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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2563 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

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

เวลาและสถานที ่

ประชมุเมื่อวนัศกุรท่ี์ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ 

เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

ก่อนการประชุม 

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนําคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร และ เลขานกุารบรษัิท ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร (กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

1.1 นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ  ประธานคณะกรรมการบรษัิท ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                      และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1.2 นายนิพนธ ์ บญุเดชานนัทน ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

1.3 นายเดวิด  รชิารด์ นารโ์ดน  กรรมการ 

1.4 นายววิฒัน ์ จิรฐัติกาลสกลุ  กรรมการ 

1.5 นายเวทย ์ นชุเจรญิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.6 นายเอกชยั ติวตุานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

1.7 นางพรรณี วรวฒุจิงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                                                      และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1.8 นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์ กรรมการ 

1.9 นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารการเงิน 

 2. เลขานกุารบรษัิท 

นางสาวณชัชา รตันจิตบรรจง เลขานกุารบรษัิท 

3. ผูส้อบบญัชี 

นายปณิธาน ทองคาํ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
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4.   ท่ีปรกึษากฎหมาย 

 นายเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช ท่ีปรกึษากฎหมายจากบรษัิท อารแ์อล เคานเ์ซิล จาํกดั และ 

                                                       ทาํหนา้ท่ีเป็นสกัขพียานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุ 

ภายหลงัจากการแนะนาํบคุคลตา่งๆ แลว้ พิธีกรไดเ้รียนเชิญนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ

บรษัิท กลา่วเปิดการประชมุ 

นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ ประธานคณะกรรมการบรษัิทซึง่ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ (ประธานฯ)ในวนันี ้ได้

กล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุน้ทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง 

เลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงขัน้ตอนการประชมุ วิธีปฏิบตัิในการนบัคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้คะแนนเสยีงท่ี

ใชใ้นการลงมติแตล่ะวาระการประชมุ 

นางสาวณัชชา รตันจิตบรรจง ชีแ้จงถึงขัน้ตอนการประชุม วิธีปฏิบตัิในการนบัคะแนนและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน รวมทัง้คะแนนเสยีงท่ีใชใ้นการลงมติแตล่ะวาระการประชมุ ดงันี ้

1. การประชุมจะดาํเนินไปตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และเมื่อนาํเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระแลว้ 

จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาด โควิด-19 ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิ

ตนสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด โควิด-19 ซึง่มีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุลาํดบัท่ี 9 บริษัทจึงไมจ่ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้แต่หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ขอให้

ท่านเขียนคาํถามบนกระดาษท่ีบริษัทไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และโปรดยกมือ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทดาํเนินการจดัเก็บกระดาษ

คาํถาม ทัง้นีบ้ริษัทขอความรว่มมือเขียนตวับรรจงใหช้ดัเจน เพ่ือความสะดวกในการอ่านคาํถามของท่าน และขอสงวนสทิธ์ิใน

การตอบคาํถามเฉพาะผูท่ี้ระบช่ืุอ-นามสกลุ และภายหลงัจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม จึงจะขอใหท่ี้ประชุมลงมติออก

เสยีงในใบลงคะแนนเมื่อสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

2. วิธีปฏิบตัิในการนบัคะแนนและวิธีการออกเสยีงลงคะแนน แบง่เป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่

2.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

(1) ผูถื้อหุน้ท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี

เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทดาํเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทา่นท่ีไมเ่ห็นชอบ หรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

(2) สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งยกมือ ไมต่อ้งสง่บตัรลงคะแนน บรษัิทจะขอถือวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้

ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ดงักลา่วโปรดสง่ใบลงคะแนนคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณทางออกเมื่อการ

ประชมุเสรจ็สิน้ 

(3) เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทไดใ้ช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสยีงโดยใหบ้รษัิท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการโดยการนาํโปรแกรมการลงทะเบียนและ
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การนบัคะแนนดว้ย Barcode มาใช ้สาํหรบัการประชมุในครัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสยีง ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง

ต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งบริษัทจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบตัรเสียหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 

(4) กรณีท่ีพบว่าบตัรลงคะแนนเสียงใดมิไดล้งลายมือช่ือ หรือใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตาม

จาํนวนเสยีงท่ีมีอยูห่รอืตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนน

ของผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะนัน้ๆ และจะถือวา่บตัรลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นบตัรเสยี 

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉนัท ์ทัง้นี ้ระหว่างท่ีรอการนบัคะแนน ประธานจะดาํเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระก่อน เมื่อการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่าน 

ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทไดน้าํคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ตามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพิวเตอร ์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

3. วาระการประชุมท่ีมีการออกเสียงไดแ้ก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สาํหรบัวาระท่ีไม่มีการออกเสียง 

ไดแ้ก่ วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท และคาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2562 

เน่ืองจากเป็นวาระท่ีแจง้เพ่ือรบัทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสยีงในการลงมติแตล่ะวาระการประชมุดงันี ้

3.1  วาระท่ีตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึง่ ไดแ้ก ่ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปี

บญัชี  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2563 

ซึง่วาระท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ ออกเสยีงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

3.2  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดแ้ก ่ 
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 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

3.3 วาระท่ีตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดแ้ก ่

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติมในการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท 

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24/1, ขอ้ 25 และขอ้ 32/1 

4. ในทกุวาระท่ีพิจารณากนัในวนันี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ภายหลงัการชีแ้จง ไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือไมเ่ห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบุ

ขา้งตน้ จึงถือวา่ท่ีประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุ และกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบ

ฉันทะมาจํานวนรวมทั้งสิน้ 329 ราย นับจํานวนหุ้นได  ้3,129,545,213 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 81.8182 ของหุน้ของบริษัทท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและ

ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 

26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้  

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งจัด

ขึน้เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดว้ย 3,120,941,288 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 8,600,000 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายนิพนธ ์บญุเดชานนัท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผูถื้อหุน้ 

  นายนิพนธ ์บญุเดชานนัท ์ชีแ้จงวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี รวมทัง้คาํอธิบายและ

การวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบั

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่ไปดว้ย ลาํดบัท่ี 2 รายงานประจาํปี 2562 

ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ โดยสามารถสรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2562 ไดด้งันี ้

