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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

เลขท่ี 847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ก่อนการประชุม 

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และแนะนําคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และ เลขานกุารบริษัท ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100) 

1.1 คณุจรีพร จารุกรสกลุ  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                     และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.2 คณุวิเศษ  จงูวฒันา  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

1.3 คณุเดวิด  ริชาร์ด นาร์โดน  กรรมการ 

1.4 คณุววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ  กรรมการ 

1.5 คณุเวทย์  นชุเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

                                                     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.6 คณุเอกชยั ติวตุานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

1.7 คณุพรรณี วรวฒุจิงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                                                     และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1.8 คณุสรุเธียร จกัรธรานนท์ กรรมการ 

1.9 คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงิน 

 2. เลขานกุารบริษัท 

คณุณชัชา  รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท 

3. ผู้สอบบญัชี 

3.1 คณุมีนา  พรเวชอํานวย ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

3.2 คณุชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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4.   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

4.1 คณุเกษมส ี สกลุชยัสริิวิช ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จํากดั และ 

                                                     ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุ 

4.2 คณุวรันธร  คล้ายวงษ์            ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จํากดั และ 

                                                     ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุ 

ภายหลงัจากการแนะนําบคุคลตา่งๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญคณุจรีพร จารุกรสกลุ ประธานคณะกรรมการบริษัท

กลา่วเปิดการประชมุ 

คณุจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึง่ทําหน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมในวนันี ้ได้กลา่วต้อนรับ 

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โดยก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึง

วิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน และคะแนนเสยีงท่ีใช้ในการลงมติแตล่ะวาระการประชมุ 

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีใช้ในการลงมติแต่ละ

วาระการประชมุ ดงันี ้

1. การประชมุจะดําเนินไปตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และเมื่อนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระแล้ว 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน จึงจะขอให้ท่ีประชมุลงมติออกเสยีงในใบลงคะแนนเมื่อสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

2. วิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน แบง่เป็น 2 กรณี ได้แก่ 

2.1 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทดําเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

(2) สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไมต้่องยกมือ ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน บริษัทจะขอถือวา่ ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้

ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นดงักลา่วโปรดสง่ใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณทางออกเมื่อการ

ประชมุเสร็จสิน้ 

(3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสียงโดยให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้ดําเนินการโดยการนําโปรแกรมการลงทะเบียนและการนบั

คะแนนด้วย Barcode มาใช้ สาํหรับการประชมุในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่

หุ้น ซึง่บริษัทจะนําคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีง รวมถึงบตัรเสยีหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 
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(4) กรณีท่ีพบว่าบตัรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือช่ือ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตาม

จํานวนเสยีงท่ีมีอยูห่รือตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะนัน้ๆ และจะถือวา่บตัรลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นบตัรเสยี 

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้ระหว่างท่ีรอการนบัคะแนน ประธานจะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระก่อน เมื่อการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 

2.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

การมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ

หุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้นําคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตาม

ความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

3. วาระการประชุมท่ีมีการออกเสียงได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6, และ 7 สําหรับวาระท่ีไม่มีการออกเสียง 

ได้แก่ วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจําปี 2561 

เน่ืองจากเป็นวาระท่ีแจ้งเพ่ือรับทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสยีงในการลงมติแตล่ะวาระการประชมุดงันี ้

3.1  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึง่ ได้แก่  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปี
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2562 

ซึง่วาระท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีจ้ะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 

ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

3.2  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม ตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ได้แก่  

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

4. ในทกุวาระท่ีพิจารณากนัในวนันี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ภายหลงัการชีแ้จง ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือไมเ่ห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบุ

ข้างต้น จึงถือวา่ท่ีประชมุเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบ

ฉนัทะมาจํานวนรวมทัง้สิน้ 806 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,152,648,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4222 ของหุ้นของบริษัทท่ีจําหนา่ย

ได้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ

ประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 

27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งจัด

ขึน้เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

- เห็นด้วย            3,151,694,730 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ไมเ่ห็นด้วย      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 

- งดออกเสยีง               0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 

- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

  คณุวิเศษ จูงวฒันา ชีแ้จงว่า บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี รวมทัง้คําอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่ไปด้วย ลําดบัท่ี 2 รายงานประจําปี 2561 

ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2561 ได้ดงันี ้



  

  

- 15 - 

 

ธุรกิจนํา้ 

บริษัทมีการเพ่ิมปริมาณการจําหนา่ยและให้บริการนํา้ตอ่ลกูค้าในภาคอตุสาหกรรมเติบโตขึน้ร้อยละ 5 ซึง่มี

รายละเอียดการจําหนา่ยนํา้และให้บริการ ดงันี ้

ประเภทนํา้ 

ปริมาณการจาํหน่ายและให้บริการ 

 

 

 

 

 

  

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 

 
ล้านลกูบาศก์เมตร ล้านลกูบาศก์เมตร ร้อยละ 

การจําหนา่ยนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม 52.6 49.1 7 

การจําหนา่ยนํา้ดิบ 16.5 16.9 2 

การบริหารจดัการนํา้เสยี 35.0 34.1 2 

 

ธุรกิจพลงังาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จํานวน 521 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 43 เมกะวัตต์ ส่วน

รายละเอียดผลประกอบการทางการเงินขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 

คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ชีแ้จงผลประกอบการทางการเงิน ประจําปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้  

 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้รวม/1 1,708.3 1,633.8 4.6 

สว่นแบง่กําไร และการปันผลรับ  2,122.4 

 

