
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่24 มกราคม 2551  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพมิานแมน   โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน 
เลขที ่155  ถนนราชดาํริ  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

………………………………………………………………………. 
 

พล.ต.ท.จารักษ ์แสงทวีป  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  1,786   ราย  
รวมเป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้226  ราย  
คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,434,834,900  หุน้  หรือเป็นจาํนวนร้อยละ  86.24  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น
องคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
   

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1.   พล.ต.ท. จารักษ ์ แสงทวปี       ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.   นายอนุชา  โมกขะเวส  รองประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และ 

      ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.   นายบวรศกัดิ อุวรรณโณ  กรรมการบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

      กรรมการธรรมาภิบาล 

4.   นายอุทิศ  ธรรมวาทิน  กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร 

5. พล.ท.ชยติุ สุวรรณมาศ  กรรมการบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

6. นายชวลิต สารันต ์   กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล  

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน 

7. นายสมนึก กยาวฒันกิจ  กรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ 

      พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน 

8. นายประพนัธ์ อศัวอารี   กรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
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เม่ือเวลา  14.00 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนน
เสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดใหก้ารลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One Vote) ซ่ึงใน
กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมี
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด โดยการออกเสียงลงมติ อนุมติักิจการใดๆ จะไดรั้บ
คะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (Majority Vote) 

 
กรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น  

โดยคะแนนท่ีไดรั้บมาจากการมอบฉันทะ จะนาํไปรวมกบับตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม      ทั้งน้ีบริษทัฯ จะ
นาํเสนอผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบภายหลงัการประชุม 

ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุน้ทุกระเบียบวาระวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือไม่ หากไม่มีผูไ้ม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ระเบียบวาระนั้นท่ีประชุมมีมติเอกฉันทรั์บรอง หรือให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ ผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นผูล้งคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีบริษทัฯ จดัให ้การเกบ็บตัรลงคะแนนจะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น 
 
2. การนบัคะแนนและประกาศคะแนน 

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงและลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะนาํ
คะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หักออกจากจาํนวนเสียงทั้ งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

กรรมการจะตรวจนบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หนา้ท่ีจะสรุปผลคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะสรุปผลคะแนนแต่ละระเบียบวาระและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเม่ือจบระเบียบ
วาระนั้นๆ  โดยบริษทัฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีในวนัถดัไปบริษทัฯ จะนาํมติ
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ บริษทั เท่ียงธรรมกฎหมายและบญัชี จาํกดั 
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุม และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
 ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ไดมี้ขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 2 เร่ือง ไดแ้ก่  
1. ความเขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ และขอใหป้ระธานกรรมการอบรมพนกังานกรณีท่ีไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพ  เน่ืองจาก
บริษทัฯ เสนอวา่จะอดัสาํเนาใหจ้ากกลอ้งบนัทึกภาพของบริษทัฯ   
2. นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล   ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย แจง้ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้มี
ตวัแทนจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการเป็นผูแ้ทนท่ีประชุมร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงดว้ย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เพิ่มผูร่้วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงนอกเหนือจาก บริษทั เท่ียงธรรมกฎหมายและ
บญัชี จาํกดั โดยเพิ่มอีก 2 คน ไดแ้ก่ นายวิโรจน์ ใบแกว้ ผูแ้ทนจากกปภ. และนายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิ
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นผูส้ังเกตุการณ์ภายในหอ้งประชุม 
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จากนั้นประธานฯ  ไดอ้นุญาตให้ผูถื้อหุ้นถ่ายภาพน่ิง และกล่าวขอโทษยงัผูถื้อหุ้นในมาตรการความปลอดภยั
ดงักล่าว จากนั้นจึงขอใหน้ายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่นาํเสนอพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดใน
หนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองพจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2549        

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2549 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 ดงัมีรายละเอียดตามท่ีเสนอยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549 

 

 นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
 1. ขอแสดงความช่ืนชมการจดังานประชุมของบริษทัฯ  และขอโทษแทนผูถื้อหุ้นท่ีตาํหนิการจดัระเบียบของพนกังาน 

เน่ืองจากตนเขา้ใจวา่ในปีน้ีบริษทัฯ  มีผูถื้อหุน้จาํนวนมาก และเจา้หนา้ท่ีไดพ้ยายามจดัระเบียบ 
2. หากเป็นไปไดข้อให้บริษทัฯ ระบุช่ือ – นามสกุล ของ ผูถื้อหุ้นผูท่ี้เสนอคาํถามในแต่ละระเบียบวาระในรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้รายใดไม่ประสงคใ์หร้ะบุช่ือในรายงาน กไ็ม่ตอ้งแจง้ช่ือ   
3. เน่ืองจากนายฮัง่ใช ้อคัควสักุล เป็นวิทยากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดมี้

หนงัสือถึงบริษทัฯ เพื่อขอสาํเนาหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และงบการเงิน ประจาํปี 2549  เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา
สาํหรับนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหข้อ้มูลดงักล่าว จึงเป็น
ตวัแทนนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบริษทัฯ มา ณ ท่ีน้ี 

 

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล  ผูถื้อหุ้น เห็นดว้ยในการเสนอให้ระบุช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีคาํถามไวใ้นรายงานการ
ประชุมใหช้ดัเจน โดยมีประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
1. เร่ืองสถานท่ีจดัประชุมเน่ืองจากปีท่ีผา่นมามีผูเ้ขา้ประชุมเพียง 60 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัปีน้ีมีจาํนวนประมาณ  200 คน 
ทาํให้สถานท่ีไม่สะดวก  และมีขอ้แนะนาํกรณีท่ีบริษทัฯ จดัแถวท่ีนัง่โดยแบ่งแยกระหวา่งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
โดยเฉพาะท่ีนัง่ของบุคคลธรรมดาดา้นหลงัไม่มีโตะ๊สาํหรับวางเอกสารและพิจารณาเอกสาร 

2. สืบเน่ืองจากในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549  ระบุเร่ืองการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าขนาด 50-60 เมกกะ
วตัต ์ และปัญหามลภาวะท่ีบริเวณมาบตาพุด บริษทัฯ มิไดร้ะบุรายละเอียดของคาํตอบให้ชดัเจนเพียงพอ  โดยเฉพาะใน
หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550 ระบุถึงการสร้างโรงไฟฟ้าลดลง เหลือเพียง 5 –10 เมกกะวตัต์  นั้น    
บริษทัฯ มิไดร้ายงานถึงความเช่ือมโยงถึงสาเหตุของการลดลงดงักล่าว 

3.  สืบเน่ืองจากในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549 ระบุถึงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ จะ
เชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมในพิธิเปิดอาคารสาํนกังานใหญ่นั้น  ผูถื้อหุน้ยงัมิไดรั้บเชิญจากบริษทัฯ สาํหรับการเปิดอาคาร 
 

