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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที ่2/2551 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 
เลขที ่195 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  2,118   ราย  รวม
เป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้478  ราย  คิด
เป็นจาํนวนหุน้   1,433,147,558  หุน้  หรือเป็นจาํนวนร้อยละ  86.14  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองค์
ประชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
   

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1.   นายอุทิศ   ธรรมวาทิน      ประธานคณะกรรมการ 
2. พล.ต.อ. อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา  ประธานคณะกรรมการสรรหา  กรรมการธรรมาภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง   ประธานกรรมการบริหารและการลงทุน 
5. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
6. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้   กรรมการธรรมาภิบาล 
7. นายประพนัธ์  อศัวอารี   กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายไพโรจน์  สัตยสัณห์สกลุ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนและปฏิบติัการ 
2. นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู  ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
       และเลขานุการบริษทัฯ 
3. นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธิ  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและการบญัชี 
4. นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการพิเศษและ 

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการบริษทั UU 
5. นายพจนา   บุญศิริ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นางสาวเฟ่ืองฟ้า   น่ิมเจริญ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นายเจริญสุข   วรพรรณโสภาค  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
8. นายนาํศกัดิ   วรรณวสูิตร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 
9. นางวริาวรรณ   ธารานนท ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ 

 10. นางสาวกนัยานาถ   วรีะพนัธ์ุ   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด 
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 ผูบ้ริหารของบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (UU) ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายปิติพงษ ์ ชีรานนท ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายปฏิบติัการ)  
2. นายวรีะวฒัน์  เตชะสุนทโรวาท   รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายบริหาร) 
3. นายชาตรี  พทุธรักษา   ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 1  
4. นายจุมพล  จนัทร์คาํ    ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 2  
5. นางศศิธร  สุริยจนัทร์   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
6. นายกฤษฎา  มหาสันทนะ  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 
7. นางชุมสาย  บุณยรัตพนัธ์ุ  ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม                  นายพรเทพ เฟ่ืองวฒิุราญ   บริษทั เท่ียงธรรมกฎหมายและบญัชี จาํกดั  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม     น.ส.อุษณีย ์ เลขวณิชกุล  และ นายบุญเลิศ ใจมัน่  

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั 
 
 

เม่ือเวลา  13.30 น.   นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเรียนวา่เพื่อให้การ
ดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายให้พิธีกรแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดใหก้ารลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One Vote) ซ่ึงในผู ้
ถือหุน้ออกเสียงลงคะแนนไดใ้น 3 กรณี ไดแ้ก่  1. เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง 

การออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน สาํหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติ
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

สําหรับระเบียบวาระท่ี 3 จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การ
ประปาส่วนภมิูภาค  และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับการ
ลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดย
จะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง ให้ยกมือข้ึน 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ียกมือเพื่อลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือถือวา่ในท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดงความประสงคใ์น
การออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติไดต้ามสมควร สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะ
แสดงความประสงคอ์อกเสียงไวแ้ลว้ บริษทัฯ ดาํเนินการบนัทึกการออกเสียงนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน 
และใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 
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สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละระเบียบวาระประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุ้นทุกระเบียบวาระวา่มีผูใ้ด
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่  สาํหรับการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจึงใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านั้น  

 
กรณีท่ีบตัรลงคะแนนเป็นโมฆะ ไดแ้ก่ 

 1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 2. บตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
 3. หากบริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏวา่ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
 
 2. การนบัและการประกาศผลคะแนน 
 เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน  และนบัคะแนนเสียงโดยให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั หรือ TSD ดาํเนินการอาํนวยความสะดวกโดยนาํโปรแกรมลงทะเบียน (E-Voting) ในการนบัคะแนนดว้ยระบบ 
Barcode มาใชส้าํหรับการประชุมคร้ังน้ี การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ  และนาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 
 TSD ตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง โดยจะสรุปผลคะแนนแต่ละระเบียบวาระใหผู้ ้
ถือหุ้นทราบเม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ    นอกจากนั้นบริษทัฯ จะสรุปผลคะแนนทุกระเบียบวาระให้ทราบอีกคร้ัง ในวนั
ถดัไป โดยแจง้สารสนเทศของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจากนั้ นแล้วบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทกฎหมายจากภายนอกทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์และให้
ความเห็นทางกฎหมายในท่ีประชุม      ทั้งน้ีเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 
ไดด้าํเนินการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว   และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือใหมี้อาสาสมคัรสังเกตการณ์การ
นบัคะแนนท่ีดา้นขา้งห้องประชุมประกอบดว้ย สาํนกังานกฎหมายภายนอก   ผูแ้ทนจากบริษทัฯ จาํนวน  3  คน  และผูถื้อ
หุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 3 คน  
 เน่ืองจากการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามท่ีนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของการเขา้ทาํรายการและนาํเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว    ซ่ึงบริษทัฯ ได้
แต่งตั้งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ        
ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่บริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการการลงทะเบียน และนบัคะแนนดว้ยระบบอิเลค็ทรอนิคส์  ซ่ึง

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์  รวมทั้งไดเ้ชิญอาสาสมคัรสังเกตการณ์การนบัคะแนน
ตามท่ีพิธีกรเรียนไว ้  ซ่ึงมีผูส้ังเกตการณ์ ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากบริษทัฯ  น.ส.นริศรา นาพรหม  นายชาตรี เจริญเนือง  และนาย
วโิรจน์ ใบแกว้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ และสาํนกักฎหมายภายนอก  

