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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี่ 24 มนีาคม 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ช้ัน 3 โรงแรมมริาเคิลแกรนด์คอนเวนช่ัน                  
ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้เม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม 2554 บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  (บริษทั) มี
ผูถื้อหุน้ รวม  2,757  ราย  รวมเป็นจ านวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 ณ 
เวลา 13.30 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 175 ราย  รวมจ านวนหุน้         5,663,955 หุน้   
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ     จ านวน 121 ราย  รวมจ านวนหุน้ 1,410,756,894 หุน้ 

  รวมจ านวน  296  ราย   รวมจ านวนหุน้      1,416,420,849   หุน้         
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  85.1355  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จึงครบเป็นองคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั   

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทั  เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 

2. นายกนกศกัด์ิ 
 
ป่ินแสง กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

3. นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทั 
 

4. 
 

พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการธรรมาภิบาล 
 

5. นายบุญมี จนัทรวงศ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
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6. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทั 
 

7. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ   
กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

8. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
กรรมการบริหารและการลงทุน  
กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   
 

1.พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพนัธ์ุม่วง ติดภารกิจ 
2.นายวิเศษ ช านาญวงษ ์ ติดภารกิจ 
3.นางมณฑา ประณุทนรพาล ติดภารกิจ 

 

ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี ้
ผู้บริหารของบริษทั ได้แก่ 

     1. นายเจริญสุข     วรพรรณโสภาค รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 
     2. นายน าศกัด์ิ วรรณวิสูตร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการเงินและบญัชี 
     3. นางน ้าฝน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัษฎานุกลู ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั 
     4. นางธิดารัชต ์    ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 
     5. นายเชิดชาย      ปิติวชัรากลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
     6. นายพจนา         
 

บุญศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
     7. นางวิราวรรณ    ธารานนท ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการ 

     8. น.ส.ดวงแกว้      
 

อ้ึงศรีทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     9.  น.ส.กนัยานาถ วีระพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
   10. นายสมบติั อยูส่ามารถ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

ผู้บริหารของบริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติีส์้ จ ากดั (UU)  ได้แก่ 
 1. นายปิติพงษ ์      ชีรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

2. นายอดุลย ์ ไชยพรหม ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและพฒันาธุรกิจ 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  ได้แก่ 
นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ที่ปรึกษากฎหมายและภาษอีากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ ากดั ได้แก่ 
นางวรรณิภา ร่วมรังษี     และ นายสมชาย สถิรมงคลกลุ     

 เม่ือเวลา  13.30 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหพิ้ธีกรแจง้ท่ีประชุมทราบถึงวิธี
ปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

ก าหนดใหก้ารลงมติกระท าโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share 
One Vote) ทั้งน้ีสามารถออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน ส าหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดส าหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพิ้จารณาลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง 
ใหย้กมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ียกมือเพ่ือลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ดงักล่าว    โดยผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีท่ี 2   ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดง
ความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียง   ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร   ส าหรับ
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะแสดงความประสงคจ์ะออกเสียงไวแ้ลว้  บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงตามนั้น 
ไวแ้ลว้ในระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน  และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว
เท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุ้นทุก
ระเบียบวาระว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ในการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น ส าหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน   ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้จะตอ้งส่ง
บัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  ซ่ึงบัตรลงคะแนนระเบียบวาระน้ีเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพ่ือให้การรวบรวมการเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

ส าหรับการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน   กรณีท่ีจะท าใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดงัน้ี 
1.บตัรลงคะแนนช ารุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
2. หากบริษทั ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏว่าผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนท าใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
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2. การนบัและประกาศผลคะแนน 
เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเป็นการอ านวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ด าเนินการอ านวยความสะดวกโดยน าโปรแกรมการลงทะเบียน                
(E-Voting ) ในการนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode มาใชส้ าหรับการประชุมคร้ังน้ีโดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู ้
ถือหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ 

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หน้าท่ีจะสรุปผล
คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ  นอกจากนั้นแลว้   บริษทัฯจะสรุปผล
คะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง โดยในวนัถดัไป บริษทัฯ จะน าสรุปผลคะแนน เปิดเผยทาง
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ส านกังานท่ีปรึกษา
กฎหมายจากภายนอกท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย   ซ่ึงนายอุทิศ ธรรมวาทิน 
ประธานท่ีประชุม เรียนว่าเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ได้
ด าเนินการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือความโปร่งใสจึงขอใหมี้อาสาสมคัรการสังเกตการณ์การนบัคะแนนซ่ึง
อยูด่า้นหลงัหอ้ง จ านวน  3 คน ประกอบดว้ย            

 - นายสมชาย สถิรมงคลกลุ ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
     -  นายชาตรี  พุทธรักษา ผูแ้ทนจากบริษทั  

  - น.ส.ปนดัดา อุทยัวฒันา ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมเร่ืองอาสาสมคัรในการสังเกตการณ์นบัคะแนน

โดยหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอสงัเกตการณ์เพ่ิมเติมสามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีบริษทั ได ้  และไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองวิธีการลงคะแนนเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูใ้ดแจง้ความประสงคห์รือสอบถามขอ้มลูอ่ืนใดอีก 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมกรุณายกมือข้ึน และ
เม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ จึงแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม และสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะแลว้จึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีท่ีเร่ืองท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามภายหลงัการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 2 เร่ือง ดงัน้ี 
 เร่ืองท่ี 1   ตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการประชุม เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2553  และ
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไดก้ าหนดขั้นตอนในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ราย
ย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ   ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดระยะเวลา
ตั้งแต่ วนัท่ี 1  ตุลาคม  2553    จนถึงวนัท่ี 31  ธันวาคม 2553   ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระ และเสนอ
รายช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

เร่ืองท่ี 2   ตามท่ีนางคุณลีนา เจริญศรี กรรมการผูแ้ทนจากการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงเกษียณราชการ  
และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2554   ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั
ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งนายรังสรรค ์ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษทัแทนนางลีนา  เจริญศรี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 
มกราคม 2554 เป็นตน้ไป และในวนัดงักล่าวบริษทัไดแ้จง้ท่านผูถื้อหุ้นผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

จากนั้นประธานฯ เรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพ่ือ
เป็นการบริหารเวลาอนัมีค่าส าหรับท่านผูถื้อหุน้ จึงใหส้อบถามขอ้สงสยัในประเด็นต่างๆ  อย่างกระชบั  โดยขอให้
ตั้งค าถามในประเดน็ท่ีไม่ซ ้ ากบัประเดน็เดิม  และใชเ้วลาไม่เกินคนละ 5 นาที  และไดม้อบหมายให ้ นายประพนัธ์ 
อศัวอารี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ น าเสนอตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2552  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553  ทั้งน้ี บริษทั ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2552 โดยได้
จดัส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ส านกังานก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ รวมทั้งเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันบัแต่วนั
ประชุมแลว้ ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ดงันั้น บริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2552  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมและเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม
เพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2553โดยไม่ต้อง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2552 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัท  
 ประจ าปี 2552 (ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เสนอรายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั  
และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงัรายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
1. ปริมาณน ้าจ าหน่ายในระบบ   

1.1 การจ าหน่ายน ้าดิบ 244.88         ลา้น ลบ.ม. 
1.2 การใหบ้ริการน ้าประปา 58.91         ลา้น ลบ.ม. 

รวม         303.79 ล้าน ลบ.ม. 
 

   หน่วย:ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2. รายไดร้วม               4,674.80 4,163.75 
3. รายจ่ายในการด าเนินการรวม 3,294.31 2,943.23 
4. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    89.81 67.65 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  381.75 325.77 
6. ก าไรสุทธิ  908.94 827.10 
7.หกัก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย   0.38                                     - 
8.ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 908.55                                     827.10 
    

  ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่มกราคม – ธนัวาคม 2553 ท่ีผา่นมา   บริษทั ไดด้ าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งน ้า การศึกษาเพ่ือพฒันาแหล่งน ้าและแผนหลกัการปรับปรุงระบบท่อส่ง

น ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  และระบบท่อส่งน ้าใหส้ามารถรองรับต่อความตอ้งการใชน้ ้ าในระยะเวลา 10 
ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะศึกษาแลว้เสร็จในตน้ปี พ.ศ. 2554   

2. ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของระบบท่อส่งน ้ าบริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชลบุรีและระยอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของระบบท่อส่งน ้าสายหลกัทั้งในดา้นความสามารถในการส่ง
จ่ายน ้าและดา้นการบริหารจดัการระบบสูบจ่ายน ้า ซ่ึงไดแ้ก่ งานก่อสร้างวางท่อแยกจ่ายน ้าดิบโรงกรองน ้า
บางละมุง (ใหม่) งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าเพ่ิมแรงดนั    บริเวณอ่างเกบ็น ้าหนองคอ้ ซ่ึงงานปรับปรุงสถานี
สูบน ้ามาบตาพุด ทั้ง 2 แห่งน้ี สามารถรองรับการใชน้ ้ าเพ่ิมข้ึนไดไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 22 ลา้น ลบ.ม. อีกส่วน
หน่ึงเป็นงานก่อสร้างวางท่อส่งน ้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3    เม่ือแลว้เสร็จสามารถรองรับการ
ขยายตวัของการใชน้ ้ าในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด-สัตหีบ ไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ปีละ 105 ลา้น ลบ.ม. ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2552 มีความกา้วหนา้งานก่อสร้างประมาณร้อยละ 
65 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปลายปี 2554 

3. ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของการบริหารจดัการน ้า บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาระบบควบคุมการสูบจ่ายน ้ า
แบบรวมศูนย ์โดยก าหนดใหศู้นยก์ารควบคุมระบบ Control Center ดงักล่าวให ้มีศูนยร์วมอยู่ท่ีส านกังาน 
มาบตาพุด โดยปรับปรุงระบบ SCADA ของบริษทัใหเ้ป็นแบบ Central Control ท่ีมีมาตรฐาน ทนัสมยั    
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มีประสิทธิภาพสูงสุด   มีระบบการจดัการฐานขอ้มูลเก็บไวเ้ป็นศูนยก์ลาง และพฒันาระบบควบคุมของ
บริษทัรองรับการรวมศูนยป์ฏิบติัการระยองและศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา -ชลบุรีเขา้ดว้ยกนั  เป็นศูนย์
ปฏิบติัการเดียวกนัท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในส่วนต่างๆ ทั้งบริษทั และลูกคา้ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ซ่ึงคาด
วา่จะด าเนินการพฒันาระบบควบคุมการสูบจ่ายน ้าแบบรวมศูนย ์(Control Center)แลว้เสร็จในปี 2554 

4. ดา้นพฒันาธุรกิจ จากประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการน ้ าทางภาคตะวนัออกและการด าเนินธุรกิจ
น ้าประปาท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีหลากหลาย บริษทัจึงไดพ้ยายามขยายโอกาสในการลงทุนธุรกิจทางดา้น
น ้าจากความช านาญท่ีมีอยูไ่ปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพฒันาธุรกิจทางดา้นน ้าอ่ืนๆ 
เช่น การผลิตน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย และรวมถึงการบ าบดัน ้าเสียเพ่ือน ากลบัมา
ใชใ้หม่ เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจทางดา้นน ้าอย่างครบวงจร นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาโอกาสในการ
ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน เพ่ือเพ่ิมรายไดน้อกเหนือจากรายไดห้ลกัจากธุรกิจ
ทางดา้นน ้ า และยงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ในดา้นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยงัไดศึ้กษาโครงการ
ลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศ จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีศกัยภาพ ทั้งธุรกิจทางดา้นน ้าและพลงังานทดแทน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการขยายโอกาสในการลงทุน 

อน่ึงดว้ยวิสัยทศัน์องคก์ร “มุ่งสู่การเป็นผูน้ าดา้นการจดัการน ้าอย่างมีคุณค่า เพ่ือความกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างย ัง่ยืน หรือ Water solution for all” ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีท่ีผ่านมา 
บริษทัจึงสั่งสมประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ  และพฒันาศกัยภาพในเร่ืองดงักล่าวมาอย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกบัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความตั้งใจและปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะน าความเช่ียวชาญ
เหล่าน้ีมาพฒันาใหชี้วิตความเป็นอยู่ของชุมชนดียิ่งข้ึน  ดงันั้น โครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทัจึงมุ่งเนน้ในเร่ืองเก่ียวกบั “น ้า” โดยมิไดล้ะเลยการรับฟังและตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนควบคู่กนัไป โดยอยู่ภายใตห้ลกัการท่ีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เนน้ย  ้าเสมอว่า “การพฒันา
ชุมชนควรอยู่บนพ้ืนฐานของความยัง่ยืน  เนน้การสอนวิธีจบัปลา  มากกว่าการน าปลาไปให”้    การ
ด าเนินงานของโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงตั้ งอยู่บนหลกัการและเหตุผล 4 ประการ 
กล่าวคือ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยกิจกรรม CSR นั้นตอ้งเหมาะสมและตรงกบัความสนใจ
ของชุมชน ซ่ึงเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะขจดัความเขา้ใจผิดในธุรกิจของบริษทั โดยการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ถกูตอ้งกบัชุมชน   
กิจกรรม CSR ในปี 2553 จึงใหค้วามส าคญักบักิจกรรมหลกัๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้าและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

พฒันาชุมชน ดา้นพฒันาเยาวชน และดา้นส่งเสริมศาสนา กีฬา และวฒันธรรม ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนในหลายระดบั ดงัน้ี 

ด้านน า้และส่ิงแวดล้อม 
เป็นหน่ึงในกิจกรรมหลกัของบริษทั โดยเล็งเห็นความส าคญัและปัญหาเร่ืองภยัแลง้และอุทกภยัท่ีเกิดใน

ทุกๆ ปี จึงจดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยบรรเทาความทุกขย์ากของผูป้ระสบภยัทั้งจากภยัแลง้และอุทกภยั โดยเฉพาะ 
โครงการฝนหลวงซ่ึงในปีท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จในการท าใหฝ้นตกในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีก าหนด 98% ของ
จ านวนวนัท่ีข้ึนบินปฏิบติัการ และมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและป่าไมท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัการฝนหลวง 173 
ลา้นไร่ โดยโครงการครอบคลุมจงัหวดัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก  นอกจากน้ี 
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บริษทัยงัไดจ้ดัส่งรถน ้า RO และน ้าด่ืมบรรจุขวดใหบ้ริการแก่ผูป้ระสบอุทกภยั ในจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบ อาทิ 
ระยอง อยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์  และภาคใตอี้กดว้ย โครงการดา้นน ้ าและส่ิงแวดลอ้มน้ี  ยงัรวมถึงการอบรม
และปรับปรุงประปาชุมชนตามแนวเสน้ท่อ ทั้งดา้นการซ่อมบ ารุงและดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้านพฒันาชุมชน  
บริษทัจดักิจกรรม CSR เพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์และสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่างๆ  ใน 

โครงการลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได ้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัอบรมอาชีพใหแ้ก่แม่บา้นในชุมชน  เช่น การ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือท าผลิตภณัฑใ์ชเ้องภายในบา้น  หรือฝึกอาชีพอ่ืนเพ่ือเป็นอาชีพเสริม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างความเป็นอยู่ใหดี้ยิ่งข้ึน  นอกจากนั้น ตลอดปี 2553 บริษทัไดจ้ดัใหมี้ โครงการใจอาสาพฒันาชุมชน  เพ่ือน า
ผูบ้ริหารและพนกังานไปร่วมพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีและลด
ช่องว่างระหว่างกนั  และยงัมีการขุดลอกคูคลองและโครงการเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนท่ีไดด้ าเนินการเพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  และส่งเสริมคุณภาพของผูพิ้การในชุมชน 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 นายคงพฒัน์ ธนอุดมสุข ไดส้อบถามถึงสาเหตุและผลตอบแทนในการลงทุนในประเทศ จีน และอินเดีย  
และเสนอแนะวา่ท่ีบริษทัมอบทุนการศึกษาใหโ้รงเรียนละ 15,000 บาท นั้นควรเป็นโรงเรียนละ  100,000 บาท 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนวา่บริษทัอยูใ่นขั้นตอนการศึกษาการลงทุน โดยยงั
ไม่ไดด้ าเนินการลงทุนแต่อย่างใด  และยงัไม่ลงทุนในประเทศจีนหรืออินเดียในขณะน้ีแต่จะไดพิ้จารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงการเป็นหลกั  ส่วนการมอบทุนการศึกษา บริษทัไดด้ าเนินการใหค้รอบคลุม 3 จงัหวดัในพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการ ดงันั้นจ านวนเงินใหโ้รงเรียนละ 100,000 บาทจึงเป็นจ านวนเงินท่ีค่อนขา้งมาก แต่อย่างไรก็ตามขอนอ้ม
รับขอ้เสนอแนะไวพิ้จารณาต่อไป  

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ไดเ้สนอแนะวา่ควรใหมี้การรับรองรายงานการประชุม โดยใหมี้การพิจารณามิใช่
รับทราบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับรองและแกไ้ขรายงาน แต่ส าหรับระเบียบวาระน้ีเห็นดว้ยตามท่ีฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงว่า
เป็นเร่ืองรับทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติแต่อยา่งใด และขอชมเชยผลการประกอบการของบริษทั ซ่ึงในระยะเวลา 2-
3 ปีท่ีผ่านมา เห็นว่าเป็นการเติบโตอย่างย ัง่ยืน   อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากอตัราก าไรต่อหุ้นซ่ึงปรากฏใน
รายงานประจ าปีหนา้ 69  คิดเป็น 0.55 บาท  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีตราไว(้พาร์) หุน้ละ 1 บาท จึงเห็นว่า
บริษทัยงัไม่ไดบ้ริหารงานให้เต็มศกัยภาพ  มีขอ้สังเกตว่าบริษทับริหารกิจการในเชิงป้องกนัความสูญเสียจนเกิน
ควร  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.44  เท่า ดงันั้นบริษทัจึงควรลงทุนในโครงการท่ีก่อใหเ้กิดรายได้
ใหบ้ริษทัมากกว่าน้ี ซ่ึงจากศกัยภาพของบริษทัแลว้สถาบนัการเงินน่าจะยินดีใหก้ารสนบัสนุน  อีกทั้งไดส้ังเกตว่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีจ านวนสูงเม่ือเปรียบเทียบจากทุนจดทะเบียน   ดังนั้นหากบริษทัลงทุนใดๆท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์กว่าน้ีก็จะท าให้ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สูงข้ึนดว้ย  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงควรพิจารณา
บริหารเงินทุนในโครงการต่างๆ ใหไ้ดผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไดม้ากยิ่งข้ึนในอนาคต  
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นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานฯ เรียนว่าตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ถึง 1 เท่า ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงเร่ืองดงักล่าว และก็ไดใ้ห้ฝ่ายบริหารศึกษาโครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนเพ่ิมเติมวา่ในปี 2550  ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ซ่ึง
ในขณะนั้นบริษทัเกิดปัญหาภาวะขาดทุนของบริษทัยอ่ย จึงไดใ้หค้วามส าคญัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ต่อมาในปี 
2552-2553 บริษทัตอ้งบริหารงานภายใตภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลงัประสบปัญหาในขณะนั้น จึงเห็นว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ควรเกิน 1 เท่า เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอนจึงบริหารงานค่อนขา้งระมดัระวงั 
ทั้งน้ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีอยู่ในเกณฑด์งักล่าวเป็นผลดีเร่ืองตน้ทุนทางการเงินของบริษทัจากแหล่งเงินทุนท่ีมี
อตัราต ่า   อยา่งไรกต็ามบริษทัจะไดศึ้กษาโครงการต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ในอนาคตต่อไป 