นายบวรศกัดิ   อุวรรณโณ  กรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามและขอ้สังเกตของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ขอนอ้มรับขอ้สังเกตของผูถื้อหุน้ถึงการบรรจุรายละเอียดคาํตอบเพื่อนาํไปปรับปรุงในการทาํรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 ต่อไป   ทั้งน้ีในรายละเอียดของแต่ละประเดน็ เช่น รายงานสรุปเร่ืองโรงไฟฟ้าได้
บรรจุอยูใ่นระเบียบวาระของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549 แลว้ และนายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู  
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ในขณะนั้น ไดต้อบคาํถามในสาระสาํคญัแลว้วา่  สาเหตุท่ีปรับลดการสร้างโรงไฟฟ้าจากขนาด 
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50 – 60 เมกกะวตัต ์เหลือ 5-10 เมกกะวตัต ์โดยมุ่งเนน้โรงไฟฟ้าพลงันํ้า (Mini hydro power plant) เน่ืองจาก เป็นพลงังาน
จากนํ้าท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ  อีกทั้งจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ยงัไม่เหมาะสมสาํหรับการ
ลงทุน     
2. การแบ่งท่ีนัง่สาํหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  บริษทัจดทะเบียนหลายแห่งกระทาํเพื่อประโยชน์ในการนบัคะแนน
เสียง เน่ืองจากปีน้ีบริษทัฯ ยงัมิไดน้าํระบบ Barcode มาใช ้   ดงันั้นในปีต่อไปบริษทัฯ จะพิจารณาเร่ืองสถานท่ีประชุม
เพื่อใหร้องรับจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมีจาํนวนมากข้ึน  รวมถึงระบบ Barcode หากนาํมาใชจ้ะช่วยแกปั้ญหาการแบ่งแยกท่ีนัง่ 
3. เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ขา้ใชอ้าคารโดยยงัมิไดมี้พิธีเปิดอาคารสาํนกังานใหญ่     เน่ืองจากงานระบบและการตกแต่ง
ภายในยงัไม่แลว้เสร็จ    อยา่งไรกต็ามหากบริษทัฯ  เปิดอาคารสาํนกังานใหญ่แลว้จะเรียนเชิญผูถื้อหุน้ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้คย
เรียนไวก้บัผูถื้อหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่ไดร้ะบุช่ือ   มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1. ในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549 หนา้ท่ี 1 ใหบ้ริษทัฯ พิจารณาวา่จาํนวนหุน้ท่ีแจง้ไวถู้กตอ้งหรือไม่ 
เน่ืองจากจาํนวนหุน้มีมากกวา่ความเป็นจริง โดยเป็นจาํนวน 1,324,069,650,000 หุน้   ทั้งน้ีนายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ นายมนตรี คุม้สวา่ง ผูถื้อหุน้ แจง้ใหร้ะบุจาํนวนหุน้ท่ีถูกตอ้งในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2549 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 ต่อไป 
2. ในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2549 หน้าท่ี 10 ระเบียบวาระท่ี 8 การกาํหนดผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั
บริษทัฯ แบ่งเป็น 3 กรณีนั้น บริษทัฯ จะพิจารณาเลือกหลกัเกณฑใ์ดในการพิจารณาเลือก กรณีท่ี 1-3 
3. สืบเน่ืองจากเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 แต่ใบลงคะแนนเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550     จึงขออนุญาตใหป้ระธานแกไ้ขในใบลงคะแนนเป็นการรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549  ทั้งน้ีประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แกไ้ขใบลงคะแนนเป็นการรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 ตามท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะ 
4. ผูถื้อหุ้นเสนอว่าในระหวา่งท่ีบริษทัฯ  นบัคะแนนในระเบียบวาระท่ี 1 ให้บริษทัฯ ดาํเนินการประชุมต่อไปในระเบียบ
วาระท่ี 2  เน่ืองจากเห็นวา่มิไดข้า้มระเบียบวาระ และระเบียบวาระท่ี 2 เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 
 

นายบวรศกัดิ   อุวรรณโณ  กรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
1.จาํนวนหุน้เป็นไปตามผูถื้อหุน้ทว้งติง และประธานฯ แจง้ขอแกไ้ขจาํนวนหุน้ในหนา้ท่ี 1 ของรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2549 จากจาํนวน 1,324,069,650,000 หุน้ เป็น จาํนวน 1,324,069,650 หุน้ 
2. ในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณากาํหนดอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ แบ่งเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายวนัชยั หล่อวฒันตระกูล  หรือนายชวลิต สารันต ์
หรือนายประพนัธ์ อศัวอารี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

กรณีท่ี 2 นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู ลงลายมือช่ือร่วมกบันายชวลิต สารันต ์หรือนายประพนัธ์ อศัวอารี รวมเป็น
สองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

กรณีท่ี 3 การติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และการขอเปิดบญัชีธนาคารให้นายวนัชยั หล่อวฒันตระกูล
เป็นผูล้งนาม และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 สําหรับการขออนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นถึงแมว้่าจะมิไดร้ะบุเหตุผลท่ีชดัเจนในแต่ละกรณีไว ้  แต่ในทาง
ปฏิบติัภายในของบริษทัฯ  หากเป็นเร่ืองสาํคญัของบริษทัฯ ตอ้งให้ประธานกรรมการเป็นผูล้งนามร่วมดว้ยเสมอ   แต่หาก
ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั หรือประธานกรรมการไม่อยู ่หรือมีเหตุอนัทาํให้มิอาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็จะให้กรรมการร่วมลง
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นาม  เช่นนายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู ลงนามร่วมกบั นายชวลิต สารันต ์เป็นตน้ จึงเห็นไดว้า่ไม่มีความแตกต่างในกรณีท่ี 1-
2   สาํหรับกรณีท่ี 3 ระบุไวช้ดัเจน คือการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และการขอเปิดบญัชีธนาคารใหก้รรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ในขณะนั้นเป็นผูล้งนาม 
มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้บริษทัฯ ประจาํปี 2549  
 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,433,615,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9150 
 ไม่เห็นดว้ย    10,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
 งดออกเสียง     1,209,240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0843 
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ระเบียบวาระที2่ เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2550
  

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่    เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2550 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2550 ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดงัน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมทั้ งส้ิน 2,430.13 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 29.19 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากปริมาณนํ้ าดิบท่ีจาํหน่ายเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการปรับอตัราค่านํ้ าดิบข้ึนอีก
ประมาณร้อยละ 7 สาํหรับธุรกิจการจาํหน่ายนํ้าประปามีการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชน้ํ้ารายใหม่และการใชน้ํ้าในปริมาณมากข้ึนจาก
ผูใ้ชน้ํ้ ารายเดิมของประปาสัตหีบ และประปาสัมปทาน 3 พ้ืนท่ี ตลอดจนรายไดจ้ากสัมปทานประปาเกาะสมุย ประปาเกาะ
ลา้น และประปาระยอง โดยมีจาํนวนผูใ้ชน้ํ้าเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 รวม 103,035 ราย  คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้
นํ้าร้อยละ 43.35   เป็นผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ ในปีงบประมาณ 2550 จาํนวน 57.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2549 จาํนวน 57.86 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2550 
 สรุปผลการดาํเนินงานปี  2550   (ต.ค. 49- ก.ย. 50) 
 1.  ปริมาณนํ้าจาํหน่ายในระบบรวมจาํนวน   242.85 ลา้น ลบ.ม. 
 2.  รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ         2,430.13  ลา้นบาท   
 3.  รายจ่ายในการดาํเนินการ  จาํนวน                 1,675.60   ลา้นบาท   
  (ไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย 192.77 ลา้นบาท) 
 4.  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    217.79 ลา้นบาท 
 5. ขาดทุนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย 96.71 ลา้นบาท 
 6. กาํไรสุทธิ    440.68     ลา้นบาท 