จากนั้นประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ นาํเสนอระเบียบวาระท่ี
กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเร่ืองการเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ  
นั้น บริษทัฯ ไดน้าํนกัลงทุนและผูถื้อหุน้เยีย่มชมพื้นท่ีปฏิบติัการเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน  2551 และ 12 มิถุนายน 2551    และ 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551  บริษทัฯ ไดท้าํบุญและเล้ียงพระเพลอย่างเรียบง่ายโดยมีคณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ และ
พนักงานร่วมพิธีทาํบุญ ในวนัดงักล่าว  นอกจากนั้นบริษทัฯ ขอเชิญให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเยี่ยมชมอาคารสํานักงานใหญ่
ลงทะเบียนแจง้ความประสงคข์อเยีย่มชม โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัใหมี้การเยีย่มชมเป็นหมู่คณะในโอกาสต่อไป 
 
มตทิี่ประชุม           รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที ่1/2551 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2551 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2551  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี  
12 พฤษภาคม 2551  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารายงานการประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 

ประธานไดส้อบถามความเห็นและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้จากท่ีประชุม 
ไม่มีผูใ้ดสอบถามและขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ 
 

มตทิีป่ระชุม มมีตรัิบรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครังที ่1/2551 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2551  
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี 
 

เห็นดว้ย   1,448,619,491 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย  6,470 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0004 
งดออกเสียง     100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองพิจารณาอนุมัติการปรับลดค่านําที่อัตรา 7 บาทต่อลูกบาศก์เมตร รวมทังสิน 7 สัญญาแก่ การ 
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  และการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ตังแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 
2551  ซ่ึงถือเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ นโยบายค่านํ้ าดิบเดิมตั้งแต่ปี 2549  มีอตัราค่านํ้ าท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีชลบุรีมีราคาตํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัปรับโครงสร้างอตัราค่านํ้ าดิบ 
และแบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ํ้า โดยฝ่ายจดัการจะไดป้ระสานกบัลกูคา้เพื่อขอปรับเง่ือนไขสัญญาต่างๆ 

สาํหรับสาเหตุการปรับค่านํ้า มีดงัน้ี 

1. อา้งอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 ซ่ึงไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
กลัน่กรองฝ่ายเศรษฐกิจ   โดยกปภ.ไดท้าํการศึกษาเบ้ืองตน้ถึงความเป็นไปไดเ้สนอต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นวา่  “ กปภ.
เห็นว่าบริษทัฯตอ้งกาํหนดอตัราค่านํ้ าและผลตอบแทนในเชิงธุรกิจท่ีวิเคราะห์ได ้ซ่ึงคาดว่าจะอยู่ในระดบั 8-9 บาท  ต่อ
ลกูบาศกเ์มตร (ราคาปี 2535) โดยสามารถปรับตามตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจพิจารณาปรับทุก 3-5 ปี” 

2. ผลกระทบจากการลงทุนในช่วงวกิฤตภยัแลง้ รวมถึงตน้ทุนพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับตวัของราคานํ้ามนัใน
ตลาดโลก    เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ พ้ืนท่ีชลบุรีมีราคาค่านํ้ าต ํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืน แต่ปัจจุบนัตน้ทุนค่าไฟฟ้าสาํหรับสูบนํ้ า
เพิ่มข้ึน  ตลอดจนเพื่อรักษาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ใหอ้ยูใ่นระดบัร้อยละ 15  ซ่ึงนโยบายราคาเดิมไม่สามารถรักษา
ผลตอบแทนดงักล่าวได ้

3. โครงข่ายท่อส่งนํ้ าท่ีผูใ้ชน้ํ้ าทุกพื้นท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากโครงข่ายดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
ตน้ทุนเฉล่ียท่ีเท่ากนั 

ภายหลงัจากคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัโครงสร้างค่านํ้ า ฝ่ายจดัการไดช้ี้แจงต่อลกูคา้ทั้งหมดในพื้นท่ีชลบุรีเพื่อ
ทาํความเขา้ใจกบัลกูคา้เร่ืองภาระตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงลกูคา้ทุกรายมีความเขา้ใจดีเร่ืองตน้ทุนดา้นพลงังาน แต่
ในมุมมองของลูกคา้ท่ีตน้ทุนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั ลกูคา้จึงขอเวลาปรับตวัจากราคาค่านํ้ า 8.50 บาทต่อลบ.ม. เป็นอตัราค่า
นํ้าคงท่ี 7.00 บาทต่อลบ.ม. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –เดือนธนัวาคม 2551  

คณะกรรมการบริษทัฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  13/2551  เม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม  2551 ไดรั้บทราบผลสรุปการ
เจรจาจึงไดมี้มติใหป้รับลดค่านํ้ าท่ีอตัรา 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา แก่ กปภ. และ กนอ. ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – ธนัวาคม 2551 โดยมีมูลค่ารายไดร้วมจากการจาํหน่ายนํ้าในราคาดงักล่าวเท่ากบั  329.84 ลา้นบาท   

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงกรรมการบริษทัฯ ท่ี
มีส่วนไดเ้สีย และกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่ออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในระเบียบวาระเร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนัน้ี โดยสรุปความเห็นไดด้งัน้ี 

 

1.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ 
 2.การทาํรายการดงักล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ผูใ้ชน้ํ้ารายใหญ่  ซ่ึงในอนาคต  บริษทัฯ คาดการณ์