 
  นาย Jonathan Chi ผูรั้บมอบฉันทะจาก NORBAX INC.,13   ผูแ้ทนของ Utilico Emerging Market 
(Utilico)   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้จ านวน 169 ลา้นหุน้  คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน มาตั้งแต่ปี 2549   ขอแสดง
ความยินดีต่อผลประกอบการท่ีดีเยี่ยมในปี 2553  ซ่ึงสะทอ้นราคาหุ้นปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 4.50 บาทในปีก่อนสู่
ระดบัสูงกวา่ 6.00 บาท ในปัจจุบนั และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทัท่ีน าเสนอการจ่ายปันผลเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  
ซ่ึงคาดวา่บริษทัจะสามารถพฒันาผลประกอบการ และสร้างเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเห็นว่า
ประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการเติบโตของบริษทัในอนาคต คือ การให้ส่วนลดอย่างต่อเน่ืองแก่การประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) โดย Utilico ให้การสนบัสนุนการให้ส่วนลด เม่ือเกิดความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจคร้ังก่อน   
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของปี 2553-2554 กลบัฟ้ืนตวัดีข้ึน ดงันั้น กปภ.จึงควรช าระอตัราค่าน ้ าปกติ โดยไม่มี
ส่วนลด   จากผลของการให้อตัราค่าน ้ าคงท่ีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี  ในขณะท่ีเงินเฟ้อยงัคงเพ่ิมข้ึนจากผลการ
ด าเนินงานปี 2553 หากไม่มีส่วนลดจะส่งผลใหก้ าไรก่อนหกัภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 3   ซ่ึงในช่วง 3 ปี ท่ีผ่าน
มาบริษทัควรจะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลต่อราคาหุน้ดว้ยเช่นกนั     อน่ึงนโยบายการคงส่วนลดจะ
กระทบเชิงเชิงลบต่ออนาคตของบริษทั  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงความสามารถในการจดัหา
แหล่งทุน และเป็นขอ้จ ากดัในการขยายการลงทุนใหม่ ซ่ึงการยกเลิกส่วนลดอตัราค่าน ้าจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถ
จ่ายเงินปันผลไดม้ากข้ึน ซ่ึงเงินปันผลท่ีดีข้ึนย่อมสะทอ้นมูลค่าของบริษทัอนัเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.ในฐานะผูถื้อ
หุน้ดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น จึงขอน าเสนอเป็นประเดน็เร่ืองธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดงักล่าว อาจพิจารณาว่าเป็นการให้
ผลประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นการขดัแยง้ต่อผูถื้อหุ้นโดยรวมจึงขอเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 2 
ประเดน็ โดยพิจารณาโครงสร้างอตัราค่าน ้าอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงควรพิจารณาการปรับฐานอตัราค่าน ้าทุก 3 ปี ตาม
อตัราเงินเฟ้อ  เพ่ือความชดัเจนต่อผูถื้อหุน้  บริษทั  และต่อลกูคา้ และพิจารณายกเลิกส่วนลดดงักล่าวโดยเร็ว 
  นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ กล่าวขอบคุณผูแ้ทนของบริษทั Utilico Emerging Market ท่ีไดน้ าเสนอเร่ืองอตัราค่า
น ้ าดิบ โดยมีความเห็นเช่นเดียวกนัเร่ืองปรับลดฯให้แก่กปภ.ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  และเรียนเพ่ิมเติมถึงกรณีท่ี
บริษทัจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมในการส ารองน ้าในอนาคตดว้ย จึงขอให ้กปภ.เขา้ใจถึงความจ าเป็นของบริษทัในการ
ลงทุนต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส ารองน ้าดิบในอนาคตดว้ยเช่นกนั  เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนน ้าใน
นิคมอุตสาหกรรมอยา่งท่ีปรากฏข่าวในอดีต ทั้งน้ี หากบริษทัสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนน ้าไดก้็
จะเป็นประโยชนใ์นภาพรวมดว้ยเช่นกนั 
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   นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าตามท่ีปรากฏข่าวทางโทรทัศน์ว่าประชาชน
ประทว้งค่าเสียหายเร่ืองอ่างเกบ็น ้าช ารุด จึงประสงคท์ราบความคืบหนา้ของเร่ืองดงักล่าว 
   นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล เรียนว่า ตนได้ถือหุ้นบริษัทมาเป็นเวลา 10 ปี แล้ว จึงเห็นการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างชดัเจน และจากผลประกอบการของบริษทัจึงเห็นว่าผูบ้ริหารชุดน้ีบริหารงานค่อนขา้งดี และ
ขอช่ืนชม ซ่ึงสังเกตไดจ้ากบริษทัไดพ้ยายามใหมี้การปรับลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าสอบบญัชี เป็นตน้  จึงขอเป็น
ก าลงัใจ และสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารพิจารณาไดต้ามความเหมาะสม  โดยมีขอ้เสนอแนะว่าการปรับลดอตัราค่าน ้า
อาจทยอยใหส่้วนลดแก่กปภ.ซ่ึงกน่็าจะยอมรับได ้ แต่ประสงคใ์ห ้กปภ.แจง้ใหท้ราบว่าอตัราส่วนลดท่ี กปภ.ไดรั้บ
นั้นน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใด โดยบริษทัอาจจะพิจารณาใหเ้ป็นกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ร่วมกบั กปภ. กไ็ด ้
   นายอนุพจน ์พนาพรศิริกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงแนวทาง
หรือแผนการหารายได้ทดแทนการปรับลดอตัราค่าน ้ า และการเตรียมการส าหรับภาวะการขาดแคลนน ้ าท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้ งจากปัญหาภัยแลง้ และปัญหาน ้ าทะเลหนุนสูง และสอบถามถึงการหารายได้ท่ีมาจาก
อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั เช่น ท่ีดิน อ่างเกบ็น ้า อาคารส านกังาน เป็นตน้ 
   น.ส.พิศมยั ขนบดี กล่าวช่ืนชมโครงการ CSR ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  ทั้งน้ี ตระหนกัดีว่าใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวบริษทัควรท าความเข้าใจกบัชุมชน โดยเฉพาะการให้ความส าคญัเร่ืองความรู้เก่ียวกบัการใช้น ้ า 
เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราจะปรากฏว่าเกษตรกรมีปัญหาเร่ืองคุณภาพน ้า  บริษทัจึงควรให้ความส าคญั
เร่ืองแหล่งน ้า  และส ารองใหม้ากข้ึน พร้อมทั้งเห็นดว้ยกบัการปลูกฝังเยาวชนเร่ืองการใชน้ ้ าอย่างมีคุณค่า และการ
อนุรักษท์รัพยากรน ้า 

 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และเรียนว่า บริษทัจะไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะ

ของผูถื้อหุน้เร่ืองการปรับลดอตัราค่าน ้าดิบต่อไป   และช้ีแจงว่ากรณีอ่างเก็บน ้าช ารุดตามท่ีปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็น
อ่างเกบ็น ้าของผูอ่ื้นท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง มิใช่อ่างเกบ็น ้าของบริษทั    

กรณีแผนการหารายไดท้ดแทนการปรับลดอตัราค่าน ้ านั้นจะเห็นไดว้่าบริษทัยงัสามารถรักษา
อตัราก าไรสุทธิให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงท่ีผ่านมา  อีกทั้ งบริษัทด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาธารณูปโภค 
คณะกรรมการบริษทัจึงตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการหารายไดเ้พ่ิมเติมเพ่ือการ
ทดแทนดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ีจากการส ารวจปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าของลูกคา้แลว้ปรากฏว่ามีปริมาณสูงข้ึน โดย
บริษทัเตรียมการเพ่ือจดัหาแหล่งน ้าส ารองนั้นใหส้อดคลอ้งกบัอุปสงคข์องลูกคา้   ซ่ึงการลงทุนในการจดัหาแหล่ง
น ้าส ารองตอ้งใชจ้ านวนเงินสูง ประกอบกบัตอ้งศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย   ดงันั้นในปี 2554 บริษทัจึงได้
หารือกบัลกูคา้ทุกราย เพ่ือบริษทัจะไดว้างแผนการลงทุนในจ านวนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้
น ้าของลกูคา้ในอนาคต      

ส าหรับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยน์ั้น บริษทัมีแนวทางเพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส ารองจึงไดมี้
โครงการสระส ารองท่ีอ าเภอมาบข่า 90 ไร่ ส าหรับรายไดจ้ากพ้ืนท่ีให้เช่าส านักงานบริษทัได้รับผลตอบแทน
ประมาณ เป็นร้อยละ   5- 6 ของการลงทุน  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้มีการบริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
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บริษทัจึงอยูใ่นระหวา่งการศึกษาเร่ืองการน าสินทรัพยเ์ขา้กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์
ตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้เสนอแนะและบริษทัจะน าไปพิจารณาต่อไป  จากนั้น
เรียนวา่เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัระบุใหร้ะเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือพิจารณาจึงจ าเป็นตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
และในปีท่ีผา่นมาผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะวา่ควรใหร้ะเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองรับทราบ ซ่ึงในระเบียบวาระท่ี 7 บริษทัจะ
ไดน้ าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ (1)  ต่อไป 

หลงัจากนั้นประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี  
2553 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัรายงานของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ประจ าปี 2553 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.6096 
ไม่เห็นดว้ย                       0     เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 งดออกเสียง                  5,538,325     เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 

 

อน่ึง ตั้งแต่ระเบียบวาระท่ี 4 เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นไดม้าลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน  ดงันั้น  
คะแนนเสียงในการลงมติจึงเพ่ิมข้ึนจากระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553  
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 

 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลก าไรขาดทุน ประจ าปี 
2553 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ และบริษทั ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554   ส าหรับ
รายละเอียดของงบดุลและผลก าไรขาดทุนมีรายละเอียดอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2553  จึงขอใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาและอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ โดยบริษทั มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,870.60 ลา้นบาท   มี
หน้ีสินรวม เท่ากบั 3,253.68 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั  6,616.92 ลา้นบาท   โดยก าไรสุทธิเม่ือสุทธิ
จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั  908.55  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     
          (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 9,870.60 8,775.49 
หน้ีสินรวม 3,253.68 2,545.69 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,616.92 6,229.79 
ก าไรสุทธิ 908.94 827.10 
 หกัก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ
บริษทัยอ่ย 

0.38 - 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  908.55 827.10 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน ์สอบถามสาเหตุของตวัเลขท่ีไม่ตรงกนัของรายไดจ้ากการขายน ้า
ดิบ รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ  ซ่ึงปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุนของรายงานประจ าปี 
หนา้ 69  ท่ีระบุวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.1  ของรายงานประจ าปี หนา้ 112 – 113 นั้น เม่ือพิจารณาแลว้
ปรากฏวา่มีตวัเลขไม่ตรงกนั และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรแยกหวัขอ้ของขอ้ 29.1 – 29.4 ดงันั้นจึงควรใหต้วัเลขตรงกนั
กบัหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยควรมีการแสดงตวัเลขจ าแนกเป็นรายการ เช่น ขอ้ 29.1 เป็นรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ าดิบ จ านวน 2,117.50  ลา้นบาท หรือขอ้ 29.2 เป็นรายไดจ้ากการขายน ้ าประปา ควรระบุท่ีมาของการ
จ าหน่ายน ้าดิบและน ้ าประปาว่ามาจากบริษทัใดบา้ง โดยให้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในดา้นหลงั  โดย
เห็นวา่การแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา้ 112 ท่ียกตวัอยา่งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ านวน 767.88 ลา้นบาท  ซ่ึงจะไม่ทราบว่าหมายถึงรายได ้หรือจ านวนหุน้ ดงันั้นหากมีการจ าแนกรายการจะท าให้
เขา้ใจท่ีมาของรายไดม้ากข้ึน  

   นายน าศกัด์ิ วรรณวิสูตร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการเงินและบญัชี เรียนว่า ตาม
มาตรฐานการบัญชี ได้ระบุให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 29.1 เป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าดิบจากผูถื้อหุ้นของบริษทั 3 ราย ไดแ้ก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     การประปาส่วนภูมิภาค และบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  นอกจากน้ียงัได้
เปิดเผยรายไดจ้ากบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั  และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ไดแ้ก่ บริษทั ผลิต
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ไฟฟ้าระยอง จ ากดั ซ่ึงเป็น บริษทัย่อยของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)   ทั้งน้ีจะขอรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้โดยไปพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนรายไดท่ี้มาจากกิจการของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในแต่ละประเภทใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชีต่อไป 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติังบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553                           
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    1,413,293,661 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6096 
ไม่เห็นดว้ย                       0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง                5,538,365         เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.3903 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนว่า ในปี 2554 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั (PWC) ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีมีรายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)   ไดเ้สนอบริการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอราคาค่าธรรมเนียม
ต ่า   ซ่ึงฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั PWC และไดเ้จรจาต่อรองราคาแลว้โดยคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและอนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีดงัน้ี 

1. เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งให ้นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือนาย
สุดวิณ ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 หรือนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4174  ในนามบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยใหค้นใด
คนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มาแทนได ้

2. เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเฉพาะของบริษทั จ านวน 940,000 
บาท    โดยเม่ือรวมทั้งกลุ่มบริษทัแลว้เป็นเงินจ านวน  2,300,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 2 
ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  
            ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจ าปี 2553 และปี 2554 ดงัน้ี 
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี       (หน่วย:บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน ประจ าปี 2554 (ปีที่เสนอ) ประจ าปี 2553                        (ลดลง)             

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีบริษทั 940,000 950,000   (10,000 ) 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  1,360,000 1,400,000 (40,000 ) 

รวม 2,300,000 2,350,000 (50,000) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

- 

 อน่ึง  PWC และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั
ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากน้ี การจ้างส านัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัเพ่ือใหบ้ริการ
อ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาไม่เป็นสาระส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซ่ึงจะท า
ใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏมีผูถื้อหุน้ได้
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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นายสถาพร ผงันิรันดร์ กล่าวแสดงความช่ืนชมยินดีและถือเป็นผลงานของกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบของบริษทัในการจดัการควบคุมภายในท่ีมีผล
ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีไม่ท าใหค่้าใชจ่้ายการ
สอบบญัชีตอ้งเป็นภาระแก่ผูถื้อหุน้ เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่จะปรากฏว่าอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน
ทุกปี   และแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ท่ีจะท าใหเ้ป็นภาระมากข้ึน แต่สามารถท าใหช้ัว่โมงการ
ท างานลดนอ้ยลงได ้

นายสุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกลุ ขอขอบคุณ PWC ท่ีรับหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั  และคาดหวงัว่า
ในปีถดัไปค่าสอบบญัชีจะไม่เพ่ิมข้ึน    

นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
เรียนว่าเน่ืองจากในปี 2554 เป็นการสอบบญัชีเป็นปีท่ี  2  จึงมีประสบการณ์จากปีท่ีผ่านมา จึงท าใหล้ดระยะเวลา
การท างาน  ถึงแมว้่าในปี 2554 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชีหลายฉบบัท่ีผูส้อบบญัชียงัคงตอ้งใชเ้วลา
พิจารณาผลกระทบ รวมถึงความถกูตอ้งของงบการเงินดว้ย  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมกบัการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชี โดยจัดให้มีการสัมมนาพนักงาน  และแสดงให้ทราบถึงผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย   ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีจะตรวจสอบตวัเลขความถูกตอ้งท่ีจะแสดงในงบการเงิน   รวมถึง
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  อีกทั้งเห็นวา่บริษทัมีระบบท่ีดีอยู่แลว้ เช่น ระบบบญัชีขอ้มูลท่ี
ไดส้อบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทั เป็นตน้ ดงันั้น บริษทั PWC จะพยามยามคงพนักงานชุดเดิมเพ่ือให้ลด
ระยะเวลาการท างาน    อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าในอนาคตอาจจะมีปัจจยัท่ีท าให้ค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น ในกรณีท่ีบริษทัอาจจะลงทุนเพ่ิมเติม หรือผลกระทบอ่ืนใดท่ีอาจจะมีผลต่อ
ขอบเขตของงานตรวจสอบบญัชีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2554 ดงัน้ี 
1. แต่งตั้ง นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์

ขนัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 หรือนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4174 ในนามบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัโดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท        
ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน ของบริษทั 
ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ด าเนินการแทนได ้   

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทั  ประจ าปีงบประมาณ 2554  จ านวน 940,000 
บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียม 
เห็นดว้ย     1,413,293,681 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            99.6096 

 ไม่เห็นดว้ย                                      0         เสียง   คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
งดออกเสียง                      5,538,345        เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.3903 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิม่เตมิวตัถุประสงค์อกี   12 ข้อ รวม 
เป็นวตัถุประสงค์ทั้งส้ิน 37 ข้อ 

 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนวา่สืบเน่ืองจากวตัถุประสงคข์องบริษทัในปัจจุบนัซ่ึงมีจ านวน 25 
ขอ้ ก าหนดไวต้ั้งแต่ก่อตั้งบริษทัในปี 2535 ดงันั้นเพ่ือใหค้รอบคลุมการด าเนินกิจการในอนาคตท่ีบริษทัจะขยายการ
ลงทุน และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจน ้ า รวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือก บริษัทจึงต้องเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคเ์พ่ือรองรับในการประกอบกิจการดงักล่าว      ส าหรับขอ้บงัคบัอีก 12 ขอ้ ปรากฏตามรายละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งแลว้  และเน่ืองจากบริษทัไดรั้บแจง้จากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซ่ึงถือหุ้น
จ านวนร้อยละ 40.20   โดยมีความเห็นว่าการแกไ้ขวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 30 การประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร และงานก่อสร้าง   หรือ ขอ้ 35 การประกอบกิจการเก่ียวกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
หรือ ขอ้ 36 การประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ และคนโดยสาร  ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
และไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นน ้า และกงัวลวา่ในอนาคตบริษทัอาจจะด าเนินกิจการ หรือลงทุนในกิจการดา้นอ่ืน ซ่ึง
นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษทัมากจนเกินไป    

ประธานฯ เรียนว่าบริษทัไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมได้ให้ผูถื้อหุ้น โดยระบุเร่ืองการแก้ไข
บริคณห์สนธิของบริษทั จ านวน 12 ตามท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้นั้น ต่อมากปภ. จึงแจง้ยงับริษทัว่า
วตัถุประสงคข์องบริษทั 3 ขอ้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้อยู่นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีมุ่งเนน้ดา้นกิจการดา้นน ้ า
และเน่ืองจากมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประปาส่วนภูมิภาคท่ีกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าว จึงขอใหผู้แ้ทนของกปภ.เป็น
ผูช้ี้แจง 

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก กปภ.  เรียนว่าคณะกรรมการกปภ.ไดพิ้จารณาว่า
การแกไ้ขวตัถุประสงคท์ั้ง 12 ขอ้ นั้นเน่ืองจากวตัถุประสงคข์อ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือ 36 ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นน ้า 
และเกรงว่าหากบริษทัจะลงทุนในธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัน ้าจึงคาดว่าเป็นความเส่ียงต่อผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งทุนไปเป็น
จ านวนมาก ทั้งน้ีในเบ้ืองตน้จึงสนบัสนุนเพียง 9 ขอ้  ยกเวน้ไม่เห็นดว้ยในขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือขอ้ 36  ทั้งน้ีไดรั้บ
มอบหมายใหล้งคะแนนในเร่ืองน้ี จึงขอเรียนท่ีประชุมว่า หากบริษทัจะด าเนินธุรกิจในขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือขอ้ 
36 ไดรั้บมอบหมายในการลงคะแนนของกปภ. จึงจะเห็นดว้ยแบบมีเง่ือนไข ทั้งน้ีวิธีการในการจดัการประชุมให้
ข้ึนอยูก่บัท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีตนเองไดแ้ถลงตามเอกสารท่ีส่งมาใหบ้ริษทั 