 
  ในปีงบประมาณ 2550 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงหลายดา้น   ทั้งในดา้นการบริหารกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินการ และโดยในปีน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้นายประพนัธ์  อศัวอารี เขา้บริหารงานในตาํแหน่ง
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 เป็นตน้มา  ซ่ึงบริษทัฯ มีการปรับทิศทางการดาํเนินงานทั้งในปัจจุบนั
และอนาคตดว้ยการปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ให้ทนัสมยัข้ึน   มีการบริหารจดัการภายในของบริษทัฯ ให้มีการแบ่งแยก
ลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสัมพนัธ์กนั ลดความซํ้ าซ้อนของหนา้ท่ีงานระหวา่งฝ่าย รวมถึงการสร้างทศันคติ
และภาพลกัษณ์องคก์รท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
  ในดา้นการดาํเนินงานของบริษทัในเครือ   บริษทัฯไดด้าํเนินการปิดกิจการบริษทั โกลบอล วอเตอร์ ซีสเท็มส์ 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (GWS) เพื่อลดภาระการขาดทุนสะสมจาํนวน 80 ลา้นบาท และบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จาํกดั 
(EHP) นั้น อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการหาผูร่้วมทุน ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวคาดวา่จะทาํใหง้บการเงินปีหนา้บริษทัฯ จะรับรู้
ผลขาดทุนจากบริษทัยอ่ยลดลงร้อยละ 5-10 
  ในดา้นการบริหารภายใน บริษทัฯ ไดต้ั้งฝ่ายส่ือสารการตลาดขึ้น เพื่อรองรับยทุธศาสตร์เชิงรุก สร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ปรับแผนการตลาดท่ีอยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหเ้กิดการจดัสรรนํ้าดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
กาํหนดแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมมากขึ้นซ่ึงส่งผลใหล้กูคา้ไดรั้บความเป็นธรรมไดอี้กทางหน่ึง   นอกจากนั้นบริษทัฯ  ได้
ปรับอตัตลกัษณ์เพื่อกาํหนดภาพลกัษณ์ใหม่ของบริษทัฯ เช่น ตราสัญลกัษณ์ และตวัอกัษรช่ือองคก์ร ท่ีชดัเจนมากขึ้น ให้
สะทอ้นภาพความเป็นอิสระในการทาํธุรกิจดา้นนํ้ าและความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนให้บุคคลภายนอกมีความเขา้ใจใน
บริษทัฯ อยา่งถกูตอ้ง 
     และในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ บริษทัฯ ได้
ทูลเกลา้ฯ  ถวายตูน้ํ้ าด่ืมหยอดเหรียญ จาํนวน 500 ตู ้เพื่อทรงนาํไปพระราชทานยงัชุมชนท่ีขาดแคลนนํ้ าด่ืมตามพระราช
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อธัยาศยั และสาํหรับใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์กบัชุมชนในพื้นท่ีขาดแคลน 
  ในดา้นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจใน 1-3 ปีขา้งหนา้คือ บริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนดา้นพลงังานท่ีเป็นตน้ทุนหลกั
ของบริษทัฯ ถึงร้อยละ 30 ของตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งหมด จากเดิมท่ีมีแผนจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ขนาด 40-100     
เมกะวตัต ์รองรับการใชง้านของบริษทัฯ ไดมี้การปรับแผนใหม่โดยอาจจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 5 -10 เมกะวตัต ์และท่ี
เหลือจะใชพ้ลงังานมินิไฮโดรเพาเวอร์ซ่ึงเป็นพลงังานจากนํ้าทดแทนรวมถึงพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์มีตน้ทุนถกูกวา่ 

 
ผู้ถือหุ้นมข้ีอซักถาม ดงันี ้
1. นางลดัดาวรรณ แสงเจือ  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ นางสาวบุญชู ม่วงพฒัน์ ตามท่ีบริษทัฯ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานและ
พิจารณาขอ้มูลจากงบกาํไรขาดทุนในหนา้ท่ี 52 ของรายงานประจาํปี พบวา่ ในภาพรวมบริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนประมาณ 
30 ลา้นบาท แต่ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5  ดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มข้ึนจาํนวน  99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
108 ทาํให้กาํไรสุทธิลดลง 17 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 13 สําหรับขอ้สังเกตเร่ืองค่าใชจ่้ายการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึน
ประมาณ 86 ลา้นบาทซ่ึงขอ้มูลแจง้วา่เกิดจากการดอ้ยค่าของมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงประมาณ 72 ลา้นบาท  ดงันั้นจึงขอทราบ
รายละเอียดเฉพาะรายการท่ีมีนยัสาํคญัของค่าใชจ่้ายในการขายบริหารท่ีเพิ่มข้ึน 114 ลา้นบาท 
2. นายพรชยั  เหล่าเศรษฐานนัท ์ขอขอบคุณบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการทาํรายงานประจาํปี เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ทั้งน้ีมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
   -ในภาพรวมส่วนใหญ่ในรายงานประจาํปีเป็นรายงานทางบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชี ซ่ึงเห็นว่าในรายงานประจาํปีควร
ระบุเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดท้าํและรายละเอียดแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ  และยงัมีขอ้สังเกตวา่  เน่ืองจากคณะกรรมการชุด
ยอ่ยจาํนวน 6 ชุด มีเพียงรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียง 2 ชุด ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ส่วนรายงานของคณะกรรมการชุดท่ีเหลือมิไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี รวมถึงรายงานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในประเดน็สาํคญัดว้ย 
 -ในรายงานประจาํปี ไม่มีผลการดาํเนินงานของบริษทั เอกคอมธารา จาํกดั และการจดัทาํรายงานประจาํปี หวัขอ้การสรุป
ขอ้มูลบริษทัฯ ณ ส้ินปี งบประมาณ 2550 หวัขอ้ท่ี 13 ขาดไป 
    - สืบเน่ืองจากคณะกรรมการการลงทุนมีมติให้ปิดบริษทั โกลบอล วอเตอร์ ซีสเท็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั อนัเน่ืองจาก
การลดภาวะการขาดทุนสะสมนั้น มีสาเหตุอยา่งไร 
3. นายสัญญลกัษณ์ เบา้ดี  ผูรั้บมอบฉนัทะ นายองอาจ เนียมถนอม   มีความเห็นดงัน้ี 
 -ขอช่ืนชมบริษทัฯ เร่ืองความสามารถในการทาํกาํไรเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนพนกังาน ประมาณร้อยคน สามารถทาํ
กาํไรได ้กวา่ 440 ลา้นบาท 
 -กรณีการขาดทุนของบริษทัยอ่ย 2 บริษทัฯ เน่ืองจากสาเหตุใด และนอกจากการปิดกิจการแลว้มีแผนอ่ืนหรือไม่ 
 -เน่ืองจากการถวายตูน้ํ้ าด่ืมหยอดเหรียญเป็นการติดตั้งในบริเวณพื้นท่ีห่างไกล ดงันั้นจึงขอทราบแผนการดาํเนินการดูแล
รักษา ภายหลงัจากถวายตูน้ํ้ าแลว้ 
 -ขอทราบความหมายของอตัตลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
4. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ   มีขอ้ซกัถามดงัน้ี 
 -การปรับอตัราค่านํ้าดิบ เป็นร้อยละ 7 เก่ียวเน่ืองกบัการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลหรือไม่ 
 -การปรับโครงสร้างองคก์ร  เน่ืองจากเป็นกิจการประปา และธุรกิจรับสัมปทาน จึงขอทราบความจาํเป็นและความคุม้ค่า
เช่น การจดัตั้งฝ่ายส่ือสารการตลาดแทนท่ีเป็นงานดา้นอ่ืน เช่นฝ่ายท่ีดูแลเร่ืองนํ้า เป็นตน้ 
 -ขอทราบถึงความคุม้ค่าจากการใชจ่้ายเพื่อการบาํรุงรักษาโครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีตน้ทุนถูกนั้นเน่ืองจากตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในการรักษามาก เน่ืองจากรายไดจ้ากนํ้าประปามิไดเ้หมือนรายไดไ้ฟฟ้า 
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5. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ นายมนตรี คุม้สวา่ง มีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 -เสนอใหป้ระธานในท่ีประชุมจดประเดน็คาํถามผูถื้อหุน้และตอบทุกประเดน็ในหอ้งประชุมน้ี 
 -ตราสัญลกัษณ์องคก์รทาํให้ผลการดาํเนินงานบริษทัฯ ดีข้ึนหรือไม่ และเน่ืองจากแต่เดิมตราสัญลกัษณ์มีการประกวด
เสนอตราสัญลกัษณ์ จึงขอทราบค่าใชจ่้ายในการปรับเปล่ียนดงักล่าว 
 -มีขอ้สังเกตว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวนมาก  แต่พบว่าคณะกรรมการบริหารมีการประชุมน้อยคร้ัง 
ในขณะท่ีคณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมจาํนวน 15 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการการลงทุนมากมีเจตนาท่ีจะรับเบ้ีย
ประชุมหรือไม่ 