วา่กปภ.จะใชน้ํ้ าในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนจากในช่วงเร่ิมตน้ท่ีร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 29 ของผูใ้ชน้ํ้าทั้งหมด     ประกอบกบั
ปัจจุบนักนอ.เป็นผูใ้ชน้ํ้ารายใหญ่ในพื้นท่ีดงักล่าวซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 31  ของผูใ้ชน้ํ้ าทั้งหมด   เม่ือคาดการณ์การใชน้ํ้าของ
ทั้งสองรายทาํใหมี้ปริมาณการใชน้ํ้ารวมกนัเพิม่ข้ึนจากเดิมมาก 
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 3.บริษทัฯ ตระหนกัวา่การอุปโภคบริโภคนํ้าเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีพ และบริษทัฯ ประสงคช่์วยเหลือและ
ใหบ้ริการแก่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของ
ประเทศ ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนกอ็าจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในเชิงมหภาคในอนาคตรวมทั้งผลกระทบต่อบริษทัฯ 
ในเชิงจุลภาคในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจนํ้าดิบ 

 4.บริษทัฯ พิจารณาถึงจุดประสงคก์ารจดัตั้งบริษทัฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2535 โดยมีภารกิจหลกัแทนภาครัฐ
ในการจดัสรรนํ้าดิบในเขตอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆ เขา้มาอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมใหม้ากข้ึน
รวมทั้งใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ํ้ าของชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวนัออกอยา่งเพียงพอ  ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการบริหารและพฒันาการจดัสรรนํ้าดิบใหท้ั้ง 2 ส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค และส่วนใหญ่อยู่
ในการสนบัสนุนของภาครัฐ ดงันั้นแมว้า่บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจในลกัษณะบริษทัมหาชน แต่กต็อ้งคาํนึงถึงการคืนกาํไรให้
สังคมควบคู่กบัการรักษาผลประโยชน์ใหผู้ถื้อหุน้ดว้ยเสมอ 

เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์  โดยจะตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํ
รายการและนาํเสนอผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยรายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดส่้งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามรายการส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 

1.ความจาํเป็นตอ้งทาํรายการ 

1.1  เป็นการรักษาฐานลูกคา้ท่ีสาํคญัโดยเฉพาะลกูคา้รายใหญ่ ท่ีมีการใชน้ํ้าดิบเพิ่มข้ึน 

  1.2 เป็นการชะลอการลงทุนของลกูคา้ทั้งสองในการจดัหาแหล่งนํ้าของตนเอง 

2.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํรายการ 

2.1 เป็นการรักษาฐานลกูคา้ท่ีมีปริมาณซ้ือสูงเน่ืองจากกปภ. และกนอ. เป็นผูใ้ชน้ํ้ารายใหญ่ (สัดส่วนการใช ้

นํ้าดิบคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณนํ้าจาํหน่ายทั้งหมด) 

2.2 มีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานบริษทัฯ  ซ่ึงหากลูกคา้กลุ่มน้ีมีภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากการปรับราคา

ของบริษทัฯ จะเกิดการแข่งขนัทางออ้มจากการลงทุนของผูใ้ชน้ํ้าในการจดัหาแหล่งนํ้าของตนเอง  

2.3 บริษทัฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการหาผูใ้ชน้ํ้ารายใหม่มาทดแทนและเป็นการยากท่ีจะมีปริมาณการใชน้ํ้าสูง

เท่ากบักปภ.และกนอ. 

2.4 เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ  เน่ืองจากกปภ. และ

กนอ.ใหบ้ริการกบัลกูคา้รายยอ่ยมากมาย ทาํใหป้ริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าสูงเม่ือเทียบกบัลกูคา้รายอ่ืน  

2.5 ก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานและจดัการดา้นการวางแผนและบริหารทรัพยากรนํ้าและระบบส่งนํ้า 

ส่งผลให ้บริษทัฯ สามารถวางแผนจดัหานํ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ หากทาํรายการกบับุคคลอ่ืนอาจมี

ผลกระทบดา้นความต่อเน่ือง 

จากปัจจยัหลกัขา้งตน้   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยกบัการขออนุมติัในการทาํ

รายการคร้ังน้ี ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ควรอ่านรายงานฉบบัเตม็ท่ีส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ และการตดัสินใจเป็นสิทธิและ

ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 



7 

 

เน่ืองจาก กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการของ กปภ. เป็นกรรมการ  นอกจากนั้ น
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาวา่รายการดงักล่าวเขา้ข่ายรายการเก่ียวโยงของบริษทัจดทะเบียน (Connected Transaction) 
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551   ซ่ึงมากกวา่ 166.28 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ประมาณการรายได ้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2551 ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1   คาดการณ์รายไดต้ามอตัราค่านํ้ าคงท่ี 7 บาท ต่อลูกบาศกเ์มตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธนัวาคม 

2551 บริษทัฯ ไดค้าดการณ์รายไดจ้าํหน่ายนํ้าดิบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  – เดือนกนัยายน 2551 จากการปรับราคาดงักล่าว 

รวมเป็นมูลค่า 201.53 ลา้นบาท และเดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม 2551 เป็นมูลค่า 128.31 ลา้นบาท  รวมตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม  – เดือนธนัวาคม 2551 เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 329.84 ลา้นบาท  

กรณีท่ี 2 คาดการณ์รายไดเ้ทียบกบัราคาเฉล่ียจากลกูคา้อ่ืนๆ  บริษทัฯคาดวา่รายไดจ้าํหน่ายนํ้าทั้ง 7 สัญญา มีมูลค่า 

201.21 ลา้นบาท ลดลงจากการทยอยปรับเพิ่มค่านํ้าตามกรณีท่ี 1 ประมาณ 0.33 ลา้นบาท แต่คาดวา่รายไดค้่านํ้าระหวา่ง 

เดือนตุลาคม –เดือนธนัวาคม 2551 มีมูลค่า 155.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากกรณีท่ี 1 ประมาณ  27.5 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม  – เดือนธนัวาคม 2551    บริษทัฯ จะมีรายไดจ้ากทั้ง 7 สัญญาเป็นเงิน 357.02 ลา้นบาท แต่ลดลงจากการคิด

