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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2553  
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2553 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว ยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
แล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1             
                                                                                      
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ าปี 2554 
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2554 สิน้สุดวันที่           
31 ธนัวาคม 2554 ดงัรายละเอียดปรากฏดงันี ้
 

1. ปริมาณน า้จ าหนา่ยในระบบ 
1.1. การจ าหนา่ยน า้ดิบ      261.55  ล้าน ลบ.ม. 
1.2. การให้บริการน า้ประปา            73.98   ล้าน ลบ.ม. 

รวม       335.53  ล้าน ลบ.ม. 
 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2. รายได้รวม         3,310,035,568 2,775,076,678 
3. รายจา่ยในการด าเนินการรวม 1,798,842,245 1,430,352,785 
4. คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 78,476,072 52,417,171 
5. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 424,694,289 383,602,385 
6. ก าไรสทุธิ 
    6.1 สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
    6.2 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

1,008,022,962 
1,007,548,762 

 474,200 

908,704,337 
908,704,337 

- 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2554 ดงัรายละเอียดข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 หน้า 3 | 13 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุง/แก้ไข บริษัทจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

เนื่องจากสภาวิชาชีพการบัญชี ได้พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข มาตรฐานการบัญชีของไทย (Thailand 
Accounting Standard :TAS) ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีสากล (International Financial Reporting Standard : 
IFRS) สง่ผลให้มีการปรับปรุง รวมถึงประกาศใช้เพิ่มเติมมาตรฐานการบญัชีของไทยหลายฉบบั โดยในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงินได้เปลี่ยนช่ือเรียก “งบดุล” (Balance Sheet) เป็น “งบแสดงฐานะ
การเงิน” (Statement of Financial Position) แทน โดยให้มีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินที่เร่ิมใน หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2554 เป็นต้น ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยค า จากค าว่า “งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” ใน
ข้อบังคับของบริษัท จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54,และ 59 รวมจ านวน  6 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การบญัชีดงักลา่ว 
  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2555 (20 กุมภาพนัธ์ 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชมุ ครัง้ที่ 4/2555 (20 กมุภาพนัธ์ 2555) วา่เพื่อให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย  และมาตรฐานการบญัชีต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบตัิ  ซึ่งได้รับการปรับปรุง/แก้ไข โดยหน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวข้อง และเร่ิมมีผลบงัคบัใช้แล้ว  

ดงันัน้จึงเห็นควรให้น าเสนอยงัที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทให้เป็น
ปัจจุบนั  โดยปรับปรุงถ้อยค า จาก ค าว่า “งบดุล” (Balance Sheet) เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” (Statement of 

Financial Position) แทน ในข้อบงัคบัของบริษัท จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54,และ 59 รวมจ านวน  6 แห่ง 
ดงันี ้

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับ
กิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปี   
ที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดุล  
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับ

กิจการท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่
ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงนิ  
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล  และบญัชี 

ก าไรขาดทนุ อยา่งน้อยที่สดุหนึง่ครัง้ทกุรอบสบิสอง 
เดือน อนัเป็นรอบปีในทางบญัชีเงินของบริษัท 

ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะ
การเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยที่สดุ
หนึง่ครัง้ทกุรอบสิบสองเดือน อนัเป็นรอบปีในทาง
บญัชีเงินของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุม
สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และ
บัญชีก าไรขาดทุนนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้
ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะ
การเงนิ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ    
งบแสดงฐานะการเงิน  และบญัชีก าไรขาดทนุ
นี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
ให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้       
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนที่

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้        
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี

ก าไรขาดทุนที่ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 59 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม   
ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท ทุกค รั ง้ที่ มีการพิจารณา        
งบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับ
บญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้
ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสาร
ของบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

ข้อ 59 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม   
ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท ทุกค รั ง้ที่ มีการพิจารณา        
งบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการ
ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่ง
รายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ ถือหุ้ นจะพึง
ได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชี
ด้วย 

การออกเสียงลงคะแนน  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้ก าหนดให้
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทจะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2554   

(ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 
  

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 (ตัง้แต่ 1 มกราคม –               
31 ธันวาคม 2554) ของบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
แล้ว ทัง้นีบ้ริษัทได้แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน”
ของรายงานประจ าปี 2554 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 สรุปได้ดงันี ้
 

  หน่วย:บาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สนิทรัพย์รวม 10,784,472,037 9,678,931,664 
หนีส้นิรวม 3,848,271,097 3,175,839,440 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,936,200,940 6,503,092,224 
ก าไรสทุธิ 1,008,022,962 908,704,337 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณา และอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและผลก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 
    
วัตถุประสงค์และเหตุผล   มาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ระบวุ่าให้ที่ประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

  ในปี 2554 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ของบริษัทซึ่งมีมติแต่งตัง้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ     
นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3534 ในนามบริษัท PwC เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปีงบประมาณ 2554 และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ประจ าปี 2554 จ านวน 940,000 บาท โดยเมื่อรวมทัง้กลุ่มบริษัทแล้วเป็นเงินจ านวน 2,300,000 บาท           
(ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

  ส าหรับปี 2555 บริษัท PwC ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีรายช่ือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้ปรับลด
อตัราค่าธรรมเนียมลงจากปี 2554 กว่าร้อยละ 5 ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของบริษัท PwC และได้
พิจารณาเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปี 2554 กบัปี 2555 สรุปได้ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2555 

(ปีที่เสนอ) 
ประจ าปี 2554 

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 

คา่สอบบญัชีบริษัท 890,000 940,000 (50,000) (5.32) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1,295,000 1,360,000 (65,000) (4.78) 

รวม 2,185,000 2,300,000 (115,000) (5.00) 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ตามทีจ่่ายจริงแตไ่มเ่กิน   
ร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน 

ตามทีจ่่ายจริงแตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน 

- - 

อนึง่  PwC และผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย  ไมม่ีความสมัพนัธ์ 
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทดงักล่าวในลกัษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ย่างใด นอกจากนี ้การจ้างส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั และ
กิจการที่เก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา   
ไมม่ีสาระส าคญัที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบญัชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครัง้ที่ 10/2554 (8 ธันวาคม 2554) น าเสนอในที่ประชุมว่า
ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี และผู้อ านวยการฝ่าย
การเงินและบญัชี ได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2553-
2554 โดยผลการประเมินปรากฏว่า PwC สามารถปฏิบตัิงานได้ตามแผนการตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล และให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานระดับบริหารมาน าเสนอผลการสอบทาน            
งบการเงิน รวมทัง้สามารถสง่มอบงานได้ภายในก าหนดเวลา อีกทัง้ได้ปรับลดคา่ธรรมเนียมลงจากปีก่อนกวา่ร้อยละ 5 จึงมี
มติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอขออนมุตัิที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 
แต่งตัง้ให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชี            
รับอนุญาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 ในนามบริษัท PwC เป็น        
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และอนมุตัิค่าตอบแทนสอบบญัชีเฉพาะบริษัทจ านวน 890,000 บาท และทัง้กลุ่มบริษัท จ านวน 
2,185,000 บาท (ซึง่ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่  1/2555 (25 มกราคม 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครัง้ที่ 10/2554 (8 ธันวาคม 2554)ให้น าเสนอยงัที่ประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อแตง่ตัง้ และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 ดงันี ้ 

1) แต่งตัง้ให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 และ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4174 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัประวตัิและผลงานปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 4  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์     
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC)  

2) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่าย
จริงไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน  
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาอนุมัติจดัสรรเงนิก าไรประจ าปี และจ่ายเงนิปันผล 
   
วัตถุประสงค์ และเหตุผล   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 สรุปได้ดงันี ้

รายละเอียดการจัดสรรเงนิก าไร 
และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2554 

หน่วย 
ปี 2554 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 54) 
ปี 2553 

(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53) 

1. ก าไรสทุธิ ล้านบาท 1,008.02 908.74 

2. ทนุส ารองตามกฎหมาย  ล้านบาท -  -  

3. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท/หุ้น 0.61    0.55 

4.     รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีตอ่หุ้น 
บาท/หุ้น 

0.42 0.38 
0.13 
0.25 

     4.1  เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก 
     4.2  เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั 