ประธานฯ กล่าวว่าในระเบียบวาระท่ี 6 ขอให้พิจารณาแก้ไขบริคณห์สนธิ 12 ข้อ ส าหรับ
วตัถุประสงคใ์นขอ้ 30 การรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร ขอ้ 35 การประกอบธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม และ 
36 การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่ง   ซ่ึงคณะกรรมการกปภ.มีความเห็นว่าไม่ไดข้ดัขอ้งท่ีจะแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิแต่ขอให้มีเง่ือนไข มิฉะนั้นจะลงคะแนนเป็นอีกลกัษณะหน่ึง   อน่ึงวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ดงักล่าวอาจ
เป็นไปไดว้่าผูถื้อหุน้อ่ืนมีความเห็นว่าเป็นการท าธุรกิจนอกเหนือจากกิจการน ้าดิบจนเกินไป อย่างไรก็ดีในวนัน้ีผู ้
ถือหุน้ใหญ่มีขอ้ทกัทว้ง และไดส้อบถามยงัผูรั้บมอบฉนัทะ กปภ.วา่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยา่งไร  
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ผูรั้บมอบฉนัทะจาก กปภ.กล่าววา่ กปภ.พิจารณาวา่ควรมีวตัถุประสงคเ์พียง 9 ขอ้ ไม่ใช่ 12 ขอ้ แต่
เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมส่งไปแลว้ทั้ง 12 ขอ้โดยขอใหล้งคะแนนเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย ดงันั้นหากจะเห็น
ดว้ย 12 ขอ้  จึงตอ้งใหเ้พ่ิมเง่ือนไขว่าหากจะลงทุนเพ่ิมเติมในขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือขอ้ 36 ขอ้ดงักล่าวให้ส่งให้
คณะกรรมการกปภ.พิจารณาก่อนวา่มีความเส่ียงในการท าธุรกิจดงักล่าวหรือไม่  
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ไดส้อบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ มีขอ้เสนอแนะการขยายธุรกิจควรค านึงสาเหตุการท าธุรกิจท่ี
ตนเองมีความช านาญ โดยเห็นดว้ยกบัการขยายธุรกิจในขอ้ 27-29 ส าหรับขอ้ 30-37 เห็นควรใหต้ดัออกทั้งหมด 
เน่ืองจากไม่เก่ียวเน่ืองกบัการท าธุรกิจดา้นน ้ า เช่น โรงไฟฟ้าท่ีตอ้งใชเ้งินทุนมาก การประกอบกิจการวิศวกรรม 
เป็นตน้ 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ สอบถามวา่เป็นการขดัแยง้หรือไม่  เน่ืองจากกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูแ้ทน     
จากกปภ. อยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการอนุมติัเร่ืองการแกไ้ขวตัถุประสงค์ก่อนน าเสนอยงัผูถื้อหุ้น 
และสอบถามสาเหตุของการขอเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการประชุม ซ่ึงกปภ.แจง้ภายหลงัจากส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ ้
ถือหุ้นแลว้   พร้อมทั้งมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขวตัถุประสงค์ ซ่ึงการ
แกไ้ขวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นการเตรียมการใหค้รอบคลุมเพ่ือความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจอนาคต   ดงันั้น
หากบริษทัจะด าเนินกิจการใดจะไดไ้ม่ตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขอแกไ้ขวตัถุประสงคอี์ก   ส าหรับกิจการ
บางประเภท เช่น โรงไฟฟ้าปรมาณู ซ่ึงอาจจะไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัแต่บริษทัยงัไม่สามารถด าเนิน
กิจการดงักล่าวไดท้ั้งหมดตามวตัถุประสงคก์ าหนดในระยะเวลาอนัใกล ้   เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดใหญ่ท่ีตอ้ง
น าเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง   ดงันั้นการแกไ้ขวตัถุประสงค์โดยมีเง่ือนไขตามท่ีกปภ.เสนอนั้น มี
ความเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาระเบียบวาระแลว้  โดยไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้มาประชุมในวนัน้ีแมบ้างขอ้
จะไม่เห็นดว้ยก็ตามแต่เช่ือมัน่ไดว้่าคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองมาแลว้   ซ่ึงบางขอ้บริษทัยงัไม่
สามารถท าไดท้นัที ตอ้งมีขั้นตอน ประกอบกบัในอนาคตหากบริษทัจะท ากิจการดงักล่าว ยงัมีคณะกรรมการบริษทั
ท่ีจะพิจารณากลัน่กรองอีก เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้  จึงขอใหอ้นุมติัในระเบียบวาระน้ี แบบไม่
มีเง่ือนไข 
  นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากกปภ.   เรียนว่าบริษทัมีกรรมการผูแ้ทนจากกปภ. 
1 คน ซ่ึงกปภ.กไ็ดใ้หเ้กียรติกรรมการผูแ้ทนในการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน  ทั้งน้ีเน่ืองจากในคร้ังน้ีมี
การแก้ไขวตัถุประสงค์ 12 ข้อดังกล่าวจึงได้น าเสนอยงัคณะกรรมการกปภ.พิจารณาเน่ืองจากเป็นการแก้ไข
วตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีกปภ.ถือหุน้  ซ่ึงปรากฏว่าคณะกรรมการกปภ.ไดพิ้จารณาว่าวตัถุประสงค ์จ านวน 3 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือขอ้ 36   เป็นธุรกิจซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั   ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้แลว้ โดยไม่สามารถจะลงคะแนนใหเ้ห็นดว้ยเพียง 9 ขอ้ได ้เน่ืองจากหนงัสือ
มอบฉันทะก าหนดให้ลงคะแนนว่าเห็นดว้ยกบัการแกไ้ข 12  ขอ้ หรือไม่เห็นดว้ย เท่านั้น ดงันั้นคณะกรรมการ
กปภ.จึงไดพิ้จารณาวา่ไม่ขดัขอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงค ์12 ขอ้ แต่ขอใหเ้พ่ิมเติมเง่ือนไขว่าหากบริษทัจะด าเนิน
กิจการในขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือขอ้ 36 นั้นจะตอ้งน าเสนอยงัท่ีประชุมคณะกรรมการกปภ.เพ่ืออนุมติัก่อน จึงมิได้
เกิดการขดัแยง้แต่อยา่งใดโดยช้ีแจงวา่เป็นกรณีท่ีแต่ละฝ่ายไดด้ าเนินบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
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   นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล มีความเห็นว่าจากการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทัจดทะเบียน
หลายแห่ง  โดยยกตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินปล่อยกูร้ายย่อยและเป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้จาก
ต่างประเทศ   ไดข้ออนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างโรงเรียน   ซ่ึงเม่ือไดช้ี้แจงในท่ีประชุมแลว้จึงทราบว่า
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวตอ้งอบรมพนกังานในเครือข่ายแต่ไม่สามารถกระท าไดห้ากไม่มีก าหนดในวตัถุประสงค ์ 
ซ่ึงบริษทันั้นไดย้ืนยนัต่อท่ีประชุมวา่จะด าเนินกิจการเพ่ือเป็นการอบรมพนกังานเท่านั้นมิไดท้ าธุรกิจนอกขอบเขต
แต่อยา่งใด    พร้อมทั้งเรียนเพ่ิมเติมวา่จากประสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ปรากฏวา่กิจการบางประเภท
เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยข์องบริษทัแลว้จะตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีมีจ านวนมากบริษทัจะตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ย     ประกอบกบัพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารชุดน้ีแลว้จึงมัน่ใจว่าการ
แกไ้ขวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นความคล่องตวัเท่านั้น  ยงัมิไดมี้วตัถุประสงคจ์ะลงทุนในกิจการดงักล่าวแต่อย่างใด จึง
เห็นควรใหแ้กไ้ขวตัถุประสงคท์ั้ง 12 ขอ้ 
 นายฮั้ งใช้ อัคควสักุล กล่าวขอบคุณผูรั้บมอบฉันทะจากกปภ.ท่ีได้แสดงวิสัยทัศน์ในเร่ืองดังกล่าว           
โดยกปภ.ไดร้ะบุแลว้ว่าเป็นอนุมติัแบบมีเง่ือนไขไม่ใช่ประเด็นท่ีจะอนุมติัไม่ได ้และเห็นว่าบริษทัและกปภ.มีการ
ประสานงานกนั แต่เน่ืองจากมีประเด็นของระยะเวลาในการน าเสนอคณะกรรมการกปภ.และการส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมทั้งเรียนว่าบางคร้ังเกิดภาวะท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินกิจการแต่ติดขดัท่ี
ตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ก่อน   ดงันั้นการแกไ้ขวตัถุประสงค์เป็นเร่ืองความ
คล่องตวัในการบริหารกิจการเท่านั้น ส าหรับการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวจึงเพ่ิมเติมไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงการ
น าเสนอในระเบียบวาระน้ีแต่อยา่งใด  
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้ 1 คน ท่ีเสนอใหต้ดัวตัถุประสงคใ์นขอ้ 30-37 โดยให้
คงวตัถุประสงค์ขอ้ 27-29 ไว ้ และมีผูถื้อหุ้นขอให้อนุมติัวตัถุประสงค ์12 ขอ้ตามระเบียบวาระท่ีเสนอท่ีประชุม 
โดยใหเ้พ่ิมเติมเง่ือนไขตามท่ีกปภ. เสนอ จึงไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ซ่ึงไดข้อใหต้ดัวตัถุประสงคข์อ้ 30- 37 ว่าเห็นดว้ย
หรือขดัขอ้งกบัการแกไ้ขบริคณห์สนธิขอ้ 3 โดยขอเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ 12 ขอ้ และให้เพ่ิมเง่ือนไขตามท่ีกปภ.
เสนอ หรือไม่ ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นดว้ย และไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดขดัขอ้ง 
 ประธานฯ กล่าวสรุปวา่ขณะน้ีคงเหลือประเดน็เดียวโดยขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแกไ้ขบริคณห์สนธิขอ้ 3 
โดยขอเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์12 ขอ้ และใหเ้พ่ิมเง่ือนไขวา่หากฝ่ายบริหารจะด าเนินธุรกิจ หรือลงทุนในขอ้ 30 หรือ
ขอ้ 35 หรือขอ้ 36   จะตอ้งขออนุมติัคณะกรรมการกปภ.ก่อน  และไดส้อบถามนายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผูรั้บ
มอบฉนัทะจากกปภ. วา่ถกูตอ้งหรือไม่  และนายวิเชียร เรียนวา่ถกูตอ้ง 
 นางวรรณิภา ร่วมรังษี ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทัท่ีปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพร้ซวอเตอร์เฮาส์            
คูเปอร์ส จ ากดั จ ากดั ( PWC) ให้ความเห็นว่าเน่ืองจากระเบียบวาระการประชุมไดเ้สนอยงัผูถื้อหุ้นให้แก้ไข
วตัถุประสงค ์12 ขอ้ ซ่ึงไม่มีเง่ือนไข โดยท่ีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมไดข้อเสนอใหเ้พ่ิมเง่ือนไขบางส่วน    จึงตอ้งขอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติเห็นดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมก่อน  หากท่ี
ประชุมเห็นดว้ยกบัการเพ่ิมเติมเง่ือนไขดงักล่าวกส็ามารถแกไ้ขวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยใหท่ี้ประชุมลงมติในการแกไ้ข
วตัถุประสงคด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 
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 นายสถาพร ผงันิรันดร์ เรียนวา่เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัเร่ืองน้ีเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554 จึงขอถามว่าวนัท่ีประชุมของคณะกรรมการ
กปภ.ก่อนวนัท่ี 3 มีนาคม 2554  กปภ.ได้ขอเพ่ิมเติมเง่ือนไขดังกล่าวหรือไม่  และมีความเห็นว่าการแก้ไข
วตัถุประสงคเ์ป็นเร่ืองของท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยรวม ในขณะท่ีเง่ือนไขดงักล่าวควรเป็นการประสานงานภายใน  
และในฐานะท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั การเพ่ิมเง่ือนไขดงักล่าวจะเป็นการเอาใจผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือไม่   กปภ.มีบทบาทเป็นหน่วยงานรัฐดูแลผลประโยชน์ให้แก่รัฐ แต่บริษทัด าเนินการเสมือนเป็นหน่วยงาน  
ของกปภ. ไม่น่าจะเหมาะสม ดงันั้นการให้ผูถื้อหุ้นรับทราบว่ามีเง่ือนไข จึงไม่เห็นดว้ยในการจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยซ่ึ์งจะปรากฏต่อบุคคลภายนอกโดยมีเง่ือนไขในวตัถุประสงคข์องบริษทั  
 นางวรรณิภา ร่วมรังษี ท่ีปรึกษากฎหมาย PWC เรียนว่าการแกไ้ขวตัถุประสงค์ 12 ขอ้ สามารถน าไปจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยไ์ด ้ โดยเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัและใหร้ะบุเง่ือนไขเป็นขอ้เสนอแนะในรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้วา่หากบริษทัจะด าเนินการใน 3 ขอ้ดงักล่าวจะตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการกปภ.ก่อน 
ซ่ึงถือว่าเป็นการประสานงานเป็นการภายในแลว้ และการแกไ้ขวตัถุประสงค ์12 ขอ้ก็จะสามารถท าไดต้ามท่ีผูถื้อ
หุน้ไดอ้นุมติั 
 นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์ ผูรั้บมอบฉันทะกปภ. เรียนว่ากรรมการกปภ.มีความเห็นเช่นเดียวกันกบัท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยปกติแลว้การจดทะเบียนแกไ้ขบริคณห์สนธิจะขอแกไ้ขแบบมีเง่ือนไขมิได ้ ส าหรับกปภ.มิได้
ขดัขอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงค์ 12 ขอ้ และมิไดห้มายถึงการจดทะเบียนแกไ้ขวตัถุประสงค์โดยมีเง่ือนไขต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ต่อยา่งใด แต่ใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมถึงเง่ือนไขดงักล่าว 
 น.ส.มลิวลัย ์ตรีญาติธรรม ผูรั้บมอบฉนัทะจาก น.ส.มาลินี เวศอุรัย มีขอ้เสนอแนะว่ามีประสบการณ์ใน
การจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงการแกไ้ขวตัถุประสงคส์ามารถระบุไวแ้บบกวา้งๆ ได ้โดยท่ีในอนาคตหาก
บริษทัศึกษาแลว้พิจารณาไดว้า่มีความพร้อมในการท าธุรกิจ และน่าจะท าใหบ้ริษทัมีก าไร บริษทัจะขอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัในการท ากิจการนั้นอีกคร้ังกไ็ด ้ 

นายสมเกียรติ สาลีพฒันา สอบถามว่าประเด็นการแกไ้ขระเบียบวาระตามท่ี PWC ไดแ้จง้ไวน้ั้นสามารถ
กระท าไดโ้ดยมีขอ้บงัคบัระบุใหก้ระท าไดห้รือไม่ และการลงมติโดยมีการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าวตอ้งช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้
อยา่งชดัเจนดว้ย 

 ประธานฯ สรุปว่าในประเด็นน้ีขอเสนอโดยให้เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์อีก 12 ขอ้ จากเดิม 25 ขอ้รวมเป็น
วตัถุประสงคท์ั้งส้ิน 37 ขอ้ โดยในขอ้ 30 หรือขอ้ 35 หรือ 36 ใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ว่าหากใน
อนาคตจะด าเนินธุรกิจ 3 ขอ้ดงักล่าวให้ขออนุมติัจากคณะกรรมการกปภ.ก่อน  และกล่าวว่าบริษทัไดค้ านึงถึง
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกราย โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายย่อยซ่ึงไดส้นบัสนุนบทบาทของผูถื้อหุน้รายย่อยตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

 นาย อนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เรียนว่ามติท่ีจะขอให้ระบุ
แบบมีเง่ือนไขจึงควรใหก้ปภ.ช้ีแจงสาเหตุและความส าคญัของการแกไ้ข 3 ขอ้ดงักล่าววา่มีความจ าเป็นอย่างไรและ
มีประเด็นใดบา้งท่ีตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการกปภ. ก่อน เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบก่อนลงมติอย่างชดัเจน  
เช่น ขอ้ 30 การสร้างเข่ือน หากบริษทัตอ้งขดุคลองและท าสะพานขา้ม หรือ ขอ้ 36 กรณีท่ีเขา้ข่ายเร่ืองขนถ่ายสินคา้
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หากขนส่งน ้ าจ าหน่าย หรือการจ าหน่ายน ้ าตามท่อส่งน ้ าจะเขา้ข่ายขอ้ 36 ท่ีต้องขออนุมติักรรมการกปภ.ก่อน
หรือไม่ เป็นตน้ 

นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะกปภ. เรียนวา่ตามท่ีระบุในในวตัถุประสงค ์ขอ้ 30 ขอ้ 35 ขอ้36 
นั้น เป็นกิจการท่ีบริษทัไม่ช านาญ  เช่น ขอ้ 30 การรับเหมากิจการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือระบบโทรคมนาคม หรือ
การขนส่ง  ทั้งน้ีเน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นแลว้ แต่คณะกรรมการกปภ.ประชุมในวนัท่ี 9 
มีนาคม 2554 ซ่ึงหากจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขทั้ งหมดตามท่ีได้ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะนั้น ก็จะเกิด
ผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ อีก 9 ขอ้  หรือจะใหก้ปภ.อนุมติัแค่ 9 ขอ้ก็ไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากหนงัสือ
เชิญประชุมได้แจ้งผู ้ถือหุ้นทุกคนแล้วว่าพิจารณาวัตถุประสงค์ 12 ข้อ จึงอนุมัติบางข้อไม่ได้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกปภ. จึงไดพิ้จารณาใหอ้นุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงค ์12 ขอ้ โดยใหมี้ระบุในรายงานการประชุมถึง
เง่ือนไขดงักล่าว  