ค่านํ้า 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร ตามกรณีท่ี 1 เป็นเงินประมาณ 27.17 ลา้นบาท 

บริษทัฯ จึงเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการปรับลดอตัราค่านํ้าท่ี 7 บาทต่อ

ลกูบาศกเ์มตร รวมทั้งส้ิน 7 สัญญาแก่ การประปาส่วนภมิูภาค(กปภ.)และการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม – เดือนธนัวาคม 2551 ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประธานฯไดส้อบถามความเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม 
 นายมนตช์ยั เภาพิชญกุล ผูถื้อหุน้สอบถามและมีขอ้สังเกตวา่  เพื่อความชดัเจนและความถกูตอ้งของการลงมติใน

ระเบียบวาระน้ี เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ระบุวา่กิจการท่ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4  

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงไม่ไดร้ะบุวา่การข้ึนอตัราค่านํ้าตอ้ง

ไดรั้บมติจากผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึง

ขอทราบวา่การออกเสียงลงคะแนนขึ้นอตัราค่านํ้าไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ใด 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา่เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 39  เป็นการกาํหนดอนุมติักิจการทัว่ไปของบริษทัฯ ท่ีตอ้ง

ปฏิบติัซ่ึงนอกจากขอ้บงัคบับริษทัฯ แลว้  บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี บจ/ป 22-01  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546   ซ่ึง

ขอ้ 22 กาํหนดใหม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในอนุมติัการทาํรายการตามประกาศน้ี ตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  ซ่ึง

ไดแ้ก่กปภ. และกนอ. 
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นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ  ผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ดงัน้ี 

1. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการทาํรายการน้ี และความเห็นในดา้นผลกระทบทางการเงินเม่ือเทียบกบั

ราคาค่านํ้ าท่ีอตัรา 8.50 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร ไม่มีสาระสาํคญันั้น ตอ้งการทราบวา่พิจารณาจากจาํนวนเท่าใด จึงจะถือวา่

เป็นสาระสาํคญั  

2. ปริมาณการใชน้ํ้าของลกูคา้ทั้งสองรายวา่คิดเป็นอตัราการใชน้ํ้าคิดเป็นจาํนวนเท่าไร   

3.การเรียกเกบ็ค่านํ้าจากลูกคา้ทั้งสองรายในเดือนพฤษภาคม 2551  

น.ส.อุษณีย ์  เลขวณิชกลุ ผูแ้ทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั 

(DTTJ)  เรียนวา่ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หนา้ 33 ขอ้ 8 กรณีการปรับราคาค่า

นํ้าจาํหน่ายใหก้บักปภ.และกนอ.จาํนวน 7 สัญญาท่ีราคา 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร  มีความสมเหตุสมผล  และส่งผลดีต่อผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ มากกวา่ผลเสีย สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลกระทบทางการเงินเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งราคา 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร และ 8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 

พบวา่ไม่มีสาระสาํคญั 

2. เหตุผลเชิงธุรกิจเพื่อรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลกูคา้รายใหญ่ ซ่ึงการใหส่้วนลดกบัลูกคา้รายใหญ่  เป็นการ

ประกอบธุรกิจทางการคา้ท่ีกระทาํกนัโดยทัว่ไป 

3. การปฏิเสธการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทบทวนการเจรจากบัผูใ้ชน้ํ้ าทั้งสองราย ซ่ึงการ

เจรจาอาจใชเ้วลานานข้ึน   ทาํใหส่้งผลกระทบต่อรายไดแ้ละการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคต  

4. การปรับอตัราค่านํ้ าใหม่ท่ี 8.50 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร เป็นการปรับเพิ่มท่ีสูงถึงร้อยละ 55 เทียบกบัอตัราค่านํ้า

เดิมท่ี 5.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  ในขณะท่ีอตัราค่านํ้าใหม่ท่ี 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร   ซ่ึงเป็นการปรับเพิ่มท่ีสูงถึงอตัรา

ร้อยละ 14 สาํหรับกปภ.  และร้อยละ 27 สาํหรับกนอ. ซ่ึงสูงกวา่อตัราท่ีปรับเพิ่มข้ึนกวา่ลกูคา้รายอ่ืนซ่ึงปรับเพิ่มข้ึนเป็น 

8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร เพียงร้อยละ 1.04 -13.32   ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนของลกูคา้อยา่งมีสาระสาํคญั    อาจ

ทาํใหล้กูคา้ลดการพึ่งพิงการจดัหานํ้าของบริษทัฯ ในอนาคต และเป็นการเร่งใหล้กูคา้หนัหาลงทุนหาแหล่งนํ้าสาํรองของ

ตนเองมากขึ้น ทาํใหไ้ม่เป็นผลดีต่อบริษทัฯ ในระยะยาว 

นายบุญเลิศ ใจมัน่  ผูแ้ทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (DTTJ) ช้ีแจงวา่สาํหรับเร่ืองจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญันั้น 

พิจารณาจากผลกระทบทางรายได ้ และความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงจากการศึกษาปรากฏวา่ บริษทัฯ จะมีรายไดล้ดลง

เท่ากบั 43.81 ลา้นบาท  จากรายไดท่ี้ลดลงดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราส่วนทางการเงิน  เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งอตัราค่านํ้ า  

จาํนวน 8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร และอตัรา 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร  เป็นดงัน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้จากร้อยละ 52.76 เป็น

อตัราร้อยละ 51.74  อตัรากาํไรสุทธิ จากร้อยละ 26.17 เป็น ร้อยละ 25.04   และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้จากร้อยละ 