1,995.4 6.4 

สว่นแบง่กําไร และการปันผลรับปกติ
/2
 2,138.3 1,421.0 50.5 

รายได้รวม + สว่นแบง่กําไร และการปันผลรับ 3,830.7 3,629.1 5.6 

รายได้รวม + สว่นแบง่กําไร และการปันผลรับปกต ิ 3,846.6 

 

3,054.8 25.9 

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา และคา่ใช้จ่าย

 

2,854.8 2,639.2 8.2 

กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,251.9 1,980.9 13.7 

กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปกติ  (Normalized Net Profit) 2,267.8 1,406.6 61.2 

หมายเหต ุ
/1รายได้รวม จากการขายและบริการ 
/2สว่นแบง่กําไร และการปันผลรับปกติ ไมร่วม 1) กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 2) กําไร (ขาดทนุ) จากรายการพิเศษที่ไมไ่ด้เกิดขึน้จากการดําเนินงาน 
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บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2561 มีจํานวนเท่ากบั 1,708.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

4.6 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายได้ 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้การจําหนา่ยนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม  1,252.6  1,155.2 8.4% 

รายได้การจําหนา่ยนํา้ดิบ  268.9  262.9 2.3% 

รายได้การบริหารจดัการนํา้เสยี  158.3  152.1 4.0% 

รายได้อ่ืนจากธุรกิจนํา้ 28.6  63.5 -55.0% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,708.3  1,633.8 4.6% 
 

ฐานะทางการเงิน 

งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 23,773.3 21,378.2 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 9,724.0 8,801.2 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 14,049.3 12,577.0 

อตัราสว่นทางการเงิน   

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของ (เทา่) 0.69X 0.70X 

- อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของเจ้าของ (เทา่) 0.58X 0.58X 

- อตัราสว่นกําไรตอ่ผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.9 19.8 

- อตัราสว่นกําไรตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 10.0 9.9 

 

รายละเอียดหนีส้ิน้ท่ีต้องชําระ 

ปีที่ครบกาํหนด 

ต้องชาํระหนีส้ิน้ 

 

หนีส้ิน้  

(ล้านบาท) 

 2561 - 

2562 - 

2563 4,000 

2564 2,390 

2565 - 
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ปีที่ครบกาํหนด 

ต้องชาํระหนีส้ิน้ 

 

หนีส้ิน้  

(ล้านบาท) 

 2566 1,290 

2567 - 

2568 1,320 
 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้กลา่วเสริมวา่ ในสว่นของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือ CAC ตามท่ีบริษัทได้เคยแจ้งตอ่ทกุทา่นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2561 วา่บริษัทจะ

เข้าร่วมโครงการ ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งความคืบหน้า ณ ปัจจุบนั ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแล้ว และอยู่ในระหว่างการจดัเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพ่ือยื่นขอรับ

ใบรับรองตอ่ไป 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. สาเหตขุองยอดขายนํา้ท่ีตํ่ากวา่เปา้ท่ีบริษัทตัง้ไว้ 

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามวา่ ยอดขายนํา้ของบริษัทท่ีตํ่ากวา่เปา้ มาจาก 2 สาเหต ุคือ  

1. ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทปิดบํารุงรักษา  

2. ลกูค้าท่ีเป็นโรงไฟฟา้เพ่ิงเปิดดําเนินการ ทําให้ปริมาณการใช้นํา้อาจไมไ่ด้ปรับให้บริการสงูสดุ  

คําถามข้อท่ี 2. เมื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นของปีท่ีแล้วราคาหุ้นของบริษัทตํ่าลงประมาณ 30% และกองทนุท่ีเคย

ได้รับหุ้น IPO ของบริษัทได้ขายหุ้นไปแล้ว จากการท่ีบริษัทได้ไป Road Show จึงอยากทราบผลตอบรับจากนกัลงทนุเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ตอบคําถามว่า ในส่วนของราคาหุ้น บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่จากข้อมูลราคาหุ้นในกลุ่ม

พลงังานตํ่าลง สว่นผลตอบรับจากนกัลงทนุตา่งชาติเป็นอยา่งไร เมื่อบริษัทได้ไป Road Show ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถาม 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามวา่ สาเหตดุงักลา่ว อาจมาจาก 2 ประเด็น คือ  

1. นกัลงทนุตา่งชาตอิาจมอง Market Cap. บริษัทคอ่นข้างเลก็  
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2. บริษัทมีธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจนํา้ และธุรกิจพลังงาน ซึ่งอาจจะไม่มีบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

เปรียบเทียบโดยตรง รวมทัง้พืน้ท่ีท่ีบริษัทดําเนินการเป็นพืน้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรมเป็นหลกั  

คําถามข้อท่ี 3. ขอให้ปรับปรุงรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ

บริษัท ให้เป็นจํานวน 20 รายช่ือ 

ประธานฯ ขอให้คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง ตอบคําถามและชีแ้จง 

คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง ตอบคําถามว่า สําหรับรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

จะปรากฎรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกิน 0.5% ขึน้ไป โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะเป็นผู้ควบคมุเอง บริษัทไม่สามารถไปกําหนดได้ 

แตใ่นสว่นของเว็บไซต์บริษัทจะนําเร่ืองไปดําเนินการ 

คําถามข้อท่ี 4. ตามแผนการปิดบํารุงรักษาของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ในปี 2562 จะส่งผลให้การจ่ายไฟฟ้า 

(Energy Dispatch) ลดลงหรือไม ่

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามวา่ การจ่ายไฟฟา้ ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง คือ  