   0.12 
0.30 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ล้านบาท 698.77 632.22 

6. จ านวนหุ้น 
6.1 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
6.2 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

หุ้น 
 

1,663,725,149 
1,663,725,149 

 
1,663,725,149 
1,663,725,149 

7. อตัราการจ่ายเงินปันผล % 68.85 69.09 
หมายเหตุ   
 บริษัทได้จัดสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ไว้รวม

จ านวน 166.50 ล้านบาท ตัง้แต่วันท่ี 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้มีทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเตมิทุนส ารองตามกฎหมายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2554 

 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานประจ าปี 2553 ได้รวมก าไรสุทธิจ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จากก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน
โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน า้จากอ่างเก็บน า้ประแสร์ – อ่างเก็บน า้คลองใหญ่ แก่กรมชลประทาน  

 บริษัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554 จ านวน 0.12 บาท/หุ้น (จากผลการด าเนินงานระหว่างงวดวันท่ี 1 มกราคม - 
30 มถุินายน 2554)  ตามมตคิณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครัง้ท่ี 10/2554 (วันท่ี 22 สิงหาคม 2554) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2555 (20 กุมภาพนัธ์ 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของ  คณะกรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชุม ครัง้ที่ 3/2555 (3 กุมภาพนัธ์ 2555)ให้น าเสนอยงัที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตัิ การจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2554 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเงินก าไร : บริษัท ได้จดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  ครบถ้วนแล้วตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2549   
2. การจ่ายเงินปันผล  : บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,008.02 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ก าหนดให้

จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท  (ศนูย์จดุสีส่องบาท) ซึง่ประกอบด้วย 
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2.1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 

10/2554 เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2554 จากผลการด าเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 
30 มิถนุายน 2554 โดยได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2554  

2.2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัที่  10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที่              
11 เมษายน 2555 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2555 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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 ระเบียบวาระที่ 8    เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล    ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ทัง้นี  ้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการ
ออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายชาญชยั        สนุทรมฏัฐ์ 
2. นายสมชาย         ชุ่มรัตน์  
3. นางอรุณี             อคัรประเสริฐกลุ 
4. นางมณฑา ประณทุนรพาล  ลาออกเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2555 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาในการประชุม ครัง้ที่ 2/2554 (13 กนัยายน 2554) 

และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 11/2554 (22 กนัยายน 2554) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยแล้ว ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  
  อนึง่รายนามกรรมการท่ีทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

1. นายชาญชยั        สนุทรมฏัฐ์ 
2. นายสมชาย         ชุ่มรัตน์ 
3. นางอรุณี             อคัรประเสริฐกลุ 
4. นางน า้ฝน             รัษฎานกุลู 

รายละเอียดประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและสรรหา ในการประชมุครัง้ที่ 2/2555 (20 กมุภาพนัธ์ 2555)  
 1. เห็นควรให้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้ให้สทิธิดงักลา่วข้างต้น 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล ที่
ครบวาระการด ารงต าแหนง่ ได้พิจารณาความเหมาะสม คณุสมบตัิ ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเสนอ
ช่ือเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว จึงมีมติให้น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2554 พิจารณาคดัเลอืกเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2555 (20 กุมภาพนัธ์ 2555) โดยที่กรรมการซึ่งไม่รวมผู้มี
ส่วนได้เสีย จ านวน 3 คน  ได้แก่  1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์  2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์  3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล         
ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาแล้ว รวมทัง้พิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว   กลา่วคือต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  มีวิสยัทศัน์  ภาวะผู้น า  มีความเช่ียวชาญ
หลากหลายอาชีพ สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งพอเพียง และเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ โดยที่กรรมการทัง้ 3 คน ได้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และ   
เข้าร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ สว่นผู้บริหาร 1 คน ได้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด  จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ นายสมชาย ชุ่มรัตน์                 
นางอรุณี   อคัรประเสริฐกุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้นางน า้ฝน รัษฎานุกูล เข้าเป็นกรรมการแทน
ต าแหนง่ที่วา่ง 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้รายบคุคล 
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ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2555 (ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)  