ธุรกิจสาธารณปูโภค 

บริษัทมีการเพ่ิมปริมาณการจาํหน่ายและใหบ้ริการนํา้ต่อลกูคา้ในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึน้ในปี 2562 

จาํนวน 110 ลกูบาศกเ์มตร จากปี 2561 จาํนวน 105 ลกูบาศกเ์มตร ทัง้นี ้ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีปริมาณการจาํหนา่ย

และใหบ้รกิารเพ่ิมขึน้อีก จาํนวน 30 ลกูบาศกเ์มตร 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจสาธารณปูโภค มีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้

1. ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ดงัตอ่ไปนี ้

1) การจดัหาและจาํหนา่ยนํา้ดิบ (Raw Water) 

2) การผลติและจาํหนา่ยนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม (Industrial Water) 

3) การบรหิารจดัการนํา้เสยี (Wastewater  Management) 

4) การนาํนํา้เสียกลบัมาใช้ใหม่ (Reclamation Water) นํา้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized 

Water) 
 

2. บริษัทจัดหานํา้ดิบจากผูจ้ัดจาํหน่ายนํา้ ไดแ้ก่ บริษัทจัดการและพฒันาทรพัยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

จาํกดั (มหาชน) (“อีสตว์อเตอร”์)  2) กรมชลประทาน และ 3) นํา้จากบอ่นํา้ธรรมชาติพืน้ท่ีนิคมฯ ของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสั

เตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“WHA ID”) ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ดบับลวิเอชเอ 4) การบรหิารจดัการ Reclaimed Water 
 

3. บริษัทไดร้บัสิทธิในการดาํเนินงานและใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคแก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม

ทัง้หมดของบริษัท WHA ID โดยปัจจุบนับริษัทใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคแก่ลกูคา้ในนิคมฯ ท่ีดาํเนินการ 10 แห่ง และจะ

ใหบ้ริการในนิคมฯ ท่ีกาํลงัพฒันาในอนาคตอีก 4 แห่ง โดยนิคมฯ แต่ละแห่งสว่นใหญ่ รอ้ยละ 55 อยู่บนพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก หรือ EEC ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีภาครฐัสง่เสริมใหน้กัลงทนุจากต่างประเทศเขา้มาลงทนุ ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชน์

จากนกัลงทนุตา่งประเทศท่ีเขา้มาลงทนุในนิคมฯ ดว้ย 
 

4. บริษัทมีกลุ่มลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการในนิคมฯ ท่ีมีความมั่นคงสูง รอ้ยละ 88 ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม

อตุสาหกรรม ดงันี ้

1) กลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีรอ้ยละ 37  
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2) กลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน รอ้ยละ 26  

3) กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์รอ้ยละ 11  

4) กลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ รอ้ยละ 9  

5) กลุม่อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค รอ้ยละ 5  

6) กลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ  รอ้ยละ 12  
 

5. ความสาํเรจ็ในปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563 ในการดาํเนินงานของบรษัิทมีดงันี ้

1) ขยายธุรกิจสาธารณปูโภคในพืน้ท่ีนิคมฯ ของบรษัิท WHA ID ในอนาคต ไดแ้ก่ นิคมฯ WHA RY36 

นิคมฯ WHA IER และนิคมฯ WHA SIL2 

2) บริษัทไดร้บัสปัทานจากกลุม่บริษัท ปตท. จาํนวน 30 ปี เพ่ือบริหารจดัการบาํบดันํา้เสีย ในพืน้ท่ี

เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EECi โดยปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่ง

ก่อสรา้ง ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณไตรมาส 4 ปี 2563 

3) พฒันานวตักรรม Reclaimed Water โดยในปี 2562 โรงบาํบดันํา้เสยีท่ีนิคมฯ WHA EIE มีกาํลงัการ

ผลติอยูท่ี่ 3.65 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี และในปี 2563 บรษัิทตัง้เปา้หมายเพ่ิมกาํลงัการผลติขึน้อีก 

7.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี รวมกาํลงัการผลิตทัง้สิน้ประมาณ 11 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี รวมทัง้

ตัง้เป้าหมายท่ีจะขยายพืน้ท่ีจัดทาํโรงบาํบดันํา้เสีย (Reclaimed Water) ในนิคมฯ ของ WHA ID 

และนิคมฯ อ่ืนๆ อีกดว้ย  นอกจากนี ้ในปี 2562 บรษัิทไดเ้ปิดตวันวตักรรมใหม ่คือ Demineralized 

Water ซึ่งมีกาํลงัการผลิตอยู่ท่ี 2 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี และในปี 2563 บริษัทตัง้เป้าหมายเพ่ิม

กาํลงัการผลติ 2 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 

4) เพ่ิมทางเลอืกและพฒันาแหลง่นํา้ดิบ เพ่ือลดตน้ทนุและลดการพึง่พิงจากผูจ้ดัจาํหนา่ยนํา้ 
 

6. การดาํเนินการลงทนุในประเทศเวียดนาม ในปี 2562 มีดงันี ้

1) บริษัทไดร้บัสมัปทานในการจัดจาํหน่ายนํา้ประปา ในเมือง Cualo ซึ่งมีกาํลงัการผลิต 4.8 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตรต่อปี และในปี 2563 บริษัทตัง้เป้าหมายเพ่ิมกาํลงัการผลิตขึน้อีก 3.7 ลา้นลกูบาศก์

เมตรตอ่ปี 

2) บริษัทดาํเนินการวางท่อระบบนํา้ประปา ในนิคมฯ Nghe An ซึ่งเป็นนิคมของบริษัท WHA ID มี

กาํลงัการผลิต 4.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี นอกจากนีปั้จจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งระบบการ

บาํบดันํา้เสียและคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งมีกาํลงัการผลิต 3.5 ลา้นลกูบาศก์

เมตรตอ่ปี 

3) บริ ษัท เข้าลงทุนด้วยการซื ้อหุ้น ในบริ ษัท  Duong River Surface Waterplant Joint Stock 

Company (“SDWTP”) คิดเป็นสดัสว่นการถือหุน้ 34 เปอรเ์ซ็น โดยบริษัท SDWTP ดาํเนินธุรกิจ