1. การปิดบํารุงรักษาตามกําหนด (Major Maintenance) ของโรงไฟฟา้ 

2. กฟผ.เป็นผู้ กําหนด การจ่ายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้า IPP กฟผ.จะจ่ายค่าความพร้อมไว้แล้ว ดังนัน้จะ

กําหนดให้จา่ยหรือหยดุการจ่ายไฟฟา้ก็ได้  

ทัง้นีอ้าจมีความเป็นไปได้ท่ีการจ่ายไฟฟ้าจะลดลง และตํ่ากว่าปี 2561 เน่ืองจากปี 2561 ไม่มีการปิด

บํารุงรักษา 

คณุนิธิชยั เจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. อตัรากําไรระหวา่งธุรกิจนํา้และธุรกิจไฟฟา้เทา่ไหร่ 

คําถามข้อท่ี 2. สดัสว่นการขายไฟฟา้ให้กฟผ. และลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมเทา่ไหร่ 

คําถามข้อท่ี 3. ความเสีย่งในกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทคืออะไร 

คําถามข้อท่ี 4. แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Pipeline) คืออะไร 

คําถามข้อท่ี 5. ขอให้บริษัทผลติรายงานประจําปีรูปแบบรูปเลม่ 

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จูงวฒันา ตอบคําถามข้อท่ี 1-4 และขอให้คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง ตอบคําถาม

คําถามข้อท่ี 5 
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คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถาม ดงันี ้

ข้อท่ี 1. ปัจจุบนับริษัทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยวิธีการถือหุ้น ในทางบญัชีจึงไม่ได้นํารายได้มารวมกับรายได้

จากการขายและดําเนินงานของบริษัท แต่แยกเป็นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนซึ่งได้คํานวณหกัลบค่าใช้จ่ายในโรงไฟฟ้านัน้ๆ 

แล้ว ส่วนธุรกิจนํา้ บริษัทเป็นผู้ ให้บริการ จึงมีเร่ืองของยอดขาย และค่าใช้จ่ายทัง้หมด ดงันัน้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

โดยตรง 

ข้อท่ี 2. บริษัทมีสดัสว่นสญัญาการซือ้ขายไฟฟา้ คอื กฟผ., กฟภ., และ กฟน. 92% และโรงงานอตุสาหกรรม 8%  

ข้อท่ี 3. บริษัทมีสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อโรงงานซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 

SPP กฟภ.จะปลดระบบสายไฟท่ีเช่ือมกบัโรงงาน รวมทัง้อตัราค่าไฟมีส่วนลด เมื่อเทียบกบัอตัราค่าไฟจากกฟภ. ดงันัน้จึงมี

ความเสีย่งอยา่งเดียวท่ีโรงงานจะไมใ่ช้ไฟฟา้ คือโรงงานหยดุทําการ 

ข้อท่ี 4. Pipeline ธุรกิจนํา้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้ ให้บริการนํา้ในนิคมอตุสาหกรรมของกลุม่บริษัท WHA ดงันัน้ Pipeline จะ

เติบโตไปพร้อมกนักบักลุม่บริษัท 

2. ขยายธุรกิจไปนอกพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม 

3. นําเทคโนโลยีเก่ียวกบันํา้ เช่น การบําบดันํา้เสยีเสนอให้แก่ลกูค้า  

4. การลงทนุในประเทศเวียดนาม 

Pipeline ธุรกิจไฟฟา้ บริษัทเน้นการลงทนุในพลงังานทางเลอืก ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทดําเนินการติดตัง้ Solar cell บนหลงัคา (Solar Rooftop) เพ่ือผลติไฟฟา้และสง่ไฟฟา้ให้กบั

โรงงานอตุสาหกรรมโดยตรง 

2. โรงไฟฟา้ขยะอตุสาหกรรม โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 

คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง ตอบคําถามข้อท่ี 5 วา่ เน่ืองจากบริษัทปฏิบตัติามแนวทางลดการใช้กระดาษของ

กระทรวงพาณิชย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) จึงได้จดัทํารายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวก 

ในหนงัสอืเชิญประชมุได้ระบใุห้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปีกบับริษัท โดยบริษัทจะจดัพิมพ์รายงานประจําปี 

และจดัสง่ให้ตามท่ีอยูท่ี่แจ้งมา  

แนวทางการลดการใช้กระดาษดังกล่าว ทางบริษัทได้ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย ภายในบริษัทด้วย โดยเอกสารท่ีใช้ในการประชมุใช้เป็นรูปแบบไฟล์ เพ่ือให้กรรมการเข้าดงึข้อมลูผา่น Ipad  

คณุนิธิชยั เจริญพร สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. ตามในขา่วรัฐบาลประทําเร่ือง Solar floating บริษัทสนใจท่ีจะดาํเนินการหรือไม ่

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง 
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คุณวิเศษ จูงวัฒนา ตอบคําถามว่า สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํา้ (Solar 

floating) เป็น Solar floating ร่วมกบัโรงไฟฟา้พลงันํา้ จํานวน 2,725 เมกะวตัต์ ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัภาคเอกชนในการผลติเพ่ือขายไฟ 

แตบ่ริษัทมีความสนใจ Solar floating บนพืน้ท่ีอา่งเก็บนํา้ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม ซึง่อยูร่ะหวา่งการศกึษาพืน้ท่ี 

คําถามข้อท่ี 2. การเติบโตตามกลุม่บริษัท WHA จะเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ตอบคําถามและชีแ้จง นิคมอตุสากรรมของกลุม่บริษัท WHA มีการตัง้ยอดขาย เพ่ือการเติบโต 