9.05  เป็นร้อยละ8.53 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ไม่เป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระยะยาว 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ืองสัดส่วนการใชน้ํ้าดิบวา่กปภ. และกนอ. เป็นลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงมี

สัดส่วนการใชน้ํ้ าดิบรวมคิดเป็นอตัรากวา่ร้อยละ 60 ของปริมาณนํ้าจาํหน่ายทั้งหมด 
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 นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธิ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี เรียนวา่ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทัฯ  

ไดเ้รียกเกบ็อตัราค่านํ้ าสองราย ในอตัรา 7 บาท ต่อลูกบาศกเ์มตร   โดยแจง้ขอสงวนสิทธิท่ีจะเกบ็อตัราค่านํ้ าเพิ่มเพื่อให้

เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี    

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 

มีมติอนุมติัปรับโครงสร้างค่านํ้าดิบปี 2551-2555 ของทุกพื้นท่ีใหเ้ป็นอตัราเดียวกนั   ซ่ึงจะทาํใหปี้ 2554 อตัราผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุน้เป็นร้อยละ  15  นอกจากนั้นประธานไดม้อบหมายให ้นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธิ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน

และบญัชี ช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ืองการเรียกเกบ็ค่านํ้ าจากลกูคา้ทั้งสองราย สรุปไดว้า่เดิมบริษทัฯ ไดเ้รียกเกบ็อตัราค่านํ้ า 8.50 บาท

ต่อลกูบาศกเ์มตรตามโครงสร้างอตัราค่านํ้ าท่ีประกาศ   แต่ลกูคา้ทั้งสองรายขอเจรจาท่ี 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร บริษทัฯ จึง

ไดท้าํหนงัสือแจง้วา่บริษทัฯ จะเกบ็อตัราค่านํ้าเป็นจาํนวน  7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  แต่บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิค่านํ้าท่ีจะเกบ็

เพิ่มตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

นายพิทกัษ ์ สมพงษ ์ ผูถื้อหุน้ ขอช่ืนชมคณะกรรมการบริษทัฯ วา่มีความกลา้หาญในการท่ีจะปรับอตัราค่านํ้าใน

พ้ืนท่ีชลบุรีจากเดิมราคา 5.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร โดยเป็นการทยอยปรับเป็นขั้นบนัได อยา่งไรกต็ามมีขอ้สังเกตวา่หาก

พิจารณาตวัเลขอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงจะมีจาํนวนท่ีลดลงแต่ลดลงเพียงเลก็นอ้ยซ่ึงไม่มีสาระสาํคญั  เม่ือเปรียบเทียบกบั

รายไดท่ี้จะเพิม่ข้ึนในระยะยาว จากลกูคา้ทั้งสองราย ไดแ้ก่ กปภ. และกนอ.  

นอกจากนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ เดิมอตัราค่านํ้า  5.50 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร เป็น 

8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร แต่ผูใ้ชน้ํ้ ารายใหญ่เจรจาขอลดอตัราค่านํ้าจาก 8.50 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร เป็น 7 บาทต่อ

ลกูบาศกเ์มตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551- เดือนกนัยายน 2551 จาํนวน 8 เดือน  เน่ืองจากลูกคา้ทั้งสองรายตอ้งส่งนํ้าใหก้บั

ผูใ้ชน้ํ้ ารายยอ่ยจาํนวนมาก  ซ่ึงการปรับข้ึนราคาค่านํ้าจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อผูใ้ชน้ํ้ารายยอ่ยของทั้งสองรายน้ีเช่นกนั    การ

ขอปรับลดราคาค่านํ้าจึงเป็นผลใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงจาํนวน  43.81 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บผลดี

จากการปรับราคาข้ึนจาก 5.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร เป็น 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  แมว้า่จะต่างจากท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ไว้

เดิมท่ี 8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร     สาํหรับระยะยาว อตัราค่านํ้าใหม่จะเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ดา้นการรักษาสัมพนัธภาพกบั

ผูใ้ชน้ํ้ ารายใหญ่ทั้งสองรายท่ีมีการใชน้ํ้ าเพิ่มข้ึนทุกปี   การทาํรายการน้ีจึงส่งผลใหร้ายได ้และอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้

ใหสู้งข้ึน จากอตัราค่านํ้าใหม่ดงักล่าว    

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

1. อตัราค่านํ้าจาํนวน  7 บาท ต่อลกูบาศก์เมตร จาํนวน 7 สัญญา  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธนัวาคม 2551 

เป็นสัญญาท่ีครอบคลุมเป็นระยะเวลา 8 เดือน  เป็นสัญญาละเดือนกวา่ใช่หรือไม่     และสอบถามเร่ืองจุดคุม้ทุนกรณีท่ี

บริษทัฯ คิดอตัราค่านํ้ าในอตัรา 7 บาท ต่อลูกบาศกเ์มตร 

2. อตัราค่านํ้ าภายหลงัเดือนธนัวาคม 2551  จะเป็นไปตามโครงสร้างค่านํ้ าท่ี 9.25 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร หรือไม่   

และกปภ. และกนอ.ไดย้อมรับในอตัราตามโครงสร้างค่านํ้ าหรือไม่   

3. คู่แข่งทางธุรกิจของบริษทัฯ ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี และการกาํหนดอตัราค่านํ้าของคู่แข่งทางธุรกิจของบริษทัฯ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ จาํนวน 7 สัญญาดงักล่าว เป็นสัญญาค่านํ้าของพื้นท่ี 7 แห่ง เป็นระยะเวลา 8 

เดือน  ตั้งแต่พฤษภาคม – ธนัวาคม 2551 โดยอตัราค่านํ้าจาํนวน 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตรเป็นอตัราท่ีจุดคุม้ทุน และ บริษทัฯ  
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ประกาศโครงสร้างอตัราค่านํ้ าอยา่งชดัเจนในพื้นท่ีชลบุรี  สาเหตุหลกัเน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าวมีตน้ทุนการผนันํ้าจากพื้นท่ี