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ เน่ืองจากการน าเสนอของฝ่ายบริหารไดเ้ห็นว่าเป็นการจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์บบครอบคลุมเพ่ือสะดวกแก่การท างาน  ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนอ่ืนก็ไดก้ระท าเป็นการทัว่ไปใน
การก าหนดวตัถุประสงคแ์บบครอบคลุมดงักล่าว  ทั้งน้ีบริษทัยงัมิไดล้งทุนตามวตัถุประสงค์ไดทุ้กขอ้  อย่างไรก็
ตามมุมมองของทุกฝ่ายเป็นประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงขอ้เสนอแนะของกปภ.ก็มีประโยชน์ต่อบริษทัดงัจะเห็นไดว้่า
ในอดีตบริษัทลงทุนในกิจการท่ีไม่มีความช านาญ จึงเข้าใจได้ว่าอาจท าให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่กังวล ส าหรับ
วตัถุประสงคเ์ร่ืองกิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการขนส่ง ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีฝ่ายบริหารก็ยงั
มิไดมี้เจตนาจะประกอบธุรกิจหรือเขา้ไปลงทุนแต่อย่างใด  ซ่ึงหากจะท ากิจการดงักล่าวน้ีกปภ.ก็ไม่เห็นดว้ย แต่ถา้
ลงทุนเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกั เช่น ระบบ SCADA หรือขนส่งทางท่อ กปภ.กมิ็ไดข้ดัขอ้งแต่อยา่งใด    ดงันั้นกปภ.
มิไดข้ดัขอ้งเร่ืองการแกไ้ขวตัถุประสงค ์12 ขอ้ แต่ใหบ้นัทึกในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ว่าหากจะด าเนินกิจการ
ใน 3 ขอ้ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการกปภ.อนุมติัก่อน  อย่างไรก็ตามประเด็นเง่ือนไข ของกปภ.เป็นผลดีต่อผูถื้อหุ้น 
โดยท่ีก่อนบริษทัจะท าธุรกิจหรือลงทุนดงักล่าวนอกจากจากคณะกรรมการบริษทัจะกลัน่กรองความเหมาะสมใน
การลงทุนแลว้ ยงัมีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีใหค้วามส าคญัในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวอีกดว้ย 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการแกไ้ข
บริคณห์สนธิ และสอบถามวา่หากบริษทัจะด าเนินกิจการใดๆ ตามวตัถุประสงค ์12 ขอ้ จะตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อีกหรือวา่คณะกรรมการบริษทัมีสิทธิด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติั 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนว่าค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนมีจ านวนท่ีมิได้เป็นสาระส าคัญ แต่
ค่าใชจ่้ายในการเชิญประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคจ์ะมีค่าใชจ่้ายมากกว่า    และเรียนเพ่ิมเติมว่า
หากบริษทัจะลงทุนในกิจการตามวตัถุประสงค ์ขอ้ 30  หรือ ขอ้ 35 หรือขอ้ 36  จะตอ้งน าเสนอยงัคณะกรรมการ
กปภ.ก่อน ส าหรับกรณีท่ีนอกเหนือจากวตัถุประสงค ์3 ขอ้ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการลงทุน
หรือการประกอบกิจการได ้ยกเวน้หากขนาดรายการเป็นจ านวนท่ีก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะตอ้งน าเสนอยงัท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดว้ย    ทั้งน้ีกิจการท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความช านาญ และยงัไม่
มีความพร้อม โดยตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อน  และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายก่อนจะตดัสินใจลงทุน  
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อน่ึงในล าดบัส าคญัของวตัถุประสงคเ์ป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่  ขอ้ 26-29 ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ เป็นการท าให้
วตัถุประสงคค์รอบคลุมเท่านั้นมิไดมี้เจตนาจะกระท าในระยะเวลาอนัใกลน้ี้   

 ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดไม่เห็น
ดว้ย 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 โดยให้

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็นวตัถุประสงค์ทั้ งส้ิน 37 ข้อ ด้วยคะแนนเสียง
มากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย           1,401,851,702 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         98.8032 
  ไม่เห็นดว้ย             8,818,279   เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.6215 

 งดออกเสียง           8,162,045     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5752 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 40 (1) 
  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนว่าตามท่ีขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 40 (1) ในปัจจุบันไดใ้ห้ผูถื้อหุ้น
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวในท่ีประชุมว่าระเบียบวาระน้ีไม่
ตอ้งลงคะแนนเสียง แต่เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัก าหนดเป็นเร่ืองพิจารณาจึงท าใหบ้ริษทัตอ้งมีการลงคะแนนใน
ระเบียบวาระน้ี    ดงันั้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ จึงเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 40(1)  เป็นการรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัได้
ด าเนินการไปในรอบปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1) 
ขอ้ 40 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการที่
ทางบริษัทไดด้  าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 40 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการที่

บริษัทไดด้  าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล    
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร     
(4) เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี               
(6) กิจการอ่ืนๆ                          

 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏมีผูถื้อหุน้ได้
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ มีขอ้สงัเกตวา่เน่ืองจากขอ้บงัคบัยงัมิไดก้ าหนด   เช่น การรับรองรายการ
ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  จึงควรเพ่ิมเติมให้ครบถว้นและขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัไปในการประชุมคร้ังน้ี 
  นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล ผูอ้  านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และเลขานุการ
บริษทัเรียนว่า ในระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือรับทราบรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น  บริษทัได้สอบถามยงั
กระทรวงพาณิชย์แลว้ปรากฏว่าบริษทัสามารถระบุว่าเป็นเร่ืองเพ่ือรับทราบได้ ส่วนการอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น บริษทัไดก้ าหนดไวค้รบถว้นแลว้ในขอ้บงัคบัของบริษทั นอกจากนั้น
ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดใหเ้ร่ืองดงักล่าวตอ้งใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัเช่นกนั ดงันั้น
บริษทัไดป้ฏิบติัครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและพ.ร.บ.บริษทัมหาชน อยา่งครบถว้นแลว้ 
 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 40 (1) ดงัน้ี 
ขอ้ 40 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปในรอบ 

ปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล    
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร     
(4) เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  
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(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ                          

 ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,661 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6096 
ไม่เห็นดว้ย                       20 เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 งดออกเสียง              5,538,345 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 
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ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาอนุมตัยิกเลกิวงเงนิคงเหลอืส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดมิ และอนุมตัใิห้
บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนว่า ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2546 เม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2547 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 3,500 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2547 และยงัคงเหลือวงเงินอีก 
1,000 ลา้นบาท   และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2548 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออก
และเสนอขายหุน้กูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  ณ ปัจจุบนัยงัไม่ไดอ้อกหุน้กูใ้ดๆ ภายใตว้งเงินดงักล่าวโดย
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2554 ไดพิ้จารณาตามท่ีคณะกรรมการบริหารและการ
ลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2554 เห็นควรใหน้ าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

1. อนุมติัยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับออก และเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดิมทั้ง 2 วงเงิน จ านวนรวม 3,000 
ลา้นบาท คือ วงเงินคงเหลือ 1,000 ลา้นบาท (ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2546 เม่ือ
วนัท่ี 28 มกราคม 2547) และ วงเงินคงเหลือ 2,000 ลา้นบาท (ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2548 เม่ือวนัท่ี  27 มกราคม 2549) เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนของขอ้มลู และเป็นปัจจุบนั 
2. อนุมติัให้บริษัทออก และเสนอขายตราสารหน้ีประเภทหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท  ภายใน  5 ปี   เพ่ือ 1) ช าระหน้ีของบริษทั เช่น เงินกู ้ หุน้กู ้ หรือ ตราสารหน้ีในรูปแบบอ่ืนๆ 
ท่ีจะมีในอนาคต เป็นตน้    2) ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษทั รวมทั้งการลงทุน
ในต่างประเทศ     (ถา้มี)   ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั    3) ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

 

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัหาเงินทุนตามความจ าเป็น และเหมาะสม ในกรณีท่ีตลาด
เงินเอ้ืออ านวย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผู ้
พิจารณา และมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี  โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ทั้งน้ี  ใหร้วมถึงการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

1. พิจารณาก าหนด ประเภท ช่ือ จ านวนท่ีจะเสนอขายในแต่ละคราว มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย อาย ุและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และเสนอขายหุน้กู ้หรือการไถ่ถอนหุน้กู ้
2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือท่ีปรึกษา และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือการออก
และเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั และ/หรือหลกัทรัพย์
ของบริษทั และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนเพ่ือการออก และเสนอขายหุน้กู ้
3. ติดต่อเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขสญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้
ขอ้มลูยื่นเอกสารหลกัฐาน กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นในการออก และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
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4. ติดต่อเจรจา ลงนาม แต่งตั้ง แกไ้ขสญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตใหข้อ้มลู 
ยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ี เพ่ือการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าว อนัเป็นความจ าเป็น และ/หรือเป็นประโยชนต่์อการออก และเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว  

 

จึงเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับการออก  
และเสนอขายหุ้นกูชุ้ดเดิม รวมจ านวน 3,000 ลา้นบาท  และอนุมติัให้บริษทัออก และเสนอขายหุน้กูชุ้ดใหม่ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  

 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ไดส้อบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ สืบเน่ืองจากขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูข้องบริษทัท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน
ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่เกิน 2 เท่า ดงันั้น จึงให้บนัทึกใน
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยว่าเม่ือคณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัจะ
ดูแลใหไ้ม่เกิดกรณีการออกหุ้นกูจ้นกระทัง่เป็นสาเหตุให้การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินจาก
ขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกู ้ 
  นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ขอขอบคุณผูม้อบฉนัทะจากกปภ.ท่ีท าให้ประเด็นการแกไ้ขวตัถุประสงค์
บริษทัเป็นไปด้วยดี และให้ความเห็นว่ากรณีการออกหุ้นกู้ขอให้พิจารณาออกเป็นสกุลเงินบาท และให้ออก
ภายในประเทศก่อนเพ่ือใหเ้กิดการหมุนเวียนภายในประเทศ และเน่ืองจากมีบริษทัหลายแห่งเม่ือออกหุน้กูเ้ป็นเงิน
สกลุดอลล่าห์แลว้เกิดการผนัผวนในอนาคต   นอกจากนั้นแลว้นายฮั้งใช ้ฯ ไดเ้สนอแนะใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลทุก
ไตรมาส เน่ืองจากบริษทัมีความสามารถในการบริหารกิจการและสามารถท าใหมี้ตน้ทุนเงินกูต้  ่าได ้ ทั้งน้ีเห็นดว้ย
กบัการออกหุน้กูด้งักล่าว เน่ืองจากในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนได ้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ มีขอ้เสนอแนะว่า หากบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หร้ะบุ
ในหนงัสือช้ีชวนใหช้ดัเจนดว้ยวา่ออกเป็นสกลุเงินบาท 
  ประธานฯ เรียนว่าบริษทัจะไดน้ าเร่ืองเงินปันผลไปพิจารณาต่อไป และตามหลกัเกณฑ์ของ
ขอ้มลูในหนงัสือช้ีชวนจะตอ้งระบุสกลุเงินใหท้ราบอยูแ่ลว้ 
 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู้
ชุดเดิม และอนุมติัใหบ้ริษทัออก และเสนอขายหุน้กูชุ้ดใหม่ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้น
บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก/เสนอขายตราสาร
หน้ีตามรายละเอียดท่ีบริษทัไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,406,957,331  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.1630 
 ไม่เห็นดว้ย             6,336,330        เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.4465 
 งดออกเสียง                5,538,365   เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.3903 
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ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรประจ าปีและการจ่ายเงนิปันผล 
  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไรเพ่ือตั้งเป็นเงินส ารองตาม มาตรา 
116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตั้งแต่ 30  กนัยายน 2549 แลว้  เป็นจ านวนเงิน  166.50 
ลา้นบาท  ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนส ารองเพ่ิมเติม   
  อน่ึง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาตามท่ีคณะกรรมการบริหารและการ
ลงทุน ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่  บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ เท่ากบั 908.55 ลา้น
บาท  ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม    จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ประจ าปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