จํานวน 4,000 ไร่ จาก 900 กว่าไร่ในปีท่ีแล้ว นอกจากนีปั้จจยัจากท่ีรัฐบาลได้จดัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก หรือ EEC ยงักระตุ้นนกัลงทนุตา่งชาติให้เข้ามาลงทนุในไทยมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีน  

คณุเดน่ธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. เน่ืองจากหุ้นของบริษัทเป็นหุ้น Capital intensive ตามความคิดเห็นควรมรีายได้เติบโตอยู่ท่ี 

13-15 % ต่อปี แตต่ามท่ีคณุวิเศษ จูงวฒันา ให้สมัภาษณ์เร่ืองแผนงาน 5 ปี บริษัทตัง้งบลงทนุอยู่ท่ีปีละ 2,000 ล้านบาท อาจ

ทําให้รายได้เติบโตอยูท่ี่ 8-10% ตอ่ปี จึงมีความคิดเห็นวา่หากต้องการให้รายได้เติบโตอยูท่ี่ 13-15% ควรเพ่ิมงบลงทนุประมาณ 

3,000 – 3,500 ล้านบาท จึงต้องการสอบถามมมุมองของผู้บริหาร และสามารถท่ีจะเพ่ิมงบลงทนุได้หรือไม ่

คําถามข้อท่ี 2. บริษัทตัง้งบลงทนุอยู่ท่ีปีละ 2,000 ล้านบาท ได้รวมการควบรวมและการซือ้กิจการ (M&A) 

แล้วหรือไม ่ 

คําถามข้อท่ี 3. ตามความคิดเห็นเป้าหมายของบริษัทไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2564 บริษัทได้

ตัง้เปา้หมายขายนํา้ก่ีลกูบาร์ศเมตร หรือตัง้เปา้หมายการลงทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟา้อยูท่ี่ก่ีเมกะวตัต์ จึงต้องการ

สอบถามเปา้หมาย ในปี 2564 และ 2567 เป็นอยา่งไร 

คําถามข้อท่ี 4. อตัราสว่นระหว่างรายได้ท่ีได้รับจากการลงทุน กบัราคาท่ีจ่ายในการซือ้ทรัพย์สิน ณ เวลา

เดียวกนั (Capitalisation rate) ของโครงการ Solar Rooftop อยู่ท่ีก่ีเปอร์เซ็น และคาดว่าจะติดตัง้ Solar Rooftop จํานวน 200 

เมกะวตัต์แล้วเสร็จภายในปีใด 

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง 

ข้อท่ี 1. งบลงทนุ 2,000 ล้านบาทตอ่ปี มาจากงบลงทนุ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึง่งบการลงทนุในแต่ละ

ปี บริษัทได้ประมาณการไว้ โดยจํานวน 2,000 ล้านบาทได้วางโครงการท่ีต้องใช้งบลงทนุแนน่อน และสาํรองไว้จํานวนหนึง่  

ข้อท่ี 2. งบลงทนุ 2,000 ล้านบาทตอ่ปียงัไมไ่ด้รวม M&A ในเร่ืองของการเตบิโต บริษัทมีการมองหาการลงทนุ

ทัง้ในธุรกิจนํา้และไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง เมื่อมีโครงการท่ีนา่สนใจ และมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ ฝ่ายบริหารจะนําเสนอโครงการ

พร้อมกบัขออนมุตัิงบลงทนุท่ีต้องใช้ ในสว่นท่ีเกินจากท่ีได้รับอนมุตัิไว้ในแตล่ะปีตอ่คณะกรรมการ ทัง้นีบ้ริษัทมีความมุง่มัน่เป็น
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อยา่งมากในเร่ืองการเติบโต แตก่ารได้มาในโครงการใดๆ ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั หากบริษัทตัง้งบลงทนุ 3,000 หรือ 4,000 ล้าน

บาทไว้ตัง้แตต้่นปี ซึง่ต้องมีการเตรียมเงิน อาจสง่ผลในเร่ืองของการบริหารการเงิน 

ข้อท่ี 3. บริษัทมีการตัง้เปา้หมายในระยะ 5 ปี ตัง้แตปี่ 2561 – 2565 ของ 2 ธุรกิจ คือ  

ธุรกิจนํา้ บริษัทตัง้เป้าหมายล้านลบ.มต่อปี จากยอดขายและให้บริการนํา้ในปี 2561 อยู่ท่ี 105 ล้านลบ.ม 

และในเป้าหมาย 5 ปี มีการตัง้เป้าหมายเติบโตอยู่ท่ี 218 ล้านลบ.มต่อปี ซึ่งมาจากผู้ ท่ีใช้นํา้ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกั 

รวมทัง้ยงัมีการตัง้เปา้ท่ีจะขยายในไปนอกนิคมอตุสาหกรรม และในตา่งประเทศด้วย 

ธุรกิจพลงังาน ในสว่นของโรงไฟฟา้เชิงพาณิชย์ไมไ่ด้ตัง้เปา้เพ่ิมเติมมากนกั ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีกําลงัการ

ผลิตตามสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ตามสญัญาแล้ว จํานวน 521 เมกะวัตต์ จึง

ตัง้เปา้หมายเติบโตภายใน 5 ปี จํานวน 670 เมกะวตัต์ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ยกเว้น M&A แตใ่นสว่นของการพฒันาจะเน้นใน