ฉะเชิงเทรา และพื้นท่ีระยองมาเติมท่ีอ่างเกบ็นํ้ าบางพระ  ซ่ึงปัจจุบนัปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ าหนองคอ้ ไดรั้บการจดัสรรนํ้ า

จากกรมชลประทาน ประมาณ 10 ลา้นลูกบาศก์เมตร  แต่ปริมาณการใชน้ํ้ าในพื้นท่ีชลบุรี ประมาณ  70 ลา้นลูกบาศกเ์มตร     

มีตน้ทุนค่าพลงังานกวา่ 3.00 บาท  อน่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างค่านํ้ าตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

2551   โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเจรจากบัลูกคา้ของบริษทัฯ ทุกราย   จากการเจรจาลูกคา้ทุกรายมีความเขา้ใจเร่ืองตน้ทุน

ดงักล่าวเป็นอยา่งดี   แต่เน่ืองจากกปภ.และกนอ.จะไดรั้บผลกระทบดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั  และอาจส่งผล

กระทบต่อลูกคา้รายย่อยของกปภ. และกนอ. เป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นทั้งสองรายเป็นลูกคา้ท่ีมีปริมาณการใชน้ํ้ าสูง 

อยา่งไรก็ตามในปี 2552 บริษทัฯ จะดาํเนินการเจรจากบักปภ.และกนอ.ต่อไป เพื่อให้อตัราค่านํ้ าเป็นไปตามโครงสร้างท่ี

ประกาศไว ้  สาํหรับคู่แข่งทางธุรกิจในพื้นท่ีชลบุรีจะเป็นการจาํหน่ายนํ้าของผูป้ระกอบการรายยอ่ยประมาณ 2-3 ราย ซ่ึงมี

อตัราค่านํ้าต ํ่ากวา่ แต่พิจารณาจากขนาดของธุรกิจ และจาํนวนเงินลงทุนของการดาํเนินงานแลว้พบวา่มีขนาดต่างกนัมาก 

นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ร้อยละ15  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่อตัราร้อยละ 15  เป็นนโยบายผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึง

หากบริษทัฯ คิดอตัราค่านํ้ าเป็น 7 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร จะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2551 

คิดเป็นร้อยละ 8.53  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีดีกวา่อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2550 อตัราผลตอบแทนอยูท่ี่    

ร้อยละ 7.51   

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ช้ีแจงวา่ สาเหตุการปรับค่านํ้าเพิ่มข้ึนบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเร่ืองอตัราผลตอบแทนของ

ผูถื้อหุน้ดว้ย ซ่ึงท่ีผา่นมาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ลดลงมาโดยตลอด ทั้งน้ีบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายวา่ บริษทัฯ จะทยอย

ปรับใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เป็นร้อยละ 15 ในปี 2554 

 นายบรรจบ ศรีสลวย ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะวา่เน่ืองจากกปภ. และกนอ.เป็นผูใ้ชน้ํ้าหลกัของบริษทัฯ ซ่ึง บริษทัฯ 

ควรคาํนึงวา่ลกูคา้จะสามารถยอมรับอตัราค่านํ้ าท่ีกาํหนดไดห้รือไม่  เน่ืองจากหากผูใ้ชน้ํ้ าหลกัทั้งสองรายดงักล่าวปฏิเสธ

การใชน้ํ้า และตดัสินใจหาแหล่งนํ้าจากท่ีอ่ืนแลว้จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ไดเ้ช่นกนั   จึงขอใหบ้ริษทัฯ คาํนึงถึงลกูคา้ 

ประชาชน พร้อมๆ กบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ สาํหรับอตัราค่านํ้าท่ี 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 

เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณานั้น เห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ตามโครงสร้างอตัราค่านํ้าไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินกิจการต่อไปอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  โดยคาดการณ์วา่ในปี 2554 อตัราผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุน้จะคิดเป็นร้อยละ 15   

นายมนตช์ยั เภาพิชญกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ขอ้ 5 ระบุวา่บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการใหข้อ้บงัคบัของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ

ขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ยในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั

ประกาศน้ี  และขอ้ 23 ในประกาศดงักล่าวระบุวา่ กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนยงัไม่ไดด้าํเนินการใหข้อ้บงัคบัของบริษทัมี

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการ

เสนอเร่ืองการพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปตามขอ้ 5  
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ประธานฯ   ช้ีแจงวา่ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในบทเฉพาะกาล  ขอ้ 23 ท่ีกาํหนดไวใ้ห้การทาํรายการเก่ียว

โยงกนัตอ้งให้บริษทัฯ เสนอเร่ืองเพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ 5 นั้น แต่ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 4 ได้

ระบุว่านอกจากท่ีไดต้ราไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้นาํบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษทัตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส์ําคญัของบริษทัฯ    ซ่ึงโดยสรุปของขอ้บงัคบับริษทัฯในขอ้ 4  บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย อย่างไรก็ตามประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า บริษทัฯ จะนาํขอ้สังเกตของผูถื้อหุ้นเพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเร่ืองดงักล่าวต่อไป และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเห็น 

นายพรเทพ เฟ่ืองวุฒิราญ     ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ สามารถทาํรายการเก่ียวโยงตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้ ไม่ขดักบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนจึงตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  อีกทั้งขอ้ความในขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 4 ระบุให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    

พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่แมว้า่ขอ้บงัคบัไม่ไดร้ะบุเร่ือง

มติการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันไวโ้ดยตรง   แต่ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 4 ก็ได้ระบุว่าให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

หลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย     ดงันั้น การมิไดร้ะบุเร่ืองมติการลงคะแนนของรายการเก่ียวโยง

กนัไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ  แต่บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยูแ่ลว้  อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความสําคัญเร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และประกาศของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายของบริษทัฯ   อยา่งไรกต็ามการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  เร่ืองมติ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการบริษทัฯ ขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาต่อไป 

นายสามารถ แซ่อุง ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียรายได ้43.81  ลา้นบาท อาจทาํใหมี้ผลต่อเงินปันผลใน

อนาคต และผูมี้ส่วนไดเ้สียคือกปภ.และกนอ. และผูถื้อหุ้นรายใหญ่นั้นเป็นผูข้อลดอตัราค่านํ้ า หรือคณะกรรมการบริษทัฯ

เป็นผูเ้สนอใหส่้วนลดดงักล่าว 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงเพิ่มเติมว่าการลดอัตราค่านํ้ าดังกล่าวเป็นระยะเวลา  8 เดือน ตั้ งแต่เดือน

พฤษภาคม - เดือนธันวาคม 2551 ทาํให้รายไดข้องบริษทัฯ ลดลงจาํนวน 7 สัญญา  ขอ้เสียของบริษทัฯ คือสูญเสียรายได้

ประมาณ 43 .81 ลา้นบาท แต่หากเปรียบเทียบกบัขอ้ดีในระยะยาวแลว้ ลูกคา้ทั้งสองรายเป็นลูกคา้ท่ีมีปริมาณการใชน้ํ้ า

เพิ่มข้ึนทุกปี  และอตัราค่านํ้ าพิเศษสาํหรับลูกคา้รายใหญ่จึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีธุรกิจอ่ืนกระทาํเป็นปกติ   รวมทั้งใน

ระยะยาวเป็นการรักษาสัมพนัธภาพต่อลูกคา้ทั้ งสองราย เพื่อป้องกนัการลงทุนของลูกคา้ในการหาแหล่งนํ้ าของตนเอง 

นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบจากปี 2550 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นจะเพิ่มข้ึนจากเดิม และในอนาคตบริษทัฯ มีนโยบายกบั

อตัราผลตอบแทนในอนาคต และขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเปรียบเทียบผลดีและผลเสีย ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา

วา่เป็นผลดีมากกวา่ผลเสียโดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากนโยบายท่ีจะทาํใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต 

นายศกัดิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้สอบถามถึงประโยชน์ของกปภ. และกนอ.จากการขอลดค่านํ้าดงักล่าว และ

อตัราค่านํ้ าในเดือนมกราคม 2552 จะเป็นอตัราเท่าใด  
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ประธานฯ ช้ีแจงวา่กปภ.ไดป้ระโยชน์จากการลดค่านํ้า จาํนวน 6 สัญญา และกนอ.เป็นจาํนวน 1 สัญญา  รวม 7 

สัญญาเป็น ระยะเวลา 8 เดือน ไดป้ระโยชน์จากการปรับลดอตัราค่านํ้ าจากเดิม  8.50 บาท ต่อลกูบาศกเ์มตร เป็นอตัราค่านํ้ า 

7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  ซ่ึงการทาํรายการดงักล่าวน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

อยา่งรอบคอบเพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินกิจการต่อไปในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง อยา่งไรกดี็ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ใน

อตัราร้อยละ 8.53  เป็นอตัราท่ีสูงกวา่การลงทุนในพนัธบตัร และเงินฝากในสถาบนัการเงินทัว่ไป  

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองแนวทางของบริษทัฯ หากผูถื้อหุน้ทั้งสองรายจะขอเจรจาอตัราค่านํ้าใหม่ท่ีไม่เป็นไป

ตามโครงสร้างอตัราค่านํ้ าท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไปแลว้ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เรียนวา่ แมว้า่อตัราค่านํ้าจะไม่เป็นไปตามราคาท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ไวท่ี้ 8.50 บาทต่อ

ลกูบาศกเ์มตร แต่บริษทัฯ ยงัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากอตัราค่านํ้ าเดิม จาํนวน 5.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร เป็น 7 บาทต่อลกูบาศก์

เมตร สาํหรับอนาคต บริษทัฯ จะดาํเนินการเจรจากบักปภ.และกนอ. เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างฯ ท่ีไดป้ระกาศแลว้ ซ่ึง

การเจรจาของลูกคา้ถือเป็นเร่ืองปกติในการทาํการคา้และบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาถึงเหตุผลของลูกคา้ต่อไป 

นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ ์ ผูถื้อหุน้ มีความเห็นวา่การปรับโครงสร้างอตัราค่านํ้าเป็นการบริหารงานภายในของ

บริษทัฯ   แต่อนาคตค่านํ้าเป็นอตัราเท่าไรข้ึนอยูก่บัการเจรจากบัลกูคา้ในอนาคต    อีกทั้งในอนาคตตน้ทุนอาจลดลงจึงควร

เจรจาอีกคร้ัง    อีกทั้งบริษทัฯ จาํหน่ายนํ้าในพื้นท่ีตะวนัออกใหแ้ก่กปภ. และกนอ.ในปริมาณมาก ซ่ึงมีประชาชนจาํนวน

มากท่ีจะไดรั้บผลกระทบ  ดงันั้นผูถื้อหุน้จึงควรพิจารณาในระยะยาวถึงผลกระทบท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บหากลูกคา้ตดัสินใจหา

แหล่งนํ้าอ่ืน  

  นายสุชาติ พิพิธแสงจนัทร์ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สังเกตวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 27 

กมุภาพนัธ์ 2551 คาดวา่ผูถื้อหุน้รายใหญ่จะทราบอตัราค่านํ้าท่ีเพิ่มข้ึนแลว้จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง

ดงักล่าว และเห็นวา่เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทัฯ ควรมีการกาํหนดราคาค่านํ้าท่ีมีกรอบกาํหนด และมีสูตร

การคาํนวณท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจมีค่าปรับเปล่ียนเพิ่มข้ึนหรือลดลง ตามการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน เช่นค่า Ft ของค่าไฟฟ้า เป็น

ตน้ และมีความเห็นวา่การลงทุนเพื่อหาแหล่งนํ้าของตนเองอาจมีความเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากตอ้งมีการลงทุนสูง 
 

 นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  และเลขานุการบริษทัฯ เรียนวา่จาก

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  2551  มีมติอนุมติัการปรับ

โครงสร้างอตัราค่านํ้าปี 2551-2555 ของทุกพื้นท่ีใหเ้ป็นอตัราเดียวกนัทั้งหมด โดยกรรมการผูแ้ทนจากกปภ. และกนอ. เขา้

ร่วมประชุม ผูแ้ทนกรรมการจากกนอ.มีการสอบถามเร่ืองโครงสร้างค่านํ้ า  และมีกรรมการผูแ้ทนจากกปภ. 1 คน แจง้วา่ขอ

นาํเร่ืองดงักล่าวไปศึกษา  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยท่ี   

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 ไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราค่านํ้ าท่ี

อตัรา 7 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา แก่กปภ. และกนอ. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม 2551  ซ่ึง

กรรมการบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียและกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่ออกเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัน้ี 

   ประธานฯ เรียนวา่ เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย ดงันั้นบริษทัฯ จึงให้

เวลาในการตอบคาํถามในระเบียบวาระน้ีมาก เพื่อเป็นขอ้มูลอยา่งเพียงพอสาํหรับผูถื้อหุน้ในการลงมติในระเบียบวาระน้ี 
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และเช่ือมัน่วา่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตค้วามโปร่งใส ความซ่ือสัตยสุ์จริต  จึงขอขอบคุณผูถื้อ

หุน้ทุกท่านท่ีถามคาํถาม รวมทั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ดว้ย จากนั้นประธานฯ ขอให้

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  โดยการนบัคะแนนจะหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด

ท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ในระเบียบวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ กปภ. และกนอ. 
ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในระเบียบวาระน้ีมีจาํนวน 1,448,626,211 หุน้ ซ่ึงเม่ือหกัผูมี้ส่วนไดเ้สียจาํนวน 744,800,000 หุน้ 
คะแนนเสียงคงเหลือเท่ากบั 703,826,211 หุน้ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
มตทิี่ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนซ่ึงหัก
คะแนนของผู้ถือหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสียแล้วต้องมคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 527,869,658.25 หุ้น จึงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัตใิน
ระเบียบวาระนี 

 
มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารปรับลดอตัราค่านําที ่7 บาทต่อลูกบาศก์เมตร รวมทงัสิน 7 สัญญาแก่ การประปาส่วนภูมิภาค

(กปภ.) และการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ตังแต่เดอืนพฤษภาคม – เดอืนธันวาคม 2551  ซ่ึงถือเป็น
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัด้วยคะแนนเสียงดงันี 

  เห็นดว้ย   694,654,110    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.6968 
  ไม่เห็นดว้ย               576,741   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0819 
  งดออกเสียง       8,595,360  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   1.2212 
 

 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองพจิารณาอืน่ๆ 
 

 ประธานฯ แจ้งว่าระเบียบวาระการประชุมท่ีนาํเสนอให้ผูถื้อหุ้นไดมี้การพิจารณาครบแลว้  ทั้ งน้ีตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 105 ระบุว่ากรณีท่ีผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น  ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ ได ้
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ใหพิ้จารณา 
 

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวว่าในวนัน้ีเป็นการประชุมอยา่ง
โปร่งใส   จึงขอขอบคุณผูบ้ริหาร พนักงาน ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน  และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั  ในการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นอยา่งดีในคร้ังน้ี  โดยขอยนืยนัวา่จาํนวนผูถื้อหุน้กวา่ 400 คน  มี
มติอนุมติัการทาํรายการดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวจึงถือว่าทุกอย่างดาํเนินการอยา่งโปร่งใส    และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุก
ท่านท่ีมาประชุม  รวมถึงผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมีคาํถามทั้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย ซ่ึงไดเ้สนอแนะท่ีประชุมในประเดน็ต่างๆ  
ได ้อยา่งสมานฉนัท ์และสามคัคี       ทั้งน้ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยโดยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพยฯ์  มุ่งเนน้หลกั
ธรรมาภิบาล   โดยจากการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีเห็นไดว้า่บริษทัฯ เป็นอีกหน่ึงบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์        
ท่ีดาํเนินการบริหารงาน และสนบัสนุนใหมี้การจดัการประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 



14 

 

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณนายฮัง่ใช ้อคัควสักุล   และแจง้วา่หากไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ ใหพิ้จารณา  และระเบียบวาระ
การประชุมไดเ้สนอเพื่อพิจารณาครบถว้นแลว้ ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษทัฯ  ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ผูบ้ริหาร
บริษทัฯ  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย เจา้หนา้ท่ี TSD    และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน มา ณโอกาสน้ี  โดยขอยนืยนั
วา่การขออนุมติัอตัราค่านํ้ าในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์
แน่วแน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ี
ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้
ถือหุน้ต่อไป  

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  15.45 น.  
 

               ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง             ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง 

                                                              
              นายอุทิศ         ธรรมวาทิน                                                     นายประพนัธ์ อศัวอารี 
                   ประธานในท่ีประชุม     กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
 

 