-การแต่งตั้งท่ีปรึกษาท่ีมาจากหน่วยงานราชการ  ไดแ้ก่สาํนกัอยัการสูงสุด ซ่ึงตามพระราชบญัญติั ระเบียบขา้ราชการฝ่าย
อยัการ พ.ศ. 2521  ไดร้ะบุหา้มมิใหข้า้ราชการอยัการเป็นท่ีปรึกษาของบริษทั   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จึงขอทราบการพิจารณา
ของฝ่ายบริหาร  
6. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 -กรณีท่ีบริษทัฯ ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบกบับริษทัแหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั ปริมาณ 5 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ต่อปี ตน้ทุน 6 บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีทางหลวงหมายเลข 7 อ.เมือง จ.ชลบุรี นั้นในปัจจุบนัจึงขอทราบ
ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าในปัจุบนั   และสาเหตุของการซ้ือนํ้าจากแหล่งนํ้าเอกชน แทนการลงทุนเอง  
     ทั้งน้ีก่อนท่ีบริษทัฯ จะลงนามในสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบดงักล่าว บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการสํารวจแหล่งนํ้ าว่ามีความเพียง
พอท่ีจะส่งใหบ้ริษทัฯ เป็นเวลา 10 ปีหรือไม่ และสาเหตุของสัญญาท่ีตอ้งแยกเป็นสัญญา  2 ฉบบั โดยฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2550  และฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2550  โดยท่ีสัญญา 2 ฉบบัเหมือนกนั 
   นอกจากนั้นแลว้ผูถื้อหุน้ใคร่ขอทราบถึงผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งผกูพนัเป็นรายจ่าย
ตามสัญญาในระยะยาว 
7. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ  มีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 -ควรให้บริษทัฯ พิจารณาเร่ืองความสามารถในการทาํกาํไรเน่ืองจากท่ีผา่นมากาํไรลดลง และมีขอ้เสนอแนะให้พิจารณา
ตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน  เน่ืองจากธุรกิจมีคู่แข่งไม่มาก และขอทราบแผนการบริหารท่ีบริษทัฯ แจง้วา่พยายาม
ลดการบริหารแบบราชการมาเป็นเอกชน  
-ขอทราบแผนการดาํเนินการภายหลงัและความแตกต่างการเลิกกิจการของบริษทั โกลบอล วอเตอร์ ซีสเทม็ส์ คอร์ปอเรชัน่
จาํกดั (GWS) และการตั้งบริษทั วอเตอร์ เทรดส์  แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั (WTS) ท่ียงัดาํเนินการจาํหน่ายอยูน่ั้นแตกต่าง
กนัอยา่งไร และบริษทัฯ จะดาํเนินการต่ออยา่งไร 
-ความคืบหนา้ของการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดข้ออภยัในความผิดพลาดดา้นเอกสาร และขอนอ้มรับ
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้โดยจะนาํไปปรับปรุงในปีต่อถดัไป โดยไดส้รุปประเดน็การช้ีแจง ดงัน้ี 
1. เร่ืองค่าใชจ่้ายในการขายและบริการเพิ่มข้ึนจากปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตั้งสาํรองตูน้ํ้ าด่ืม  จาํนวน ประมาณ   50   ลา้นบาท 
 2. ตั้งสาํรองทรัพยสิ์นของบริษทั EHP ประมาณ  40 ลา้นบาท 
 3. ค่าใชจ่้ายของท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ จาํนวน ประมาณ  25 ลา้นบาท  
 4. ค่าใชจ่้ายการประชาสัมพนัธ์ ประมาณ   10 ลา้นบาท 
 5. ค่าใชจ่้ายการขายและบริหารของบริษทัในเครือ ประมาณ 50 ลา้นบาท 
2. เร่ืองบริษทั อีสเทิร์นโฮบาสไพพ ์ จาํกดั  (EHP) และบริษทั GWS ท่ีขาดทุนติดต่อกนั    ภายหลงัการบริหารงานใน

ตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไดพ้บประเดน็ปัญหาสาํคญัต่างๆ โดยเฉพาะ การขาดทุนของบริษทั EHP  อีกทั้งได้
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พบปัญหาของคุณภาพสินคา้และระบบจดัการภายใน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการการลงทุนมีการหารือใน
ประเดน็ปัญหาของบริษทั EHP  บ่อยคร้ังเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ทั้งน้ีคณะกรรมการการลงทุนมิไดรั้บค่าเบ้ีย
ประชุมเพิ่มข้ึนตามจาํนวนคร้ังของการประชุมแต่อยา่งใด  โดยไดรั้บเบ้ียประชุมแบบเหมาจ่ายรายเดือน 
 สืบเน่ืองจากการขาดทุนติดต่อกนัมาหลายปี และในปีท่ีผ่านมาภาครัฐมีการลดการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่ดา้นสาธารณูปโภคจึงส่งผลกระทบต่อบริษทั EHP ซ่ึงดาํเนินธุรกิจท่อนํ้าขนาดใหญ่สาํหรับโครงการประปา เป็น
ผลใหร้ายไดล้ดลงรวมถึงค่าเส่ือมราคา ทาํใหผ้ดินดัชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นเหตุผดิขอ้กาํหนดหุน้กูข้องบริษทั
ฯ 
 สาํหรับบริษทั GWS คณะกรรมการบริษทัฯ พบวา่บริษทัดงักล่าวขาดทุนสะสมเป็นเวลา 7-8 ปี จึงไดมี้การ
วเิคราะห์ประเดน็ต่างๆ  เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี ภายหลงัการหารือมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯ ควรใหค้วามสาํคญัต่อธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ  และใหล้ดการขาดทุนโดยการตดัขาดทุนสะสมของ GWS ลง อยา่งไรกต็ามบริษทั  GWS ยงัมีสัญญาผกูพนัต่อ
คู่สัญญาต่างๆ อยู ่จึงไดจ้ดัตั้งบริษทั WTS โดยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท เพื่อดูแลสัญญาท่ีบริษทั GWS มีอยูเ่ดิม และ
ดูแลตูน้ํ้ าใหมี้คุณภาพท่ีดีต่อไป โดยมิไดมี้วตัถุประสงคข์ยายธุรกิจต่อ  
 สําหรับประเด็นการถวายตูน้ํ้ าเน่ืองจากปีน้ีเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ บริษทัฯ จึงไดท้าํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป  และไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละพื้นท่ี
ท่ีติดตั้งตูใ้นการดาํเนินการตามระบบบาํรุงรักษาต่อไป 

3. เร่ืองโครงสร้างของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัปฏิบติัท่ีดีตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงพบวา่บริษทัจดทะเบียนอ่ืนก็มีคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ   เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ กไ็ดด้าํเนินการตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีชดัเจนโดยไดก้รุณาแนะนาํ   และ
ใหข้อ้มูลต่างๆ อนัเป็นประโยชน์เพื่อกิจการของบริษทัฯ   

4. เร่ืองการแต่งตั้งฝ่ายส่ือสารการตลาด  เน่ืองจากภายหลงัวิกฤตปี 2547 - 2548 ท่ีเกิดปัญหาดา้นการขาดแคลนนํ้ าส่งผล
เสียดา้นภาพพจน์ของบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถจดัหานํ้าใหลู้กคา้ไดเ้พียงพอ ฝ่ายบริหารไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
การปรับกลยุทธ์ดา้นการตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้และผูใ้ช้นํ้ าโดยไม่ตอ้งให้ลูกคา้เป็นกงัวลในการ
พิจารณาลงทุนดา้นการจดัหาแหล่งนํ้า    สาํหรับจาํนวนพนกังานของฝ่ายส่ือสารการตลาดจะแบ่งแยกหนา้ท่ีต่างๆกนัไป 
เพื่อนาํปัญหา และความคิดเห็นของลูกคา้มาหารือกบัฝ่ายต่างๆ  เช่นฝ่ายวางแผนโครงการ  และศูนยป์ฏิบติัการของ
บริษทัฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากประเดน็ดงักล่าวบริษทัฯ จึงมีแนวคิด
เร่ืองการปรับอตัตลกัษณ์  โดยการจา้งท่ีปรึกษาภายหลงัการคดัเลือกแลว้ ไดแ้ก่ บริษทั สยามเมนทิส จาํกดั ทั้งน้ีค่าจา้ง
ในการปรับอตัตลกัษณ์คิดเป็นเงินจาํนวน  640,000 บาท  

5.  ตามท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามถึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นธุรกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบ    ในขณะท่ีบริษทัยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
จาํกดั  ( UU) เป็นบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจดา้นกิจการประปา  ดงันั้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ จึงมีรายละเอียดของ
บริษทัฯ เป็นหลกั ส่วนบริษทัในเครือจะปรากฏรายละเอียดเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการลงทุนเท่านั้น 

6. เร่ืองการซ้ือนํ้าดิบจากแหล่งนํ้าเอกชน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีการส่งนํ้าท่ีครบวงจรโดยมีโรงสูบนํ้า และมีระบบท่อ   
อยา่งไรก็ตามหากบริษทัฯ ลงทุนในระบบท่อท่ีจะสร้างข้ึนมาใหม่โดยมีปริมาณการใชคิ้ดเป็นไม่ถึงร้อยละ 5  จะตอ้ง
รอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดว้ย  ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบการลงทุนเองจะมีตน้ทุนราคาค่านํ้ า จาํนวน 7 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร   กบักรณีซ้ือนํ้ าจากแหล่งนํ้ าเอกชนมีตน้ทุนราคาค่านํ้ า จาํนวน 6 บาท เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา บริษทัฯ ตอ้งพกัการสูบนํ้ าช่วงหน้าแลง้เน่ืองจากมีนํ้ าทะเลหนุน ทั้งน้ีบริษทัแหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั เป็น
บริษทัท่ีมีความชาํนาญและจาํหน่ายนํ้ าให้บริษทัอ่ืนอยู่แลว้ การซ้ือนํ้ าจากบริษทัแหล่งนํ้ าเอกชน ทาํให้บริษทัฯ 
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สามารถควบคุมสถานการณ์ตลาด ดา้นราคาได ้  ส่วนการมีสัญญา 2 ฉบบัเน่ืองจาก บริษทัแหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั มี
วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินกบัธนาคารเท่านั้น 

7. เร่ืองพลงังานทดแทน จากเดิมบริษทัฯ มีแนวคิดในการลงทุนโรงงานไฟฟ้า ในช่วงปี 2549-2550  ขนาด 40-100 เมกกะ
วตัต์  โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัไม่มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
เพียงพอ ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งหาผูล้งทุนร่วม จึงเป็นประเด็นความเส่ียงของบริษทัฯ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีการศึกษา
เร่ืองโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็ อนัเป็นส่วนต่อขยายจากธุรกิจหลกัซ่ึงวิเคราะห์ไดว้า่สามารถคืนทุนภายในระยะเวลา
ประมาณ 3-5 ปี   ซ่ึงการดาํเนินการจะไม่มีการบาํรุงรักษา  ไม่เป็นภาระต่อบริษทัฯ  ทั้งน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนบริษทัฯ ในแนวทางการดาํเนินการดงักล่าว  
สําหรับพลงังานแสงอาทิตย ์คณะกรรมการการลงทุนอยูใ่นระหว่างการศึกษาในประเด็นน้ีเพื่อศึกษาแนวทางความ
เป็นไปไดต่้อไป 