พลงังานทางเลอืก อยา่ง Solar Rooftop และการลงทนุในตา่งประเทศ 

โดยสาเหตท่ีุบริษัทไมไ่ด้ประกาศเปา้หมายออกไปอย่างชดัเจน เน่ืองจากเมื่อบริษัทดําเนินการทํา M&A ทัง้

ในธุรกิจนํา้หรือพลงังาน จะทําให้ตวัเลขๆไมต่รงกบัเปา้หมายท่ีได้ตัง้ไว้  

ข้อท่ี 4. ในส่วนของ Capitalisation rate ของโครงการ Solar Rooftop อยู่ท่ีก่ีเปอร์เซ็น ต้องรบกวนให้ท่าน 

ผู้ ถือหุ้นฝากช่ือและท่ีอยู่ติดต่อไว้ และจะแจ้งคําตอบกลบัไป เน่ืองจากจําตวัเลขโดยตรงไม่ได้ ส่วนคําถามจะติดตัง้ Solar 

Rooftop จํานวน 200 เมกะวตัต์ ภายในปีใด จากท่ีเรียนแจ้งเร่ืองแผนงาน 5 ปี เปา้หมายภายในปี 2565 ยงัไมส่ามารถติดตัง้ได้

ถึง 200 เมกะวตัต์ โดยจากการประเมินการตกลงกับลกูค้าท่ีเป็นโรงงานคาดว่าจะได้ประมาณ 80 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 

ทัง้นีส้าเหตุท่ีใช้เวลามาก เน่ืองจากเมื่อปีท่ีผ่านมาทีมงานได้มีการเข้าไปพบลกูค้าตามโรงงาน พบว่าหลายๆ โรงงานยงัรู้จกั 

Solar Rooftop มากนกั จึงต้องใช้เวลาในการอธิบายแก่ลกูค้า แต่ในปีผ่านมามีการลงทุนใน Solar Rooftop ไปแล้วกว่า 10  

เมกะวตัต์ และในต้นปี 2562 ได้ลงนามในสญัญาไปแล้วกวา่ 10 เมกะวตัต์ 

คณุวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. การลงทนุธุรกิจนํา้ในประเทศเวียดนาม รับรู้รายได้ไปแล้วก่ีเปอร์เซ็น 

คําถามข้อท่ี 2. ตามท่ีคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติกําหนดขึน้คา่การลอยคา่ของต้นทนุการ

ผลติไฟฟา้ท่ีการไฟฟา้ไมส่ามารถควบคมุได้ (Ft) ดงันัน้สว่นท่ีบริษัทขายให้การไฟฟา้ และโรงงานอตุสาหกรรมปรับขึน้คา่ Ft หรือไม ่

คําถามข้อท่ี 3. การดาํเนินการในธุรกิจก๊าซ มีการดาํเนินการไปแล้วก่ีเปอร์เซ็น รวมทัง้รับรู้รายได้และกําไร

ไปแล้วก่ีเปอร์เซ็น 

คําถามข้อท่ี 4. โครงการในธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทท่ีจะขยายภายใน 1 ปี และภายใน 3 ปี อยา่งไรบ้าง 

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบคําถามข้อท่ี 1 และขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามข้อท่ี 3-4  



  

  

- 22 - 

 

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคําถามข้อท่ี 1. ว่า บริษัทซือ้ธุรกิจนํา้ในประเทศเวียดนามเสร็จสิน้ ในช่วง

ปลายเดอืนมีนาคม 2562 และจะรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถาม ดงันี ้

ข้อท่ี 2. โรงไฟฟ้าประเภท IPP ไม่มีค่า Ft ในสตูรของการคํานวณ จึงไม่มีการปรับค่า Ft แต่สําหรับโรงไฟฟ้า

ประเภท SPP ไฟฟ้าท่ีขายให้แก่โรงงานอตุสาหกรรม มีการอ้างอิงคา่ Ft ให้สตูรการคํานวณ จึงมีทําให้คา่ Ft ปรับขึน้ ในสว่นของ 

40 เมกะวตัต์ จาก 130 เมกะวตัต์ของการลงทนุโรงไฟฟา้ประเภท SPP รวมทัง้ Solar rooftop อ้างอิงคา่ไฟฟา้ตามการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค จึงทําให้คา่ Ft ปรับขึน้ เช่นกนั 

ข้อท่ี 3. เน่ืองจากการลงทนุธุรกิจการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติมคี่าใช้จ่ายสงู ในการก่อสร้างระบบท่อรับก๊าซ

จาก ปตท. และระบบท่อส่งก๊าซไปยงัลกูค้าท่ีเป็นโรงงาน จึงต้องดําเนินการในนิคมอตุสาหกรรมท่ีมีโรงงานท่ีต้องการใช้ก๊าซ

ก่อน โดยมีความคืบหน้าในการดําเนินการแตล่ะนิคมอตุสาหกรรม ดงันี ้

-  นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิชเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ 2 เฟสท่ี 1 การดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และเร่ิม

จําหนา่ยก๊าซไปยงัโรงงานตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 สว่นตวัเลขการรู้รายได้ยงัไมแ่นน่อนเน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมจําหนา่ยก๊าซ 

-  นิคมอุตสาหกรรม ดบับลิชเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 4 การดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอให้

โรงงานพร้อมรับก๊าซ คาดวา่อยูใ่นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถนุายน 2562  

-  นิคมอตุสาหกรรม ดบับลชิเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 3 ปัจจบุนัมีโรงงานท่ีต้องการใช้ก๊าซแล้ว และอยูร่ะหวา่ง

ขอ EIA เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะสร้างเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 – 2 ปี 2564 