ใหบ้ริการผลิตและจัดจาํหน่ายนํา้ประปาในเมือง Hanoi ซึ่งมีกาํลงัการผลิต 110 ลา้นลกูบาศก์

เมตรตอ่ปี 

4) บรษัิทสาํรวจและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม 
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ธุรกิจพลงังาน  

บริษัทมีกาํลงัการผลิตตามสดัสว่นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ามสญัญา

แลว้เติบโตขึน้ในปี 2562 จาํนวน 559 เมกะวตัต ์จากปี 2561 จาํนวน 521 เมกะวตัต ์ทัง้นี ้ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมกีาํลงั

การผลติตามสดัสว่นการลงทนุ จาํนวน 569 เมกะวตัต ์และตัง้เปา้หมายกาํลงัการผลติตามสดัสว่นการลงทนุในปี 2563 จาํนวน 

590 เมกะวตัต ์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจพลงังาน มีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้

1.  กลุม่ลกูคา้ในโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทถือหุน้ ประกอบไปดว้ย 2 ประเภท คือ (1) กลุม่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ

ไฟฟ้าภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88 (2) กลุม่ผูป้ระกอบการในนิคมฯ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12 

โดยกลุม่ลกูคา้ของบริษัทมีความมั่นคงในเชิงของรายไดท่ี้โรงไฟฟา้จะไดร้บัการชาํระเงินอยู่ในระดบัท่ีสงู นอกจากนีใ้นปี 2562 

สญัญาท่ีทาํรว่มกบัลกูคา้สว่นใหญ่ มีระยะเวลาครบกาํหนดมากกวา่ 20 ปี และในสว่นของสญัญาใหม ่มีระยะเวลาครบกาํหนด

มากกวา่ 20 ปีเช่นกนั 

2. ความสาํเรจ็ในปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563 ในการดาํเนินงานของบรษัิทมดีงันี ้

1) บริษัท ชลบรุ ีคลีน เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั หรือ CCE เป็นบริษัทท่ีบริษัทรว่มลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ

ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ในนิคมฯ WHA CIE 1 ในไตรมาส 4 ปี 

2562 

2) บริษัทมีกาํลงัการผลิตตามสดัสว่นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์าม

สญัญา จาํนวน  547 เมกะวตัต ์

3) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ในไตรมาส 1 ปี 

2563 จาํนวน 19 เมกะวตัต ์ 

4) ธุรกิจจัดจําหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution) บริษัทเข้าลงทุนเปิด

ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ WHA NGD 2 และ WHA NGD 4 รวมทัง้

โครงการ WHA NGD 4 ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง ซึง่ไดร้บัใบอนญุาต EIA แลว้ 
 

3. บรษัิทเขา้ดาํเนินการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประกอบไปดว้ยระบบ Solar roof, Solar Floating 

และ Solar farm ซึ่งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar roof )ท่ีจอดรถท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

ไทย มีกาํลงัการผลติพลงังานไฟฟา้สาํหรบัสง่จ่ายใหโ้รงงาน จาํนวน 4.9 เมกะวตัต ์และคาดวา่ภายในปี 2563 จะสามารถสรา้ง

กาํลงัการผลติไดถ้ึง 50 เมกะวตัต ์
 

4. บริษัทไดล้งนามใน MOU รว่มกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือในการศึกษาความเป็นไปได ้ในโครงการ 

P2P Energy Trading และ Smart Microgrid ในนิคมฯ ของบรษัิท WHA ID 

ทัง้นี ้สว่นรายละเอียดผลการดาํเนินงาน และผลประกอบการทางการเงินขอใหน้ายณฐัพรรษ ตนับญุเอก 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงินเป็นผูชี้แ้จง 
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นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน ดงันี ้

ธุรกิจสาธารณปูโภค 

บรษัิทมีการเพ่ิมปรมิาณการจาํหนา่ยและใหบ้รกิารนํา้ตอ่ลกูคา้ในภาคอตุสาหกรรมเติบโตขึน้รอ้ยละ 5 ซึง่มี

รายละเอียดการจาํหนา่ยนํา้และใหบ้รกิาร ดงันี ้

ประเภทนํ้า 

ปริมาณการจาํหน่ายและให้บริการ 

 

 

 

 

 

  

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 

 
ล้านลกูบาศกเ์มตร ล้านลกูบาศกเ์มตร ร้อยละ 

การจาํหนา่ยนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม 55.0 53.0 4% 

การจาํหนา่ยนํา้ดิบ 17.0 17.0 -2% 

การบรหิารจดัการนํา้เสยี 35.0 35.0 +1% 

การจาํหนา่ยนํา้ ณ ประเทศเวียดนาม 3.0 - New Contribution 

ธุรกิจพลงังาน 
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จากกราฟสามารถสรุปไดโ้ดยสงัเขป ดงันี ้

ธุรกิจโรงไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) 

1) โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั (Gheco-One) มีกาํลงัการผลิตลดลงรอ้ยละ 10.9 เน่ืองจากปิดทาํการเพ่ือ

ซ่อมบาํรุงครัง้ใหญ่ตามวงรอบในไตรมาส 1 ปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนัยงัคง

ไดร้บัคา่ความพรอ้มจ่ายตามสญัญาครบถว้น  

2) โรงไฟฟา้พลงันํา้ หว้ยเหาะ พาวเวอร ์(HHPC) มีกาํลงัการผลติเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22.3 

3) โรงไฟฟา้โกลว ์ไอพีพี (Glow IPP) เป็นโรงไฟฟา้ชนิด Reserved Shutdown แตอ่ยา่งไรก็ตาม 

โรงไฟฟา้โกลว ์ไอพีพียงัคงไดร้บัคา่ความพรอ้มจา่ยตามสญัญาครบถว้นเช่นกนั 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ท่ีบริษัทลงทนุมีกาํลงัการผลิตรวมอยู่ท่ี 6,665 เมกะวตัต ์ซึ่งเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

10.9 เมื่อเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากมีโรงไฟฟา้ SPP (GNLL2) ไดเ้ริม่เปิดดาํเนินการผลติไฟฟา้เชิงพาณิชย ์ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทมีรายละเอียดผลประกอบการทางการเงิน ประจาํปี 2562 ดงันี ้

 2562 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้รวม 1,857.20 1,708.30 8.70% 