1.  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2553 จาก
ผลการด าเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีบริษทัไดจ่้ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท   
2.   การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 
เมษายน 2554     
อน่ึงในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30        
ดงันั้นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปันผลในอตัราร้อยละ 30 
หรือ อตัราส่วน เศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลท่ีไดรั้บ 

                      ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ สรุปได ้ดงัน้ี 
 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 
(1 ม.ค.53 – 31 ธ.ค.53) 

ปี 2552   
(1 ม.ค.52-31 ธ.ค.52) 

1. ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  
(ลา้นบาท) 

908.55 827.10 

2. จ านวนหุน้   
2.1  จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 1,663,725,149 1,663,725,149 
2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 1,663,725,149 1,663,725,149 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้  (บาท:หุน้) 0.38  0.35 
3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท: หุน้)                  0.13   0.10 
3.2    เงินปันผลประจ าปี       (บาท: หุน้)                  0.25   0.25  

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 632.22 582.30 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 69.09% 72.13% 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ไดส้อบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  นายชาตรี เจริญเนือง เสนอแนะว่าในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในคร้ังต่อไป ควรใหมี้อตัรา
มากกว่า 0.13 บาท   ทั้งน้ีไดย้กตวัอย่างว่าไดน้ าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหลายแห่งแลว้ ปรากฏว่าบริษทัท่ีรับ
ขอ้เสนอแนะและน าไปปฏิบติันั้นปรากฏในภายหลงัว่าราคาหุ้นสูงข้ึน โดยผูถื้อหุ้นไดน้ าเงินปันผลดงักล่าวไป
ลงทุนซ้ือหุน้ของบริษทัเพ่ิมอีก อย่างไรก็ตามไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอในการจ่ายระหว่างไตรมาส  เน่ืองจากมีภาระ
ค่าใชจ่้ายในการส่งเอกสารเพ่ิมเติม  ทั้งน้ีหากจะจ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงันอ้ยกว่าก็สามารถท าได ้แต่
หากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีจะจ่ายจ านวนเพ่ิมข้ึนกย็ิ่งดี  

   นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ เสนอแนะว่าคณะกรรมการบริษทัตอ้งประเมินสถานการณ์ผล
ประกอบการในงวดหลงัไวเ้ป็นการล่วงหนา้ก่อน  ซ่ึงหากปรากฏว่าบริษทัจะมีก าไรสูงข้ึนจึงจะจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลเป็นจ านวนสูงได ้  ทั้งน้ีหากต่อมาเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนข้ึนอาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงในภายหลงั
ได ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติรับทราบวา่บริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไรเพ่ือตั้งเป็นเงินส ารอง
ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นแลว้ ซ่ึงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนส ารองเพ่ิมเติม และมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับ
งวด 6 เดือนหลงัของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท จากก าไรสะสมของบริษทั 
(บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553)  โดยรวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่าย
ส าหรับปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท ซ่ึงก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2554  และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 เมษายน 2554 ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    1,413,293,681 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.6096 
ไม่เห็นดว้ย                       0       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

    งดออกเสียง                  5,538,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 
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ระเบียบวาระที ่10 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 
 

 ประธานเรียนว่าเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ไดมี้โอกาสสอบถามไดอ้ยา่งโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 3 คน ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไดแ้ก่     พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา  นายรัษฎา ผ่องแผว้ และนายประพนัธ์ อศัวอารี ออกจากหอ้งประชุมจนกว่าจะ
พิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

จากนั้นกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ขอ้ 17 
ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุก
คร้ัง ทั้งน้ีมีรายนามกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากการออกตามวาระ ดงัน้ี  

1. นายวิเศษ       ช านาญวงษ ์ 
2. พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา 
3. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 

  

นอกจากนั้นแลว้ตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2553 และคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน  2553 ไดก้ าหนดขั้นตอนในการใหสิ้ทธิแก่ผู ้
ถือหุน้รายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานสารสนเทศยงั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1  ตุลาคม  2553    จนถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 
2553   ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2554   ซ่ึงไม่รวมกรรมการ
บริษทัท่ีครบวาระไดแ้ก่ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ไดพิ้จารณาความเหมาะสม คุณสมบติั ประสบการณ์ และผลการ
ด าเนินงานของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจ านวน 4 คน ยงัคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2554  ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ รวมทั้งพิจารณา
คุณสมบติักรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ
ดงัน้ี  

1. นายวิเศษ       ช านาญวงษ ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2. พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
3. นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล  ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายรัษฎา ผอ่งแผว้  
4. นายประพนัธ์  อศัวอารี  ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 

 ส าหรับประวติักรรมการทั้ง 4 คน ดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้น
แลว้ ทั้งน้ีสรุปผลงานโดยยอ่ของทั้ง 4 คน ดงัน้ี 

1. นายวเิศษ       ช านาญวงษ์ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้นายวิเศษ ช านาญวงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมี
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คุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้  มีภาวะผูน้ า   รอบรู้ในภารกิจของบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง    และ
ไดอุ้ทิศเวลาใหก้บัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
จะสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ  นายวิเศษ ช านาญวงษ ์ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอยา่ง
เตม็ความสามารถ  โดยแสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งรอบดา้น ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
และกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมุ่้งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษทัหลายดา้น
ไดแ้ก่  (1)  ติดตามใหบ้ริษทัด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์            
(2) ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่ขอ้มลูทางการเงิน   การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้ รวมทั้งเนน้ย  ้านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัและการรักษาขอ้มลูทางธุรกิจ ของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  
และพนกังาน (3) สนบัสนุนใหมี้การสร้างวฒัธรรมการท างานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัท่ี
ส าคญัของทุกศาสนา  (4) ติดตามการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  และ (5) ก าหนดปัจจยั
ความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบตามสถานการณ์ปัจจุบนัโดยมีแผนการบริหารจดัการท่ี
สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
 2.พล.ต.ต.พมิล  สินธุนาวา 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้พล.ต.ต.พิมล   
สินธุนาวา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้มีภาวะผูน้ า มี
ความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผูมี้ความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่ายบริหาร โดยไดอุ้ทิศเวลาให้กบัการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงจะช่วยสร้างความ
ต่อเน่ืองในการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ  พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา  ไดอุ้ทิศเวลาและปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
บริษทัอย่างเต็มความสามารถ  ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล ได้เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในของบริษทัไดแ้ก่  (1) สรรหาและพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย  ทบทวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั   และก าหนด
นโยบายการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในระดบับริหารให้มีความชัดเจน  (2) ติดตามให้บริษทัด าเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เนน้ย  ้านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัและ
การรักษาขอ้มลูทางธุรกิจ        และสนบัสนุนใหมี้การสร้างวฒันธรรมการท างานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
  3.นายเพิม่ศักดิ์ รัตนอุบล 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา   ท่ีเสนอใหน้ายเพ่ิมศกัด์ิ รัตน
อุบล เขา้ด ารงต าแหน่ง แทนนายรัษฎา ผ่องแผว้ เน่ืองจาก มีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้รวมถึงมี
ความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมธุรกิจพลงังานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
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4.นายประพนัธ์ อศัวอารี 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอใหน้าย
ประพนัธ์ อศัวอารี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้  
รวมทั้งไดอุ้ทิศเวลาใหก้บัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั  โดยตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม   มีการเขา้ร่วมประชุม
อย่างสม ่าเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑดี์มาก   รวมทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองอยา่งเหมาะสมดว้ย  ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความ
ต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ    นายประพนัธ์ อศัวอารี  มุ่งเนน้นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนทางการ
เงินและการควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   รวมทั้งสนบัสนุนการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  (Stakeholders)  เช่น  การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ในการจดัหาแหล่งน ้าส าหรับอนาคตในอีก 10 ปี   การ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและการแจง้ขอ้มูลท่ีครบถว้นยงัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน   การท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนอย่าง
บูรณาการ โดยเนน้กิจกรรมดา้นการศึกษาและพฒันาชุมชน เป็นตน้  ทั้งน้ีตลอดระยะการด ารงต าแหน่งดงักล่าว  
ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์องคก์ร โดยในขณะท่ีรักษาการขยายตวัของธุรกิจน ้าดิบก็ไดเ้นน้
การขยายธุรกิจดา้นน ้าประปาและบ าบดัน ้าเสีย    เพ่ือใหมี้ความมัน่คงทางธุรกิจในระยะยาว   
 
 

ประธานไดเ้รียนว่าตามท่ีหนังสือเชิญประชุมระบุต าแหน่งของนายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล ว่าเป็นผูจ้ดัการ
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั นั้น  ปัจจุบนัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการบริษทั     
เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั แลว้ จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในระเบียบวาระน้ี ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
 นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ สอบถามการด ารงต าแหน่งผูว้่าการประปาส่วนภูมิภาค ถึงการเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเอกชนจะขดัต่อระเบียบราชการในเร่ืองการมีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของเอกชน
หรือไม่ 
 นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากกปภ. เรียนวา่ เน่ืองจากมีขอ้ยกเวน้วา่หากคณะกรรมการ
กปภ.ไดแ้ต่งตั้งใหพ้นกังานรัฐเขา้มาดูแลกิจการท่ีกปภ.ถือหุน้สามารถกระท าได ้โดยนายวิเศษ ช านาญวงษไ์ดรั้บ
แต่งตั้งดงักล่าว ดงันั้นจึงสามารถกระท าไดไ้ม่ผิดขอ้บงัคบัของราชการแต่อยา่งใด 
 นายเศรษฐพงษ ์ เอมโอษฐ มีขอ้สงัเกตวา่รู้สึกพอใจในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัทุกคน ซ่ึง
มีการประสานงานอย่างลงตวัระหว่างภาครัฐและเอกชน และแสดงความเห็นว่าเน่ืองจากนายรัษฎา ผ่องแผว้ เป็น
กรรมการจากภาคเอกชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี จึงขอแสดงความขอบคุณนายรัษฎา ผอ่งแผว้ ท่ีไดบ้ริหารกิจการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ประธานฯ เรียนวา่นายรัษฎา ผอ่งแผว้ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในดา้นต่างๆมาก จึงเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ จึงสามารถในการก ากบัดูแลกิจการบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากนายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
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เกษียณจากบมจ.ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) และผูบ้ริหารท่ี EGCO น าเสนอมาแทนกเ็ป็นผูท้รงคุณวฒิุ มี
ความเช่ียวชาญในการบริหารงานยาวนานถึง 36 ปี 