ข้อท่ี 4. ธุรกิจนํา้ มีการตัง้เปา้หมายท่ีจะขยายงานในผลิตภณัฑ์นํา้ชนิดพิเศษ เช่น นํา้ปราศจากแร่ธาต,ุ นํา้ท่ี

ได้รับการบําบดั (Recalm Water) โดยตัง้เปา้ยอดขายผลติภณัฑ์นํา้ประเภทดงักลา่วอยูท่ี่ 10 ล้านลบ.ม รวมทัง้ขยายการลงทนุใน

ตา่งประเทศด้วย  

ธุรกิจไฟฟา้ ตามท่ีชีแ้จงไปในคําถามก่อนหน้า บริษัทจะเน้นในพลงังานทางเลอืก อยา่ง Solar Rooftop สว่น

ในเร่ืองพลงังานจากขยะ โครงการโรงไฟฟา้พลงังานจากขยะซึง่เป็นโครงการแรกท่ีบริษัทได้เข้าร่วมลงทนุกบับริษัทชัน้นํา คาดวา่

จะเร่ิมดําเนินการขายไฟภายในสิน้ปี 2562 เมื่อบคุคลากรของบริษัทได้เรียนรู้ และมีประสบการ์ณทํางานกบัโครงการแรกมากขึน้ 

บริษัทจะขยายการลงทนุตอ่ไป 

ธุรกิจการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตามท่ีชีแ้จงไปในคําถามก่อนหน้าจะมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม  

ดบับลชิเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 3 

คณุนิธิชยั เจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. ก๊าซธรรมชาติท่ีจําหนา่ย ลกูค้านําไปทําอะไร 

คําถามข้อท่ี 2. ลกูค้าโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมสามารถทําโรงไฟฟา้ เพ่ือผลติไฟฟา้ใช้เองได้หรือไม ่
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ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบคําถามและชีแ้จง ดงันี ้

ข้อท่ี 1. ก๊าซธรรมชาติท่ีจําหนา่ย ลกูค้าใช้ก๊าซเพ่ือผลติไอนํา้ 

ข้อท่ี 2. ตามกฎหมายแล้ว ลกูค้าสามารถผลติไฟฟา้เพ่ือใช้งานเองได้ แตใ่นการลงทนุในโรงไฟฟา้มีต้นทุนท่ี

สงู และมีการบํารุงรักษามีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนมากจึงไมนิ่ยมลงทนุกนั รวมทัง้ลกูค้าโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ใช้ไฟฟ้า

ตํ่ากวา่ 1 เมกะวตัต์ตอ่โรงงานเทา่นัน้ 

คณุเดน่ธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. ภายในปี 2565 ต้นทนุทางการเงินจะลดลงเหลอืประมาณ 2.9% หรือไม ่

คําถามข้อท่ี 2. มมุมองการลงทนุ Solar Farm ในประเทศเวียดนามเป็นอยา่งไร 

คําถามข้อท่ี 3. ความคืบหน้าของ Smart Grid ท่ีใช้กบั Solar rooftop   

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบคําถามข้อท่ี 1. และขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันาตอบคําถามข้อ

ท่ี 2 - 3 

คณุเผ่าพิทยา สมทุรกลิน ตอบคําถามข้อท่ี 1. ว่า ในปี 2561 ต้นทนุทางการเงินเฉลี่ยอยูท่ี่ 3.17% ซึ่งลดลง

จาก 5%ในช่วงก่อนท่ีบริษัทจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้บริษัทยงัมีนโยบายหลกัท่ีจะควบคมุต้นทนุทางการเงินให้คงท่ีมาก

ท่ีสดุ แต่ด้วยการควบคมุมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ทางบริษัทจึงมีการเผ้าระวงั และติดตามความเคลื่อนไหวใน

ตลาดทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือควบคมุให้ต้นทนุทางการเงินตํ่าท่ีสดุ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ บริษัทไม่สามารถตอบได้ว่าภายในปี 2565 ต้นทนุทางการเงินจะลดลงเหลือ 2.9% 

หรือไม ่แตบ่ริษัทจะพยายามทําให้ต้นทนุทางการเงินตํ่าท่ีสดุ 

คณุวเิศษ จงูวฒันา ตอบคาํถาม ดงันี ้

ข้อท่ี 2. จากการติดตามข่าวเร่ือง Solar Farm อัตราค่าไฟจะปรับให้ตํ่าลงจากปัจจุบัน ทางบริษัทจึงมีการ

พิจารณาโครงการท่ีพร้อมผลติไฟฟา้ในช่วงสิน้เดือนมิถนุายนนี ้รวมทัง้ต้องพิจารณาโครงการตอ่ไปท่ีจะได้รับอตัราคา่ไฟท่ีตํ่ามาก 

ข้อท่ี 3. ความคืบหน้าของ Smart Grid มกีารดาํเนินการคอ่นข้างช้า เน่ืองจากต้องทําให้ทางภาครัฐยอมรับ

การทํา Smart Grid ภายในวงใดวงหนึง่ แตบ่ริษัทไมไ่ด้น่ิงนอนใจยงัคงพยายามเสนอแนวทางตา่งๆ และจดัทําโครงการนําร่อง

ตา่งๆ เพ่ือทดสอบ 
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ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเตมิวา่ เร่ือง Smart Grid เป็นสว่นหนึง่ของ Smart IE (Smart Industrial Estate) ซึง่มีอยู่

ในแผน EEC ด้วย โดยบริษัทจะพยายามผลกัดนัอยา่งเตม็ท่ี 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. อตัราดอกเบีย้ของหนีส้ิน้ท่ีต้องชําระอยูเ่ทา่ไหร่ 