 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล   ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน   
 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครัง้ที่ 
1/2555 (18 มกราคม 2555) ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกบัการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง
กบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจทัง้ประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกนัจาก
ข้อมลู อตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และเห็นควรน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอยงัที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 พิจารณา และก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2555 ตามที่เห็นสมควร ดงันี ้
 

 

หมายเหตุ 
      อัตราโบนัสของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นอัตราที่คงไว้ตัง้แต่ปี 2550 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ที่คงอัตราโบนัส   
          ของคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คงเดิม  
1. คา่ตอบแทนรายเดือน  30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) 

30,000 บาท/คน/เดือน 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท 

ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 
2. คา่เบีย้ประชมุ คงเดิม       10,000 บาท/เดือน  

(ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) 

(จา่ยเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ) 

10,000 บาท/เดือน  
(ประธานคณะกรรมการบริษัท 

ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) 
(จา่ยเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ) 

3. โบนสั จากผลการด าเนินงานใน
ปี 2554 (อตัราค านวณโบนสัเป็นไป
ตามสดัสว่นระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ในปี 2554) 

คนละ 486,066 บาท 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท 

ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

คนละ 420,000 บาท  
(ประธานคณะกรรมการบริษัท 

ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุดย่อย 

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

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

 คงเดิม 
คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 
- จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้             
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 
- จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้             
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 1/2555 (25 มกราคม 2555) ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน
น าเสนอแล้ว เห็นสมควรน าเสนอยงัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555  
คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุมคนละ 1 ส่วน และ
คา่ตอบแทนรายเดือน 3 สว่น โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 ทัง้นี ้หากเดือนใดมี
การประชมุเกิน 1 ครัง้ คงให้ได้เบีย้ประชมุเพียง 1 ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ย (ไมม่ีคา่ตอบแทนรายเดอืน) โดยให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุตามภาระหน้าที่
ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  : คา่เบีย้ประชมุ  คนละ  20,000 บาท  ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 
2.2 คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ  : คา่เบีย้ประชมุ คนละ  10,000 บาท  ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

3. คา่ตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2554  
เนื่องจากบริษัทมีอตัราการเจริญเติบโตของก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2554 ก าไรสทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้
ประมาณ ร้อยละ 15 ในขณะที่อตัราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัท ได้คงอตัราไว้ตัง้แต่ปี 
2550 รวมระยะเวลาที่คงอตัราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ดงักล่าวไว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ดงันัน้จึงเห็นควร
น าเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2554 เพื่อโปรดพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน (โบนัส) ของ
คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 ในอตัราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 และอตัราการค านวณโบนสัเป็นไปตามสดัสว่นระยะเวลาที่เข้าด ารงต าแหนง่ 

 

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 10    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 จึงเรียนมายงัผู้ ถือหุ้นเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชมุ  ตามวนั เวลา และสถานท่ี   ดงักลา่วโดยพร้อม
เพรียงกนั โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถอืหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป       

กรณีทา่นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  โปรดน าบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือบตัร 
ประจ าตวัที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหนว่ยงานราชการพร้อมทัง้แนบแบบฟอร์มลงทะเบียน   

 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 
 ท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี ดงันี ้
กรณีที่ 1 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ หรือ นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะก็ได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบใดแบบหนึง่ หรือ 

กรณีที่ 2 มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด 
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะน าเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ  
(2) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น)หรือบตัรประจ าตวัที่แสดงรูปถ่ายที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะน ามาในวันดังกล่าว พร้อมทัง้แนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียน  
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะน าเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ  
(2) แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนท่ีออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนงัสอืรับรองมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และประทบัตราบริษัท 
(3) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง 

รายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน  หนงัสือมอบฉนัทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน ปรากฏตามสิง่ที่สง่มา
ด้วย 8 และ 9  

ทัง้นี ้ให้ผู้มอบฉนัทะกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
ตลอดจนติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นตอ่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชมุ  

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2554  
ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ในวนัที่  8 มีนาคม 2555 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้น  ในวนัที่ 10 เมษายน 2555 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนในวนัที่ 11 เมษายน 
2555   
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