จากนั้นประธานไดแ้จง้ว่าเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 10  เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้
ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงการลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีเป็น
การลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซ่ึงทั้งหมดมี 4 คน โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กนั  
และในขณะเดียวกนั เพ่ือใหก้ารรวบรวมบตัรจากผูถื้อหุ้นเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีแตกต่างจากระเบียบวาระอ่ืนเน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

มตทิี่ประชุม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากการออกตามวาระ มีดงัน้ี  
1. นายวเิศษ ช านาญวงษ ์
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา 
3. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติ 

1. อนุมติัแต่งตั้ งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระขา้งตน้ จ านวน 3 คน  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 
วาระหน่ึง  โดยไดรั้บคะแนนเสียง รายบุคคลดงัน้ี 

1.1  นายวเิศษ ช านาญวงษ ์
 เห็นดว้ย    1,406,956,231  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.1629 
 ไม่เห็นดว้ย             6,333,430        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4463 

    งดออกเสียง                5,542,365 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3906 

1.2  พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา 
    เห็นดว้ย    1,413,141,762 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5989 

 ไม่เห็นดว้ย             139,879        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0098 
    งดออกเสียง                  5,550,385  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3911 

1.3 นายประพนัธ์ อศัวอารี 

    เห็นดว้ย    1,406,878,732 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.1575 
 ไม่เห็นดว้ย             6,410,929        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4518 

    งดออกเสียง                  5,542,365 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3906 
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2.   อนุมติัแต่งตั้ง นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแทนนายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย    1,413,199,782 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.6030 
  ไม่เห็นดว้ย             89,879        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0063 

  งดออกเสียง                  5,542,365 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.3906 

 

ดงันั้น บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายอุทิศ              ธรรมวาทิน   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ    

  2. นายกนกศกัด์ิ     ป่ินแสง    กรรมการ 
  3. นางนิศกร           ทดัเทียมรมย ์ กรรมการอิสระ 

  4. พล.ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมการ 

  5. นายรังสรรค ์       ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 

  6. นางมณฑา        ประณุทนรพาล กรรมการ 

  7. นายบุญมี         จนัทรวงศ ์ กรรมการอิสระ 

  8. นายวเิศษ         ช านาญวงษ ์ กรรมการ 

  9. พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา กรรมการอิสระ 

10. นายเพ่ิมศกัด์ิ  รัตนอุบล กรรมการ 

11. นายประพนัธ์  อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
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ระเบียบวาระที ่11       เร่ืองพจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2554               
 (ตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2553) 

 

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2554 ไดเ้ห็นชอบการน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554  โดยน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั  และท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาใหค่้าตอบแทน   และสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษทั   โดยการพิจารณาดงักล่าว
เป็นการค านึงถึง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ      และในดา้นสถานะทางการเงินและการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษทั   
รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราค่าตอบแทนกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนัและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั   จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยแลว้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดก้ลัน่กรองในเบ้ืองตน้  
ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2554 ใหค้งอตัราค่าตอบแทนราย
เดือนไวเ้ป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน  แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน 
โดยใหป้ระธานคณะกรรมการไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25 ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไ้ดเ้บ้ีย
ประชุมเพียง 1 คร้ัง 

2. โปรดพิจารณาใหค้งค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยโดย  ซ่ึงไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 
โดยใหรั้บค่าเบ้ียประชุมตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าเบ้ียประชุม คนละ 
20,000  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม  ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม คนละ 10,000 บาท  ต่อคร้ัง
ท่ีเขา้ประชุม 

3.    โปรดพิจารณาใหค้งค่าตอบแทน (โบนสั)  ของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2553  อตัราคนละ  
420,000 บาท  โดยใหป้ระธานคณะกรรมการไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25  และอตัราการค านวณโบนสัเป็นไปตาม
สดัส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 
  

   ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และอตัราโบนัสมี
จ านวนคงเดิม   โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏตามตารางดงัน้ี 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี ปรากฏว่า
มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
 นายณรงค ์บุญครอง ไดมี้ขอ้สงัเกตวา่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีจ านวนคงเดิมมาเป็น
ระยะเวลานาน และเม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ปรากฏวา่คณะกรรมการบริษทัมีการปฏิบติัหนา้ท่ี
มาดว้ยดี  บริษทัมีก าไร และเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอยู่ในอตัรา ร้อยละ 69 ของ
ก าไรสุทธิ ซ่ึงไม่แน่ใจว่าหากค านวณเป็นอตัราส่วนการจ่ายโบนสัของกรรมการต่อก าไรสุทธิ แลว้จะเป็นเท่าใด  
หากบริษทัจะไดค้ านวณและควรปรับเพ่ิมข้ึนใหเ้หมาะสมกบัอตัราส่วนดงักล่าวไดใ้นปีต่อไป 
 นายชาตรี เจริญเนือง เห็นดว้ยกบัท่ีผูถื้อหุน้เสนอขา้งตน้ จึงเห็นควรพิจารณาเพ่ิมใหร้้อยละ 
10 และควรเป็นไปตามสัดส่วนของก าไรหรือสัดส่วนของเงินปันผลท่ีจ่ายให้ผูถื้อหุ้นดว้ย   โดยเห็นว่าเสนอให้
แกไ้ขเพ่ิมเติมในปีน้ีกไ็ด ้เพ่ือเป็นก าลงัใจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัท่ีอุทิศเวลาในการปฏิบติังานใหแ้ก่บริษทั 
 ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นในการเสนอใหป้รับเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการ และเรียนว่า
แมว้า่ก าไรของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนกต็าม แต่ค่าตอบแทนกรรมการมิไดเ้ป็นไปตามสัดส่วนของเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้แต่อยา่งใด ซ่ึงกรรมการชุดน้ีมีเจตนาท่ีจะบริหารกิจการอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือประโยชนข์องบริษทั และ
ส าหรับปีน้ีคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหค้งอตัราค่าตอบแทนตามท่ีไดเ้สนอยงัผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏในหนงัสือ
เชิญประชุม โดยในปีถดัไปหากมีความเหมาะสมจะไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อไป 
  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนว่าเน่ืองจากใน 2 ปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัชุดเดิมไดมี้
โอกาสบริหารงานติดต่อกัน เป็นผลดีต่อบริษทัในดา้นความต่อเน่ือง และเม่ือได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านคณะกรรมการบริษทัชุดน้ีไดพิ้จารณาให้ปรับลดค่าตอบแทนลง   ส าหรับในปีน้ี
แมว้่าบริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึนแต่คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยสอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑ ์และผลงานของพนกังาน แต่ยงัใหค้งอตัราเดิมส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปีน้ี   

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2554 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2553 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   
1. คา่ตอบแทนรายเดือน  30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 
30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

2. คา่เบีย้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

10,000 บาท/ครัง้/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 

(ประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

3. โบนสั  
(อตัราค านวณโบนสัเป็นไปตามสดัสว่น
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในปี 2553) 

คนละ  420,000 บาท 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)   

คนละ 525,000 บาท 
(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้           
 -จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 
-ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้           
 -จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 
-ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้  
-จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้  
-จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน 
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นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษทัพร้อมทั้งขอให้ผูถื้อหุ้น
ปรบมือเป็นก าลงัใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและความเสียสละของคณะกรรมการบริษทั 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติใหค่้าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษทั 

ตามภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และตามท่ีเห็นสมควรดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2554  

คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนไวเ้ป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน  แบ่งเป็นค่าเบ้ีย
ประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25 ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไ้ดเ้บ้ีย
ประชุมเพียง 1 คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให ้
รับค่าเบ้ียประชุมตามภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ค่าเบ้ียประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
2.2 คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
ค่าเบ้ียประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

3.    ค่าตอบแทน (โบนสั)  ของคณะกรรมการ   ประจ าปี 2553  
คงการจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั)  ของคณะกรรมการ  ประจ าปี 2553  ในอตัราคน
ละ  420,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25 และอตัรา
การค านวณโบนสัเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย    1,406,882,732  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.1632 
   ไม่เห็นดว้ย                  6,333,330       เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.4464 
   งดออกเสียง                 5,538,365       เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.3903 
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ระเบียบวาระที ่12 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้าม)ี  

  ประธานเรียนว่าตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีท่ีผูถื้อหุน้จะ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น ผูถื้อหุน้จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจึงสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้
  

  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
  

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี ปรากฏวา่มีผูถื้อ
หุน้เสนอดงัต่อไปน้ี 
   นายชาตรี เจริญเนือง สอบถามวา่ในปีน้ีบริษทัจะจดัใหมี้การเยี่ยมชมกิจการของบริษทัอีกหรือไม่ 
โดยเสนอแนะว่าเห็นควรให้ผูถื้อหุ้นท่ีร่วมประชุมจนถึงระเบียบวาระน้ีเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นล าดับแรก     
เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละมาประชุมอย่างแทจ้ริง  ส าหรับการใหผู้ถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชมกิจการท าใหมี้ค่าใชจ่้าย 
จึงขอเสนอใหบ้ริษทัพิจารณาหลกัเกณฑข์องผูถื้อหุน้ท่ีสร้างประโยชน์อย่างแทจ้ริง เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 
100 หุ้น เป็นตน้ เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั พร้อมทั้งขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุมปรบมือเป็นก าลงัใจแก่
คณะกรรมการบริษทั 
  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ เสนอแนะว่าหากมีผูถื้อหุน้สนใจเยี่ยมชมกิจการบริษทัควรสนบัสนุน
ใหผู้ถื้อหุน้ไปไดท้ั้งหมด โดยอาจแบ่งเป็น 2 คร้ังกไ็ด ้ 
  นายชาตรี เจริญเนือง เห็นวา่ควรใหจ้ดัใหมี้การเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมของบริษทั และใหผู้ ้
ถือหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมน้ีไดรั้บสิทธิในการเขา้เยี่ยมชมกิจการก่อน 
  นายนภดล เวชชศาสตร์ กล่าวขอบคุณท่ีนายรัษฎา ผ่องแผว้ ท่ีไดบ้ริหารกิจการดว้ยดีตลอดมา ซ่ึง
สงัเกตจากรายงานประจ าปีปรากฏวา่นายรัษฎา ฯ ไดโ้อนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการไปยงัมูลนิธิไทยรักษป่์าซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษป่์าและตน้น ้าล  าธาร จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ปรบมือเป็นก าลงัใจแก่นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
  นายฮั้งใช้ อคัควสัสกุล กล่าวขอบคุณผูรั้บมอบฉันทะของกปภ. โดยกล่าวช่ืนชมว่าสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะในระเบียบวาระการแกไ้ขบริคณห์สนธิ และขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นปรบมือใหแ้ก่
ผูรั้บมอบฉนัทะของกปภ. โดยไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่บริษทัจดทะเบียนจะด าเนินไปไดด้ว้ยดีดว้ยการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล และขอสนบัสนุนบริษทัจดทะเบียนท่ีบริหารงานใหบ้ริษทัมีก าไรเช่นน้ี 
  นาย อนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษทั
พฒันาฐานขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และขอให้เพ่ิมเติมขอ้มูลแก่นักลงทุนเป็นภาษาไทย
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ และขอบคุณท่ีไดจ้ัดการประชุมได้อย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นไดทุ้กประเดน็  และขอใหด้ ารงรักษาความเป็นธรรมาภิบาลไวสื้บต่อไป 
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  ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดเ้สนอข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ โดยบริษทัจะไดน้ าขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุ้นมาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2553 
 
            ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  17.20  น.  
                                        

 
       
                                                                    นายประพนัธ์ อศัวอารี 

กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

 
                       

  
    