คําถามข้อท่ี 2. การออก OPP Day หรือแสดง Road Show ครัง้ตอ่ไป บริษัทสามารถแสดงผลกําไร โดยแยก

เป็นธุรกิจ ทัง้ 3 ธุรกิจได้หรือไม ่

คําถามข้อท่ี 3. การดําเนินการในสว่นตา่งๆของโครงการ Solar rooftop บริษัทดําเนินการเองหรือจ้างบริษัท

ผู้ รับเหมา  

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบคําถามข้อท่ี 1. และขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันาตอบคําถามข้อท่ี 3 

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคําถามข้อท่ี 1. ว่าตามตารางรายละเอียดหนีส้ิน้ท่ีครบกําหนดชําระในปี 

2563 อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ 3.33% และหนีส้ิน้ท่ีครบกําหนดชําระในปี 2564 อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ 2.65% 

ประธานฯ ตอบคําถามข้อท่ี 2. วา่บริษัทจะนําไปพิจารณาและปรับปรุง ตามท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นนําเสนอ 

คณุวิเศษ จูงวฒันา ตอบคําถาม ข้อท่ี 3. ว่าในสว่นของการเจรจาต่อรองกบัลกูค้า และการออกแบบต่างๆ 

ทีมงานของบริษัทเป็นผู้จดัทํา สว่นการก่อสร้างบริษัทวา่จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจําปี 2561 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

  คณุวิเศษ จูงวฒันา ชีแ้จงว่า บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท

สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 2561 

คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 
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(หนว่ย : พนับาท) 

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย) ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรัพย์รวม  23,773,266 21,378,186 

หนีส้นิรวม  9,723,996 8,801,208 

สว่นของเจ้าของรวม 14,049,270 12,576,978 

รายได้จากการขายและบริการ  1,708,285 1,633,757 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2,122,398 1,995,357 

รายได้จากการขายและบริการและสว่นแบง่กําไรจาก 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
3,830,683 3,629,114 

กําไรสทุธิ  2,251,898 1,980,916 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.59 0.54 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,152,646,931 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

- ไมเ่ห็นด้วย          0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0 

- งดออกเสยีง               0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 

- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 

ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของ

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคํานึงถึง

สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท สําหรับ

ในสว่นของรายละเอียดมอบหมายให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
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คณุเผ่าพิทยา สมทุรกลิน ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชุมวา่ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของ ของบริษัทของงบการเงินรวม จํานวน 2,251,897,827 บาท และมีกําไรสะสมของ

งบเฉพาะกิจการท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวน 809,118,127 บาท   

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมาย จํานวน 39,666,255 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2561 ให้กบัผู้ถือหุ้น จากกําไรสทุธิและกําไรสะสม ในอตัรา 0.2115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

808,987,500 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.57 ของกําไรสทุธิสาํหรับปี หลงัหกัสํารอง

ตามกฎหมายของงบการเงินรวม  

ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนการลงทนุสาํหรับปี 2562 อยู่เป็นจํานวนมาก เช่น โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ติดตัง้บน

หลงัคาให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม (Solar rooftop Projects) โครงการจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมฯ ของกลุม่ ดบับลิวเอช

เอ (Natural Gas Distribution) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรม การลงทนุในโครงการนํา้ต่างๆ รวมถึง

โอกาสในการเข้าซือ้กิจการ ทัง้ในและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของบริษัท 

ที่จะเติบโตทัง้ธุรกิจนํา้และไฟฟ้า โดยเป็นผู้ นําเสนอบริการอย่างครบวงจร (Total Solutions) แก่ลกูค้า รวมถึงต้องการที่จะ

เข้าไปลงทนุในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2560 และ 2561 ดงันี ้

รายการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทของ   

    งบการเงินรวม (พนับาท) 
2,251,898 1,980,916 

2. จํานวนหุ้น (พนัหุ้น) 3,825,000 3,825,000 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.2115 0.2034 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (พนับาท) 808,988 778,005 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ  

    หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 
36.57 40.00 

 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน 

ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทจา่ยเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายปันผล

ของบริษัทไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ข้างต้น  
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ประธาน ตอบคําถามและชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทมีแผนการลงทนุท่ีจะซือ้กิจการอีกหลายสว่น โดยเฉพาะ

ในประเทศเวียดนาม จึงจําเป็นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก จึงไม่สามารถปันผลตามท่ีร้องขอมาได้ แต่ในการลงทุนจะทําให้

บริษัทเติบโตมากยิ่งขึน้และจะสง่ผลดีตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้นเช่นกนั 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการจดัสรรเงินเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 39,666,255 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.2115 บาท คิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 808,987,500 บาท ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มี

มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย             3,151,880,531  เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.9757 

- ไมเ่ห็นด้วย        766,400      เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0243   

- งดออกเสยีง                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**           0 

- บตัรเสยี       0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ**           0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 8 ท่าน จึงต้องมี

กรรมการออกจํานวน 3 ท่าน และตามข้อบงัคบับริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  

ดงันัน้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายวิวฒัน์  จิรัฐติกาลสกลุ         กรรมการ 

2. นายวิเศษ  จงูวฒันา                  กรรมการ 

3. นายเอกชยั  ติวตุานนท์               กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมในระหวา่งการ

นําเสนอวาระนี ้

 จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงเสริมว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2561 –  12 มกราคม 2562 เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือคดัเลอืกเป็นกรรมการ
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บริษัท ตลอดจนสามารถสง่คําถามลว่งหน้าได้ แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ, รายช่ือบคุคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ ตลอดจนไม่