8. เร่ืองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเติบโตลดลง คณะกรรมการการลงทุนไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่าบริษทัฯ มี
กาํไรสุทธิต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีร้อยละ 9-10 แต่บริษทัฯ จะพยายามให้ระดบักาํไรสุทธิต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ี
ร้อยละ 15 โดยการปรับปรุงตน้ทุน ค่าใชจ่้าย รวมถึงการลงทุนในอนาคต   ทั้งน้ีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีเพื่อ
รับรู้ดอกเบ้ีย จากการลงทุน ต่างๆ ไดแ้ก่ อาคารสํานักงานใหญ่ โครงการท่อส่งนํ้ าบางปะกง-ชลบุรี ซ่ึงมีเงินลงทุน 
จาํนวนประมาณ 3,500 ลา้นบาท  สาํหรับประเด็นการเฝ้าระวงัอ่ืนๆ นอกเหนือจากดา้นการลงทุนแลว้ บริษทัฯ ยงัให้
ความสาํคญัและอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ไดแ้ก่ การคิดค่าเช่าท่อจากกรมธนารักษ ์ ซ่ึงผลสรุปเร่ืองท่อของบมจ.ปตท. 
จะเป็นบรรทดัฐานในการคิดค่าเช่าท่อต่อไปดว้ย  
 
  นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
  กรณีขา้ราชการอยัการไปเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ซ่ึงตามพระราชบญัญติั ระเบียบขา้ราชการฝ่าย

อยัการ พ.ศ. 2521  ระบุไว ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 ลกัษณะท่ี 1 ขา้ราชการอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือท่ีปรึกษากฎหมายหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนใดท่ีมี

ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
 ลกัษณะท่ี 2 ขา้ราชการอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่
จะไดรั้บอนุมติัจาก คณะกรรมการอยัการ 

  ทั้ งน้ีกรณีของบริษัทฯ  นั้ น สํานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสืออนุญาตแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ.2521 

  
  นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
  การบรรจุเน้ือหาต่างๆ ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนบรรจุสาระสําคญัในรายงานประจาํปีแล้ว นอกจากนั้ น
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่นกนั 

  กรณีบริษทั GWS  จดทะเบียนจดัตั้งข้ึน เน่ืองจากในปี 2546 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมี้ดาํริจะจดัซ้ือ
ตูน้ํ้ าด่ืมหยอดเหรียญ เพื่อติดตั้งในเขตชุมชนท่ีมีรายไดน้อ้ยใหบ้ริโภคนํ้าด่ืมสะอาด ราคาถูก โดยใหบ้ริษทั GWS จาํกดั เป็น
ผูติ้ดตั้งตูน้ ํ้ าด่ืมและดูแลบาํรุงรักษาตูน้ํ้ า   ในระยะแรกกาํหนดจะติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลจาํนวน 
1,000 ตู ้และจะขยายไปยงัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศประมาณ 5,000 ตู ้โดยนายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทย 
และการประปาส่วนภมิูภาคเป็นหน่วยงานรับผดิชอบดาํเนินการ 
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  นายบวรศกัดิ อุวรรณโณ  กรรมการบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
  คณะกรรมการบริษทัฯ มิไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้ึนเอง แต่ไดด้าํเนินการตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ีบรรจุอยูใ่น
รายงานประจาํปี ไดแ้ก่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในขณะท่ีคณะกรรมการชุด
ยอ่ยบางชุด เช่น คณะกรรมการการลงทุน เป็นตน้ มีขอบเขตหนา้ท่ีในการพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคต  ดงันั้นหากมีการ
เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อภายนอกก็อาจเป็นผลร้ายต่อบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัคู่แข่งจะสามารถทราบแผนธุรกิจของ
บริษทัฯ ได ้อยา่งไรกต็ามหากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขอดูรายงานกส็ามารถทาํหนงัสือแจง้ยงับริษทัฯ  เพื่อขอทราบขอ้มูล  

  ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินของบริษทัฯ เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ   แลว้จะเห็น
ไดว้า่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินมากกวา่บริษทัอ่ืนๆ  

  สําหรับรายงานของบริษทัย่อยท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ว่าไม่ปรากฏในรายงานประจาํปีนั้น เน่ืองจากเป็นการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ และเป็นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ จึงไม่สมควรนาํขอ้มูลบริษทัอ่ืน มา
เปิดเผยในรายประจาํปีของบริษทัฯ      อยา่งไรกต็ามจากรายงานประจาํปีฉบบัน้ีผูถื้อหุน้สามารถทราบขอ้มูลของบริษทัใน
รายละเอียดท่ีถูกตอ้งครบถว้นอยูแ่ลว้  เช่น รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้ การเปิดเผยเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย  กิจการร่วม
คา้ เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ผูถื้อหุน้สามารถทาํหนงัสือแจง้ขออนุญาตรับทราบขอ้มูลจากบริษทัฯ ไดเ้ช่นกนั   

 
ผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายดุษฎี ชุดทอง ผูรั้บมอบฉนัทะ นายธานี ทองประชุม   สอบถามถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั  อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์
จาํกดั (EHP) ขาดทุนหรือกาํไร  และคุณภาพผลิตภณัฑท่์อ CC-GRP ไดรั้บการรับรองจากมาตรฐาน ISO และสามารถ
แข่งขนักบัรายอ่ืนไดห้รือไม่ 
2. นางสาวเพญ็ศรี ก๊วยสุวรรณ    ถามวา่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่คนเดิมถกูปลดจากตาํแหน่งหรือไม่   และสอบถามถึง
การคดัเลือกกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่คนปัจจุบนั  
3. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีไม่ระบุนาม แจง้วา่บริษทัฯ พร้อมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ดู ขอ้มูลการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ไดแ้ละ
ขอใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 
4. จากรายงานประจาํปี หนา้ 16 ปริมาณนํ้ากกัเกบ็ รวมจาํนวน 450 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แต่ในรายงานฉบบัเดียวกนั หนา้ 20 
จาํนวนนํ้ าดิบ ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าหลกัมีปริมาณกว่า   240 ลา้นลูกบาศก์เมตร จึงเห็นว่าตวัเลขแตกต่างกนั ขอให้
ตรวจสอบวา่มีขอ้ผดิพลาดอยา่งไร 
  ในรายงานประจาํปี หนา้ 62 ระบุเร่ือง บริษทัฯ ทาํสัญญากบักระทรวงการคลงัเพื่อเขา้บริหารระบบท่อส่งนํ้ าสาย
หลัก ขอให้ตรวจสอบว่าการสร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ    จะไม่ผิดข้อตกลงการทาํสัญญากับ
กระทรวงการคลงั    และไม่ประสงคใ์หเ้กิดผลการดาํเนินงานเช่นท่ีเกิดกบับริษทั GWS และ บริษทั EHP   นอกจากนั้นยงัมี
องคก์ารจดัการนํ้าเสียภายนอกท่ีดาํเนินการจดัการระบบนํ้าเสียแลว้ บริษทัฯ จึงไม่ควรดาํเนินธุรกิจดงักล่าว 