      - ธุรกิจสาธารณปูโภค (นํา้) 1,847.10 1,705.10 8.30% 

      - ธุรกิจพลงังาน 10.2 3.2 221.80% 

ส่วนแบ่งกาํไร และการปันผลรับ  1,956.10 2,122.40 -7.80% 

ส่วนแบ่งกาํไร และการปันผลรับปกติ * 1,611.60 1,586.60 1.60% 

      - ธุรกิจสาธารณปูโภค (นํา้) -13.5 0 N/A 

      - ธุรกิจพลงังาน 1,625.00 1,586.60 2.40% 

กาํไรก่อนหักค่าเสื่อม ราคา ดอกเบีย้จ่าย และ

ภาษีเงนิได ้ 2,740.90 2,854.80 -4.00% 

กาํไรสุทธิ 2,137.20 2,251.90 -5.10% 

กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ 

(Normalized Net Profit) * 1,792.70 1,716.10 4.50% 

 หมายเหต*ุ มกีารปรบั 1) กาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 2) สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีของปี 2561 และปรบัปรุง

บญัชตีามมาตรฐานบญัช ีTFRS 15 ในปี 2561 
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ธุรกิจสาธารณปูโภค บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ในปี 2562 มีจาํนวน 1,847.10 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.30 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายได ้
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายไดก้ารจาํหนา่ยนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม  1,309.5 1,252.6  71.0% 

รายไดก้ารจาํหนา่ยนํา้ดิบ  264.0 268.9  14.0% 

รายไดก้ารบรหิารจดัการนํา้เสยี  160.8 158.3  9.0% 

รายไดอ่ื้นจากธุรกิจนํา้ 112.7 25.4  6.0% 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ  1,847.1 1,705.1  8.30% 
 

ธุรกิจพลงังาน บรษัิทมีสว่นแบ่งกาํไร และการปันผลรบั ในปี 2562 มีจาํนวน 1,969.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

7.2 เมื่อเทียบกบัปี 2561 อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนและเงินปันผลรบัจากธุกิจพลงังานตามปกติ (Normalized 

Share of Profit and Dividend Income by Power Plant) มีจาํนวน 1,625.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 2.4 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

ฐานะทางการเงิน ประจาํปี 2562 มีดงันี ้

งบการเงนิรวม ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 26,419 23,773 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ลา้นบาท) 11,757 8,988 

หนีส้นิอ่ืนๆ (ลา้นบาท) 1,103 736 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 13,559 14,049 

อตัราสว่นทางการเงิน   

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจา้ของ (เทา่) 0.95X 0.69X 

- อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของเจา้ของ (เทา่) 0.81X 0.58X 

- อตัราสว่นกาํไรตอ่ผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 15.5 16.9 

- อตัราสว่นกาํไรตอ่สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 8.5 10.0 

 

นอกจากนีป้ระธานฯ ไดก้ลา่วเสริมว่า ตามท่ีบริษัทไดเ้คยแจง้ต่อทกุท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2562 ว่า

บรษัิทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอื CAC ไปแลว้นัน้  

ท่ีประชมุคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2562 ไดม้ีมติใหก้ารรบัรอง บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท และคาํอธิบายและวิเคราะหข์อง

ฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2562 ตามรายละเอียดตามท่ีนาํเสนอ  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

นางรตันฟ์า้ วฒันศิรพิงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คาํถามขอ้ท่ี 1. จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 กระทบผลประกอบการบริษัทอย่างไร และส่งผล

กระทบนานเทา่ใด รวมทัง้หากเกิดสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 ระลอก 2 บรษัิทมีแผนรองรบัอยา่งไร 

คําถามข้อท่ี 2. บริษัท Duong River Surface Waterplant Joint Stock Company (“SDWTP”) จะเข้าสู่ 

Phase ปกติประมาณไตรมาสใด 

ประธานฯ ขอใหน้ายนิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์ตอบคาํถามและชีแ้จง 

นายนิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์ตอบคาํถามดงันี ้ 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี 1. จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 บริษัทมีมาตรการ BCP เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาด ยกตวัอยา่งในโรงกรองนํา้ของบรษัิท เช่น 

1) คดักรอง และจาํกดัผูท่ี้จะเขา้ไปในโรงกรองนํา้ 

2) กกัเก็บสารเคมีสาํหรบักรองนํา้ท่ีตอ้งใชใ้นอนาคต 

3) ทาํความสะอาดโรงกรองนํา้เป็นประจาํ 

4) จดัใหม้ี Site Buddy กลา่วคือ เมื่อมีการพบพนกังานท่ีตดิเชือ้ สามารถใหพ้นกังานจาก Site อ่ืนมา

ปฏิบตัิงานแทนได ้ซึง่จะไมท่าํใหก้ารทาํงานตอ้งหยดุชะงกั 

โดยในเรื่องของการดาํเนินงาน ช่วงครึง่ปีแรกท่ีผ่านมาไม่พบอปุสรรคจากสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 

สาํหรบัในสว่นของผลประกอบการ มีผลกระทบบางสว่นในไตรมาส 2 เน่ืองจากลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตใ์นนิคมฯ 

หยดุทาํการในช่วงสงกรานต ์ประมาณ 1-2 เดือน แตปั่จจบุนัไดเ้ปิดทาํการแลว้ 

นอกจากนี ้ประธานฯ ไดต้อบคาํถามเสริมว่า ผลกระทบต่อประกอบการบริษัทท่ีสาํคญัคือ สถานการณ ์

ภยัแลง้ เน่ืองจากภาครฐัขอใหล้กูคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการในนิคมฯ ลดการใชน้ํา้ประมาณ 10% แตใ่นความเป็นจริงสามารถลด

การใชน้ํา้ไดป้ระมาณ 5% เน่ืองจากบริษัท WHA ID ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ดบับลิวเอชเอสามารถขายท่ีดินในนิคมฯ ได ้ทาํใหม้ี

โรงงานเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ในไตรมาส 1 โรงงานเหล็ก และโรงงานประเภทอิเล็กทรอนิกส ์มีจาํนวนการสั่งสิน้คา้เพ่ิมมากขึน้ 

เน่ืองจากอู่ฮั่นปิดเมือง ทัง้นีส้่วนผลกระทบสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 มีเพียงเล็กนอ้ย มีลกูคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการใน 

