้ำถ้าสูบจากแม่น้ำบางปะกงบริษัทจะไม่มีค่าน้ำ หากสูบจาก
อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานจะมีค่าน้ำที่ 50 สต.ต่อลบ.ม. และหากสูบจากแหล่งน้ำเอกชนจะมีค่าน้ำประมาณ 
4-5.50 บาทต่อลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบราคาจำหน่ายและต้นทุนค่าน้ำแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของ
บริษัทอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 50

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ให้คำแนะนำว่าคณะกรรมการบริษัทควรจะแจ้งให้
ชัดเจนว่าได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ หรือไม่ในรายงานประจำปีเพ่ือความโปร่งใส เช่น ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่า
ประกันสุขภาพ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิทธิประโยชน์อ่ืนหรือไม่ และฝากถึงคณะกรรมการบริษัท
ว่าบริษัทจะต้องมีกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดในการดำเนินธุรกิจ ต้องติดตามโครงการที่บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ เช่น โรคระบาด และฝากถึง
คณะกรรมการบริษัทว่าตนเองยินดีให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องการอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์แก่สังคม  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป  
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