ในรายงานประจาํปี หนา้ 64 บริษทัเก่ียวขอ้งมิไดพ้ดูถึงบริษทั เอกคอมธารา จาํกดั แต่หนา้ 120 ระบุถึงบริษทั เอก
คอมธารา จาํกดั แต่ไม่ไดร้ะบุถึงบริษทั  GWS จึงควรจดัใหเ้ป็นกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั 
5. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ นายมนตรี คุม้สวา่ง มีขอ้สอบถามและขอ้สังเกตดงัน้ี 
- เร่ืองขอ้ตกลงในสัญญาจา้งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ หากกรณีท่ีเลิกจา้งบริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าชดเชยนั้น ในบริษทัอ่ืนๆ ท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีขอ้ตกลงดงักล่าวหรือไม่ 
 ขอ้สังเกตเร่ืองการจา้งบริษทัท่ีปรึกษาการเงิน คือบริษทั บรุ๊คเคอร์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นบญัชีของกลต. หรือไม่ 
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- พ้ืนท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ า และความจาํเป็นตอ้งซ้ือนํ้ าจากบริษทั แหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั เน่ืองจากบริษทัฯ ไดว้างท่อไปแลว้
กรณีบางปะกง-บางพระ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่านํ้าเม่ือต่อท่อ ขณะน้ีบริษทัฯ มีความจาํเป็นหรือไม่ 
6. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 
- บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งซ้ือนํ้าในเวลาน้ีหรือไม่ 
- แหล่งนํ้ าดิบของบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั คืออะไร สามารถส่งนํ้าใหบ้ริษทัฯ ไดห้รือไม่   บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบ
หากแหล่งนํ้านั้นไม่มีนํ้าส่งอยา่งไร 
- บริษทัฯ วเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งซ้ือนํ้าและลงทุนเองหรือไม่ และไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาไดเ้ท่าไรต่อปี 
-ขอทราบความชดัเจนของการตั้งฝ่ายส่ือสารการตลาดเน่ืองจากเห็นว่ามีลกัษณะคลา้ยกบังานลูกคา้สัมพนัธ์ และขอทราบ
ความคุม้ค่าของการตั้งฝ่ายส่ือสารการตลาด    เน่ืองจากเห็นวา่การท่ีบริษทัใหญ่ๆ ลงทุนดา้นนํ้าเองเป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ได้
เน่ืองจากบริษทัเหล่านั้นตอ้งหาทางประหยดัตน้ทุน    
-สอบถามเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ของฝ่ายส่ือสารการตลาดท่ีจะใหล้กูคา้หนัมาใชป้ระปาของบริษทัฯ  

 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ท่านเดิมลาออก   ส่วนกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ปัจจุบนั 

ไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
   นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดต้อบขอ้ซักถาม เร่ืองบริษทั EHP จาํกดั วา่จาก
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมาประสบปัญหาขาดทุนจึงตอ้งมีการตั้งสาํรอง และคุณภาพท่อของบริษทั EHP มีการรับรองมาตรฐาน 
มอก.  จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

กรรมการบริษทัฯ ไดเ้ชิญนายชวลิต สารันต ์ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบ
ขอ้ซกัถามเร่ืองการสรรหากรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่วา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาํเนินการสรรหา 
และเสนอแต่งตั้งให้ นายประพนัธ์ อศัวอารี  กรรมการ และรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่  ทั้งน้ีนายชวลิต สารันต ์ช้ีแจงว่า ไม่ทราบในรายละเอียดเง่ือนไขของสัญญาจา้งของตาํแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
  นายประพนัธ์  อศัวอารี     กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 
1.  นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู อดีตกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไดข้อลาออกโดยแสดงความ ประสงคจ์ะประกอบอาชีพ
ส่วนตวั  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งให้นายประพนัธ์ อศัวอารี ดาํรงตาํแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
ซ่ึงภายหลงัการรักษาการเป็นเวลา 1 เดือนแลว้ไดมี้การเสนอแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้
เป็นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่มีกาํหนดการจ้างตามสัญญาเป็นเวลา 3 ปี เร่ืองส่วนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ไดเ้ปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัต่างๆในตลาดหลกัทรัพยฯ์  รวมถึงค่าชดเชยอยู่ใน
หลกัเกณฑเ์ดียวกนั 
2. บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาไทย ตามหลกัเกณฑข์อง
กระทรวงการคลงั 
3. การซ้ือนํ้าดิบจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั  จะสามารถเพิ่มศกัยภาพของแหล่งนํ้าบริษทัฯ อีก 10 ลา้น ลบ.ม. ต่อปี  โดย
บริษทัฯ ไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีค่าเส่ือมราคา โดยนํ้าดิบท่ีบริษทัฯ รับจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั   จะสามารถ
ส่งจ่ายใหก้ารประปาศรีราชาและผูใ้ชน้ํ้าอ่ืนๆ ในพื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงัโดยตรงได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าพลงังานสูบนํ้า
เพิ่มเติม     ทั้งน้ีการซ้ือนํ้าดิบจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั มีตน้ทุนค่านํ้าต ํ่ากวา่การลงทุนพฒันาแหล่งนํ้าศกัยภาพ
เพิ่มเติมในอนาคต ซ่ึงมีตน้ทุนนํ้าประมาณ 8-10 บาท/ลบ.ม. เม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดัแลว้ 
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มีอตัราค่านํ้า  6 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร เท่านั้น  สาํหรับการลงทุนดา้นอ่ืนเช่น การบาํบดันํ้าเสีย  บริษทัฯ ไดศึ้กษากบับริษทั
อ่ืนๆ  ในธุรกิจนํ้า  โดยไดศึ้กษาเปรียบเทียบกบับริษทัขา้มชาติ เช่น บริษทั ไฮฟลกัซ์  จาํกดั ซ่ึงใชเ้วลาดาํเนินธุรกิจภายใน
เวลาไม่ก่ีปี สามารถบริหารไดก้วา่ 30 โครงการ เป็นตน้  
4. สําหรับปริมาณนํ้ า 450 ลา้นลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณโดยรวมของอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง-ชลบุรี  
(อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย อ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล  อ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้  อ่างเกบ็นํ้าคลองใหญ่  และอ่างเกบ็นํ้าประแสร์)  ทั้งน้ี
ปริมาณนํ้ า 240 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ยงัมิไดร้วมปริมาณนํ้ าในอ่างเกบ็นํ้าประแสร์ ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าสาํรองจากอ่างเก็บนํ้ าของ
กรมชลประทาน และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่อเช่ือมโยงระหวา่งอ่างเกบ็นํ้าประแสร์ – คลองใหญ่  
5. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจําหน่ายนํ้ าดิบ ไม่ใช่นํ้ าประปา สําหรับฝ่ายส่ือสารการตลาดประกอบด้วย ฝ่ายขาย และ
นกัวทิยาศาสตร์เพื่อส่ือสารกบัลกูคา้ โดยมีหนา้ท่ีหารือร่วมกบัฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดถู้กตอ้ง และ
ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่เคยมีการพบลกูคา้ หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารการตลาดไม่ไดมี้หนา้ท่ีเพียงอยา่งเดียวแต่แบ่งเป็น ประชาสัมพนัธ์
บริษทัฯ ส่ือสารลกูคา้ และชุมชนสัมพนัธ์ 
 