นิคมฯ หยดุทาํการชั่วคราว 1-2 เดือน ประมาณ 10% ซึง่จะกระทบผลประกอบการในไตรมาส 2 แตอ่ยา่งไรก็ตามบรษัิทคาดวา่

ในครึง่ปีหลงั ปรมิาณการใชน้ํา้จะกลบัมาเป็นเหมือนเดิม สาํหรบัธุรกิจพลงังาน มีผลประกอบการท่ีดี ซึง่สามารถเห็นไดจ้ากผล

ประกอบการไตรมาส 1 ท่ีเพ่ิมขึน้กวา่ 50% ตามท่ีบรษัิทไดป้ระกาศออกไป 



  

  

- 15 - 

 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี 2. บริษัท SDWTP ปัจจุบันยังคงจาํหน่ายนํา้ไดต้ามปกติ แต่ส่วนท่ีกระทบคือการเพ่ิม

จาํนวนผูใ้ชน้ ํา้ เน่ืองจากชะลอการก่อสรา้งวางท่อนํา้ ทัง้นี ้ตัง้แต่ในกลางปี 2563 ไดเ้ริ่มก่อสรา้งต่อแลว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ทาํใหป้รมิาณการขายเพ่ิมขึน้ ประมาณไตรมาส 3-4 ของปี 2563  

นายทรงพล สคุนธพงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

คาํถามขอ้ท่ี 1. Solar Rooftop ถา้คิดเฉพาะลกูคา้ในนิคมฯ ของกลุม่บริษัทดบับลิวเอชเอ ปัจจุบนัมีสดัสว่น

ท่ีติดตัง้ไปแลว้ก่ีเปอรเ์ซ็น และยงัคงเหลอื Capacity ท่ีจะติดตัง้อีกในนิคมฯ ก่ีเปอรเ์ซ็น 

คาํถามขอ้ท่ี 2. บรษัิทเนน้สญัญาประเภท PPA หรอื EPC หากกรณีเนน้ PPA ใหส้ญัญาตํ่าสดุก่ีปี และลดราคา

ก่ีเปอรเ์ซ็นของคา่ไฟฟา้ (Maximum Discount) กรณีเนน้ EPC ถา้ลกูคา้ติดตัง้ 1 เมกะวตัต ์บรษัิทคิดอยา่งตํ่าสดุก่ีบาทตอ่กิโลวตัต ์

คาํถามขอ้ท่ี 3.  Solar Rooftop บรษัิทมีทีมติดตัง้เอง หรอืจา้งผูร้บัเหมาภายนอกติดตัง้ 

คาํถามขอ้ท่ี 4. บริษัทมีการวางสดัสว่นในการเติบโต ระหว่างธุรกิจพลงังานและธุรกิจนํา้ ในอีก 3 ปีไวเ้ป็น

สดัสว่นอยา่งไร 

คาํถามขอ้ท่ี 5. จากสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 ในปัจจุบนั มีลกูคา้ปิดหรือหยดุกิจการหรอืไม่ และมี

ผลตอ่ธุรกิจการขายไฟบา้งหรอืไม ่อยา่งไร 

ประธานฯ ตอบคาํถามขอ้ท่ี 1 วา่ เน่ืองจากบรษัิทมีลกูคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 700 – 800 โรงงาน โดยอตัรา

การใชไ้ฟฟ้าจากทกุนิคมฯ รวมกนัแลว้เป็นพนักวา่เมกะวตัต ์ทาํใหไ้ม่สามารถตอบไดว้่ายงัคงเหลือ Capacityท่ีจะติดตัง้อีกใน

นิคมฯ ก่ีเปอรเ์ซ็น แต่ใน ปัจจุบนับริษัทดาํเนินการติดตัง้ Solar Rooftop ไปแลว้กว่า 50 เมกะวตัต ์ทัง้ในนิคมฯ และนอกนิคมฯ 

รวมทัง้ยงัคงมีสดัสว่นท่ีคอ่นขา้งมากสาํหรบัการติดตัง้เพ่ิม 

ประธานฯ ขอใหน้ายนิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์ตอบคาํถามขอ้ท่ี 2, 3 และ 4 

นายนิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์ตอบคาํถามดงันี ้ 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี 2. บริษัทเนน้สญัญาเป็น PPA และใหส้ญัญาตํ่าสดุ 10 ปี ส่วนคาํถามเรื่องอตัราการลด

ราคาคา่ไฟฟา้ขอสงวนสทิธ์ิในการตอบคาํถาม  

นอกจากนี ้นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ตอบคาํถามเสรมิวา่ สว่นลดคา่ไฟฟา้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆ ดา้น เชน่ 

ลกูคา้ผลิตหรือทาํงานก่ีวนั ระยะเวลาของสญัญา ขนาดของ Solar เป็นตน้ ซึ่งอตัราสว่ดลดขออนญุาตไม่ตอบ เน่ืองจากเป็น

คาํถามท่ีคอ่นขา้งเก่ียวกบั Competitive market 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี 3. Solar Rooftop บริษัทมีจ้างผูร้บัเหมาภายนอกติดตัง้ แต่บริษัทมีทีมวิศวกรสาํหรบั

ดาํเนินการควบคมุทัง้หมด 
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ตอบคาํถามขอ้ท่ี 4. บรษัิทวางสดัสว่นในการเติบโต ระหวา่งธุรกิจพลงังานและธุรกิจนํา้ท่ีเทา่ๆ กนั โดยธุรกิจ

พลงังานตัง้เป้าหมายท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึน้อีก 200 เมกะวตัต ์ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ สว่นธุรกิจนํา้ตัง้เป้าหมายท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึน้อีก 

200 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

ประธานฯ ตอบคาํถามขอ้ท่ี 5 วา่ จากสถานการณก์ารระบาดโควดิ-19 ไมม่ีลกูคา้รายใดปิดกิจการ โดยปกติ

แลว้ลกูคา้โรงไฟฟ้าจะหยดุทาํการเพ่ือซ่อมบาํรุงประมาณ 2-4 สปัดาหอ์ยูแ่ลว้ ในช่วงสงกรานตท่ี์ผ่านมาจากสถานการณ์ทั่ว