มีการสง่คําถามลว่งหน้าเข้ามายงับริษัท  

 ตามมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้ว

โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นําเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ

แต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึง่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัท  

 รวมทัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุลาํดบัท่ี 3   

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชมุ

ลงมติในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั 

มติที่ประชุม  อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แต่งตัง้นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,137,156,931 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5090 

- ไมเ่ห็นด้วย   15,480,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.4910 

- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 

- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

 

2. แต่งตัง้นายวิเศษ จูงวฒันา กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,137,613,531 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.5235 

- ไมเ่ห็นด้วย   15,023,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4765 

- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 

- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
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ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 
 

3. แต่งตัง้นายเอกชยั ติวตุานนท์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,137,613,531 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.5235 

- ไมเ่ห็นด้วย   15,023,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4765 

- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 

- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อท่ี 22 กําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  

ตามมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้ว

โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสําเร็จใน

การปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา

เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียง จึงเห็นสมควรให้นําเสนอผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 เทา่กบัอตัราเดิมในปี 2561 ดงันี ้

• ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท / ปี) 

 

 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000  ประธาน 30,000 

 กรรมการ 150,000  กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 
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ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท / ปี) 

 

 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 

พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 
 

• โบนัส 

กําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม

และสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2562 
 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ 

-ไมม่-ี 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงของดออกเสียง ซึ่งคิดเป็น

จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 34,599,800 หุ้น 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ตามรายละเอียด

ดงักลา่วข้างต้น 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชมุ

ลงมติในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั 

มติที่ประชุม  อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น ซึ่งท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,114,128,631 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     98.7782 

- ไมเ่ห็นด้วย     3,908,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.1240 

- งดออกเสยีง   34,609,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       1.0978 

- บตัรเสยี       0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 (6) กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ในสว่นของรายละเอียดมอบหมายให้คณุเผา่พิทยา 

สมทุรกลนิ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
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  คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วโดยการนําเสนอ

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัท 

โดยเห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสํานกั

งานสอบบญัชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อยประจําปี 2561 
 

โดยเสนอให้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 

1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3760 

2. นายไพบลู  ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4298 

3. นายบญุเรือง  เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6552 
 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท และในกรณีท่ี

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน ของ 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ทําหน้าท่ีแทนได้ โดยผู้ สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562 ท่ีเสนอให้แก่ผู้ สอบบัญชี สําหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 

1,800,000 บาท และบริษัทย่อย 1,010,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงิน

รายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร โดยมรีายละเอียดคา่สอบบญัชี

เปรียบเทียบ ระหวา่งปี 2561 และ 2562 

 

 สาํหรับปี 2561 บริษัทไมม่ีคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ทัง้นีใ้นสว่นของคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ใน

ปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอ่ืนจะต้องไม่กระทบ

ความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 ทัง้นีอ้ตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย ในปีนี ้เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจาก บริษัทย่อยท่ีเพ่ิมขึน้ คือ บริษัท 

ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร์ จํากดั ซึง่คาดวา่จะมีรายการ (Transaction) เพ่ิมขึน้  

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ  

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชีบริษัท 1,800,000 บาท 1,800,000 บาท 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,010,000 บาท 790,000 บาท 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,810,000 บาท 2,590,000 บาท 
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โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น 

ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,152,635,831 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.9999 

- ไมเ่ห็นด้วย            2,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0001 

- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**         0 

- บตัรเสยี                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**         0 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

**ไมค่ํานวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แล้ว มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพ่ิมเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ เพ่ิมเติม  

ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา แตม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

คณุไพบรูณ์ นาโคสริิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ทําไมถึงสนใจในการลงทนุในตา่งประเทศ รวมทัง้มี

ความเสีย่งในการลงทนุหรือไม ่

ประธานฯ ตอบคําถามและชีแ้จงว่า บริษัทยังคงเน้นการลงทุนในประเทศเป็นหลัก แต่การลงทุนใน

ตา่งประเทศเป็นการขยายธุรกิจ และถือวา่โอกาสท่ีดีในการลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทมีตระหนกัเร่ืองเสีย่งในการลงทนุเสมอ 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คําถามข้อท่ี 1. การตัง้สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน สาํหรับสทิธิได้รับคา่ชดเชยไม่น้อยกวา่คา่จ้างอตัรา

สดุท้าย จากกฎหมายเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั จะกระทบกบับริษัทอยา่งไร 

คําถามข้อท่ี 2. หาก East Water ปรับราคาคา่นํา้ขึน้ บริษัทสามารถปรับราคาคา่นํา้กบัลกูค้าได้หรือไม ่

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน การตัง้สํารองดงักล่าวไม่มีผลกระทบกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีการเตรียมไว้

ลว่งหน้าตัง้แตป่ลายปี 2561 แล้ว 

คุณวิเศษ จูงวฒันา ตอบคําถามข้อท่ี 2. ว่าบริษัทสามารถปรับราคาค่านํา้กับลกูค้า ซึ่งกระบวนการต้อง

เป็นไปตามระเบียบของการนิคมอตุสาหกรรม 

 



  

  

- 33 - 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมการ

ประชมุ และปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ปิดประชมุเวลา 16.17 น. 

 

ลงช่ือ.......................... ....................ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชุม 

                 (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

 

ลงช่ือ............................................เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชุม 

                     (นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง) 

 

 

 

 