โลกทาํใหเ้พ่ิมระยะเวลาการปิดขึน้ประมาณ 2-8 สปัดาห ์แต่ปัจจุบนัไดเ้ปิดทาํการแลว้ ส่วนผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดโควิด-19 ตอ่ธุรกิจขายไฟ ขอใหน้ายนิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์เป็นผูต้อบคาํถามและชีแ้จง 

นายนิพนธ์ บุญเดชานนัทน ์ชีแ้จงว่า ในส่วนผลกระทบต่อยอดการขายไฟ บริษัทมีสดัส่วนลกูคา้ในกลุ่ม

หนว่ยงานการไฟฟา้ จาํนวน รอ้ยละ 88 ของกลุม่ลกูคา้ทัง้หมด ซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้ท่ีมีความมั่นคงสงู จึงไมม่ีผลกระทบใดๆ สว่น

กลุม่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม มีการลดการใชไ้ฟฟ้าบางสว่นประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งมีเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

บางแหง่เทา่นัน้ 

มติที่ประชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท และคาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2562 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผูถื้อหุน้ 

  นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ชีแ้จงว่า บริษัทไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ

บรษัิทสาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ซึง่ไดผ้า่น

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2562 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน                                                  (หนว่ย : พนับาท) 

รายการ  บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สนิทรพัยร์วม   26,418.72   20,885.34  

หนีส้นิรวม   12,859.45   12,433.11  

สว่นของเจา้ของรวม   13,559.27   8,452.24  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1,857.25  1,566.66  

กาํไรสทุธิ  2,137.21  1,032.40  

กาํไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.56 0.27 
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดตามท่ีนาํเสนอ  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,129,535,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996 

ไมเ่ห็นดว้ย 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชมุทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของ

กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคาํนึงถึง

สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท สาํหรบั

ในสว่นของรายละเอียดมอบหมายใหน้ายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารการเงิน เป็นผูชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุวา่ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทมีกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทของงบการเงินรวม จาํนวน 2,137.21 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมของงบ

เฉพาะกิจการท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวน 627.21  ลา้นบาท   

โดยมีรายละเอียดของการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล จาํนวน 2 ครัง้ ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชมุรบัทราบ มีดงันี ้

• ครัง้ท่ี 1 จาํนวน 0.0925 บาทตอ่หุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

• ครัง้ท่ี 2 จาํนวน 0.1600 บาทตอ่หุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลทัง้ 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรา 0.2525 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 965.81 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.31 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปี หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
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การจ่ายปันผล และไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไปแลว้ จาํนวน 51.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี 2562 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาดงันี ้

1. รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรา 0.2525 บาทตอ่หุน้ คิดเป็น

จาํนวนเงินไมเ่กิน 965.81 ลา้นบาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. อนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2561 และ 2562 ดงันี ้

รายการ  ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1. บรษัิทมีกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทของ 

งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
2,137.21 2,251.90 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,825.00 3,825.00 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.2525 0.2115 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (บาท/หุน้) 0.0925 - 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 (บาท/หุน้) 0.16 - 

    - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) - 0.2115 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 965.81 808.99 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 46.31 36.57 

ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จาํนวน 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรา  0.2525 

บาทตอ่หุน้ ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จาํนวน 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรา 0.2525 บาทตอ่หุน้ ตามรายละเอียดท่ี

นาํเสนอขา้งตน้ และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิ

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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เห็นดว้ย 3,129,545,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0      เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0   

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากตนเป็นกรรมการท่ีครบวาระประจาํปีนี ้จึงถือเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียใน

วาระนี ้จึงมอบให ้นายเวทย ์นชุเจริญ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ท่ี

ประธานท่ีประชมุในวาระนีแ้ทน 

นายเวทย ์นชุเจริญ แถลงใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 17 กาํหนดใหก้รรมการตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 8 ท่าน จึง

ตอ้งมีกรรมการออกจาํนวน 3 ท่าน และตามขอ้บงัคบับริษัท กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง  

ดงันัน้ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 กรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ   ตาํแหนง่ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

2. นางพรรณี วรวฒุจิงสถิต         ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์       ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส นายเวทย ์นชุเจริญ ไดเ้รียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมใน

ระหวา่งการนาํเสนอวาระนี ้

 จากนั้น นายเวทย  ์นุชเจริญ ได้ชีแ้จงเสริมว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  เพ่ือเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือ

คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท ตลอดจนสามารถสง่คาํถามลว่งหนา้ได ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระ, รายช่ือบคุคลท่ีเสนอเป็น

กรรมการ ตลอดจนไมม่ีการสง่คาํถามลว่งหนา้ เขา้มายงับรษัิท  
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 ตามมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณา

คณุสมบตัิรายช่ือบคุคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ โดยการ

นาํเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากทัง้ 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ ์ซึง่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การดาํเนินงานของบรษัิท  

 รวมทัง้ เสนอใหพิ้จารณาเลือกตัง้นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์เป็นกรรมการอิสระ (เดิมดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ) 

เน่ืองจากเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด และไดพิ้จารณาแลว้ว่า

บคุคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็น กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุลาํดบัท่ี 3 

นายเวทย ์นุชเจริญ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ รวมทัง้เสนอใหพิ้จารณาเลือกตัง้นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์เป็นกรรมการอิสระ 

และกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมติในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั 

ทัง้นี ้เมื่อการลงคะแนนในวาระนีเ้สรจ็สิน้แลว้ นายเวทย ์นชุเจรญิ จึงเรยีนเชิญ กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้

หอ้งประชมุ และเรยีนเชิญนางสาวจรพีร จารุกรสกลุ ทาํหนา้ท่ีเป็นทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุตอ่ไป 

มติที่ประชุม  อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แต่งตัง้นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,107,280,113 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2885 

ไมเ่ห็นดว้ย 22,265,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7114 

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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2. แตง่ตัง้นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,092,271,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 98.8089 

ไมเ่ห็นดว้ย 37,274,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 1.1910 

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง  0 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

3. แตง่ตัง้นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์เป็นกรรมการอิสระ และกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิท

อีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,108,223,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3186 

ไมเ่ห็นดว้ย 21,322,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6813 

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ท่ี 22 กาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บั

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา  

ตามมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 ไดพิ้จารณาแลว้ 

โดยการนาํเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความสาํเร็จใน

การปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณา

เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียง จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ 

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 เท่ากับอตัราเดิมในปี 2562 และสาํหรบัในส่วนของรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ขอใหน้ายเวทย ์นชุเจรญิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายเวทย ์นชุเจรญิ ชีแ้จงคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
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• ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท / ปี) 

 

 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท / คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน 200,000  ประธาน 30,000 

 กรรมการ 150,000  กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 

พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 
 

• โบนัส 

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบการเงินรวม

และสว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2563 
 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ 

-ไมม่-ี 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ถือว่ามีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้จึงของดออกเสียง ซึ่งคิดเป็น

จาํนวนหุน้รวมทัง้สิน้ 73,836,600 หุน้ 

ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียด

ดงักลา่วขา้งตน้ 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมติในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั 

มติที่ประชุม  อนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ซึ่งท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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เห็นดว้ย 3,039,961,313 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.1374 

ไมเ่ห็นดว้ย 15,747,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5031 

งดออกเสยีง 73,836,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.3593 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 36 (6) กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญั

ประจาํปี พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ในสว่นของรายละเอียดมอบหมายใหน้ายณฐัพรรษ 

ตนับญุเอก ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารการเงิน เป็นผูชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก เป็นผูชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้โดยการ

นาํเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 

ของบริษัท โดยเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด (“ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส”์) ซึ่งเป็น

สาํนกังานสอบบญัชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทย่อยประจาํปี 2562 
 

โดยเสนอใหบ้คุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจาํปี 2563 

1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3760 

2. นายไพบลู  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

3. นายบญุเรอืง  เลศิวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 
 

 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้าํการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกลุม่บรษัิท และ

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ให ้ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

อ่ืนของ ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ทาํหนา้ท่ีแทนได ้โดยผูส้อบบญัชีแต่ละรายดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือการมีสว่นไดเ้สีย หรือ

เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิท / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2563 ท่ีเสนอใหแ้ก่ผู้สอบบัญชี สาํหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 

1,841,400 บาท และบริษัทย่อย 1,058,170 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงิน

รายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงคา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร โดยมรีายละเอียดคา่สอบบญัชี

เปรยีบเทียบ ระหวา่งปี 2562 และ 2563 ดงันี ้

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่มขึน้ 

คา่สอบบญัชีบรษัิท      1,841,400 บาท  1,800,000 บาท 41,400 บาท 

คา่สอบบญัชีบรษัิทยอ่ย        1,058,170 บาท  1,010,000 บาท 48,170 บาท 

รวมค่าสอบบัญช ี       2,899,570 บาท  2,810,000 บาท 89,570 บาท 
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 สาํหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) จาํนวน 594,000  บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการ

วิเคราะหผ์ลกระทบงบการเงินจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ทัง้นี ้ในสว่นของคา่บรกิาร

อ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถา้มี) จะพิจารณาจากประเภทและปรมิาณงานท่ี ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ใหบ้รกิาร โดยการบรกิาร

อ่ืนจะตอ้งไมก่ระทบความเป็นอิสระของการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

 ทัง้นี ้อัตราค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีนีเ้พ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากมีบริษัทย่อย และ

โครงการงานตา่งๆ เพ่ิมขึน้  

  นอกจากนี ้ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษัท 

ออกไปไม่มีกาํหนด เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ส่งผลใหว้าระเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ตอ้งถกูเลือ่นออกไปดว้ยนัน้ 

อย่างไรก็ดี สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ไดอ้อก

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ผอ่นผนัในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยไ์ม่

สามารถจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีได ้เน่ืองจากสถานการณ ์โควิด-19 ใหบ้รษัิทสง่งบการเงินไตร

มาสท่ี 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และไดร้บัการแต่งตัง้จาก

บริษัทดงักลา่วต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ได ้โดยบริษัทตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายดงักลา่วในการประชมุ

คราวตอ่ไป 

 ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จึงไดม้ีมติแต่งตัง้ให้

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักลา่วขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัสอบ

ทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของบรษัิท และใหแ้จง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบตอ่ไป            

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 ตาม

รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอ  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอขา้งตน้ 

ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,129,535,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996 

ไมเ่ห็นดว้ย 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

งดออกเสยีง 0 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   
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ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติวงเงนิเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายณฐัพรรษ ตนับญุเอก ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารการเงิน ชีแ้จงรายละเอียด

ตอ่ผูถื้อหุน้ 

 นายณัฐพรรษ ตนับุญเอก ชีแ้จงว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 อนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน 5,000 ลา้นบาท และท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 

เมษายน 2561 อนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน 8,000 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 13,000 ลา้นบาทนัน้  

บรษัิทไดม้ีการออกเสนอขายหุน้กู ้ดงันี ้

• ในเดือนสงิหาคม ปี 2560 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท  

• ในเดือนมิถนุายน ปี 2561 จาํนวน 5,000 ลา้นบาท  

• ในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2563 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท  

รวมทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท จึงมีวงเงินคงเหลอืในการออกหุน้กูใ้หม ่1,000 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้บริษัทมีความประสงคท่ี์จะบริหารจดัการตน้ทุนของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ และมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใชเ้งินทนุในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจดัหาเงินทุนจาก

แหลง่ภายนอกเพ่ิมเติม โดยขอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติม ของบรษัิท

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรอืไมร่ะบช่ืุอผูถื้อ ประเภทดอ้ยสทิธิหรอืไมด่อ้ยสทิธิ 

ซึง่อาจมีหรอืไมม่ีประกนั และอาจมีหรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รวมถึงหุน้กูด้อ้ยสทิธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Debenture)  

สกลุเงิน : เงินบาท หรอืเงินเหรยีญสหรฐั และ/หรอืเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนๆ 

จาํนวนเงิน

รวมของหุน้กู้

ทัง้หมด 

: ไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ี

ออกหุน้กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว 

จาํนวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนมุตัิในครัง้นีไ้ม่เกิน 16,000 ลา้น

บาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินเงินอ่ืน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) 

โดยเมื่อคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูคา่ท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด 

ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจํานวน
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เทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กู่ท่ีไถ่ถอนแลว้หรอืท่ีบรษัิทไดท้าํการซือ้คนื 

จะนํามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัท สามารถทําการออกและเสนอขายได้  

(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กู้เพ่ือการ Refinancing หุน้กู้เดิม (การออกหุน้กู้ใหม่เพ่ือชาํระ 

และ/หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนั

กับวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็น

สว่นหนึ่งของมลูคา่รวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนใน การคาํนวณวงเงินของ

หุน้กูท่ี้บรษัิทสามารถทาํการออกและเสนอขายได ้

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี เวน้แต่กรณีการออกหุน้กู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual 

Debentures) ซึ่งการกําหนดอายุและวันครบกําหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตาม

กฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

หนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่

ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ

สามารถออกและเสนอขายแยกตา่งหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอ

ขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ กาํลงัจะครบกาํหนดชาํระคืนหรือถกูไถ่ถอน

คืนก่อนกาํหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืน

เงินตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเมื่อครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในหุน้

กู ้

การไถ่ถอน

ก่อนครบ

กาํหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด และ/หรือ

บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขึน้

ทะเบียนตรา

สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศูนยซ์ือ้ขาย

ตราสารหนีอ่ื้นใด 
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เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนหุน้กู้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บัอนุมตัินี ้

บรษัิทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่ถอนหรอืชาํระคืน 

วตัถปุระสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระตน้ทนุทางการเงินของบรษัิท 

2.  เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม ่และรองรบั

การขยายธุรกิจของบรษัิท 

และอนมุตัใิหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจดงัตอ่ไปนี ้  

1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การกาํหนดช่ือ

ลกัษณะการขายหุน้กูจ้าํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุน้กู ้  ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนอตัรา

ดอกเบีย้วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบีย้วธีิการจดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสถาบนัจัดอันดบัความ

นา่เช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

3) การเขา้เจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 

ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการนาํหุน้กู ้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ 

ตลาดรองอ่ืนๆ 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติมของบริษัท ตามรายละเอียดตามท่ี

นาํเสนอ  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติมของบรษัิท ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,128,773,413 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9753 

ไมเ่ห็นดว้ย 771,800 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0246 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวณชัา รตันจิตบรรจง เลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผูถื้อหุน้ 

  นางสาวณชัา รตันจิตบรรจง ชีแ้จงว่า ตามท่ีพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 

2563 (“พรก.”) ไดม้ีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2563 โดยยกเลกิประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 74/2557 

เรือ่ง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 ซึง่มีการยกเลกิประเด็นหลกั 2 เรือ่ง ดงันี ้

1. ผูร้ว่มประชมุอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามขององคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นท่ีประชมุเดียวกนั 

2. ผูร้ว่มประชมุตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร 

จึงสง่ผลใหผู้ร้ว่มประชมุท่ีจะเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์าม พรก. สามารถเขา้รว่มประชมุจากท่ี

ใดก็ได ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในสถานท่ีประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป เพียงแค่ใหม้ีการเช่ือมตอ่ 

(Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันไดก็้สามารถประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสต์าม พรก. ฉบบันีไ้ด ้

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ และเห็นสมควรใหน้าํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 24/1 และ 25 รวมทัง้เพ่ิมขอ้บงัคบัใหม่ขอ้ 32/1 เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการประชุม และ

เพ่ือใหร้องรบัการจดัประชมุคณะกรรมการและการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ดงันี ้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 24/1  ในกรณีเป็นการประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงันี ้

(1) กรรมการท่ีเขา้ประชมุอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของ

องคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดยีวกนั และ

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่น

ประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชมุ 

(2) กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุจะตอ้งสามารถประชมุ

ปรกึษาหารอืและแสดงความคดิเห็นระหวา่งกนัได้

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

(3) ประธานท่ีประชมุจะตอ้งจดัใหก้รรมการท่ีเขา้รว่ม

ประชมุแสดงตนเพ่ือเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกสก์่อนรว่มการประชมุ 

ขอ้ 24/1   การประชมุคณะกรรมการจะจดัประชมุผา่น

สือ่อิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 
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ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

(4) ประธานท่ีประชมุจะตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึเสยีง 

หรอืทัง้เสยีงและภาพของกรรมการและผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุทกุคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชมุ 

(5) การประชมุจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกสท่ี์หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกาศกาํหนด 

ขอ้ 25     ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน

กรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย สง่หนงัสอื

นดัประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็น

รบีดว่นเพ่ือรกัษาสทิธิและประโยชนข์องบรษัิท 

จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกาํหนด

วนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ในกรณีท่ีเป็นการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์การสง่หนงัสอื

นดัประชมุจะสง่ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

ในกรณีท่ีเป็นการประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส ์หนงัสอืประชมุจะตอ้งระบโุดย

ชดัแจง้วา่การดาํเนินการประชมุจะกระทาํโดย

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และระบสุือ่

อิเลก็ทรอนิกสท่ี์กรรมการแตล่ะคนจะสามารถ

เขา้ถงึเพ่ือการเขา้ประชมุได ้

ขอ้ 25      ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน

กรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย สง่หนงัสอื

นดัประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็น

รบีดว่นเพ่ือรกัษาสทิธิและประโยชนข์อง

บรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และ

กาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ขอ้ 32/1                      -ไมม่ี- ขอ้ 32/1   การประชมุผูถื้อหุน้จะจดัประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24/1, ขอ้ 25 และขอ้ 32/1 ตาม

รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอ  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุ

ลงมตใินวาระนี ้
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มติที่ประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 24/1, ขอ้ 25 และขอ้ 32/1 ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอ

ขา้งตน้ ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 3,129,545,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้

ทา่นใดประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพ่ิมเติม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ เพ่ิมเติม  

ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา และไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  

ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ปิดประชมุเวลา 15.35 น. 

  

ลงช่ือ..............................................ประธานคณะกรรมการบรษัิท / ประธานท่ีประชมุ 

                 (นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ) 

 

 

 

ลงช่ือ............................................เลขานกุารบรษัิท / ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                    (นางสาวณชัชา รตันจิตบรรจง) 
 

 