ทั้งน้ีตามท่ี นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล แจง้วา่เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ อยา่งไรกต็าม
บริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลจากท่ีประชุมโดยสรุปไวเ้ป็นมติท่ีประชุม 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2550 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,433,440,120 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9028 
 ไม่เห็นดว้ย    166,540 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0116 
 งดออกเสียง     1,228,240     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0856 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่3            เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2550 
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ในปีงบประมาณ 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ประกอบดว้ย

คณะกรรมการคือ นายบวรศกัดิ อุวรรณโณ นายอุทยั จนัทิมา นายสมชยั   บุญนาํศิริ และนางลีนา เจริญศรี ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาประเดน็ต่างๆ โดยไดซ้กัถาม และรับฟังคาํช้ีแจงจากผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวจนเป็นท่ีพอใจ ดงัมี
ผลการปฏิบติังานในสาระสาํคญั พอสรุปได ้4 ประเดน็ ดงัน้ี 
1.พิจารณาสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล และงบการเงินประจาํปี 2550 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดซ้กัถามผูส้อบบญัชี
บริษทั สาํนกังานเอินสท ์แอนดย์งั จาํกดั     ผูต้รวจสอบภายใน บริษทัไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอฟเอเอส จาํกดั และไดรั้บ
ฟังคาํช้ีแจงจากผูบ้ริหารแลว้ จึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย รวมทั้ งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อย่าง
ครบถว้น ถกูตอ้ง และมีรายละเอียดเพียงพอ 
2.พิจารณาสอบทาน และอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในบนพื้นฐานความเส่ียง (Risk Based Internal Audit Plan) ประจาํปี
งบประมาณ 2550 รวมทั้ งสนับสนุนและส่งเสริมให้สํานักตรวจสอบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให้เพิ่มศกัยภาพระบบงานดา้นการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการประยุกตใ์ชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม 
3.พิจารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนด ขอ้ผกูพนัท่ีมีไวก้บับุคคลภายนอก และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ซ่ึงจากการพิจารณา 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบ
ประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ขอ้ผกูพนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งไดมี้การติดตาม
ความคืบหน้าของการพฒันาระบบงานต่างๆ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัไดมี้มติและขอ้เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงการดาํเนินงานในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี  

 
เร่ืองที ่1 ใหบ้ริษทัฯ พิจารณาทบทวนนโยบายดา้นการขยายการลงทุน (Diversify Policy) ในธุรกิจอ่ืนท่ีบริษทัฯ 
ไม่มีความชาํนาญ โดยเพิ่มความระมดัระวงัใหม้ากยิง่ข้ึน  
เร่ืองที ่2 ให้ฝ่ายจดัการติดตาม และปรับปรุงผลการดาํเนินงานของบริษทัในเครือท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
ต่อเน่ือง อยา่งใกลชิ้ด และพิจารณาจดัทาํเคร่ืองมือทางการเงินใหส้ามารถเตือนปัญหาล่วงหนา้ เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถ
กาํหนดแนวทางป้องกนั และเตรียมแผนการแกไ้ขปัญหา ในการลดความเส่ียงจากการไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีสาํคญั  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขหนงัสือขอ้สนเทศของหุน้กู ้
เร่ืองที ่3 ใหบ้ริษทัฯ พิจารณาปรับโครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทัฯ กบับริษทั ยนิูเวอร์แซล       ยทีูลิต้ีส์ 
จาํกดั (UU) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ในการรับผิดชอบเป็นผูด้าํเนินการขอรับสัมปทานงานผลิต และ/หรือ บริหารกิจการ
ประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อให้เกิดความชดัเจนในพนัธกิจของแต่ละบริษทั   ตลอดจนติดตามการ
บริหารสัญญาสัมปทานใหค้รบถว้น 
เร่ืองที ่4 ให้ฝ่ายจดัการพิจารณาทบทวนการดาํเนินธุรกิจบริการให้แก่ภาครัฐ ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีรายการเก่ียวโยง หรือขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยพิจารณาจากขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งเดิม และขอ้กฏหมายท่ีปรับปรุงใหม่      
เร่ืองที ่5 เร่งรัดการประสานงานกับภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ใหมี้ความชดัเจนและครบถว้นในการดาํเนินงาน 
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เร่ืองที ่6 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัคณะกรรมการธรรมาภิบาลไดแ้นะนาํให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงคู่มือ
คณะกรรมการบริษทัฯ  โดยเพิ่มเติมจริยธรรม และจรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เร่ืองการปฏิบติั
ต่อบริษทัคู่คา้ท่ีอาจส่งผลถึงการขาดอิสระในการตดัสินใจในพนัธกิจของตนเอง  และต่อบริษทัฯ    
เร่ืองที ่7 ให้บริษทัฯ และบริษทัในเครือพิจารณาปรับปรุง และจดัทาํคู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบติังานเพิ่มเติมใน
กระบวนการทาํงานท่ีสําคญั อาทิ  การควบคุมผูรั้บจา้งก่อสร้างวางท่อ  การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานแต่ละการประปา  
การปรับปรุงระเบียบบญัชีและการเงิน  ใหมี้ความรัดกุมมากข้ึนตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อใหพ้นกังานใชเ้ป็น
มาตรฐานอา้งอิงในการปฏิบติังานทั้งกลุ่มบริษทั  

 เร่ืองที ่8 ใหฝ่้ายจดัการส่ือสารแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั อนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี    ซ่ึงมีผลต่องบการเงิน ผา่นทาง Website ของ
บริษทัฯ ตลอดจนจดัใหมี้การการส่ือสารดา้นชุมชนสัมพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

  
 จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัคงเน้นย ํ้าให้ผูบ้ริหารยึดหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นการบริหารงาน  เพื่อก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย  

 
นายชัด วงศ์เงิน ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางปริญดา วงษ์สกุล มีขอ้เสนอแนะว่า เน่ืองจากปัจจุบนัมีกฎหมายท่ี

ประกาศใชแ้ลว้และกาํลงัจะประกาศใชใ้หม่เก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน์ขดักนัระหวา่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึง
ในวนัน้ีจะมีการพิจาณาเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีการเก่ียวโยง หรือขอ้ขดักนัระหวา่งผลประโยชน์
ระหวา่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และบริษทัฯ ดว้ยจึงขอให้พิจารณาจากขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเดิม และขอ้กฎหมายท่ีปรับปรุง
ใหม่อยา่งรอบคอบดว้ย 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดร้ะบุช่ือ  มีขอ้สอบถาม และขอ้สังเกตดงัน้ี 
1.ให้ฝ่ายจดัการพิจารณาประเด็นเร่ืองท่อ บมจ.ปตท. ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าท่อของบริษทัฯ  รวมถึงผลกระทบดา้น
อ่ืนๆ เช่นผลกระทบทางสัญญาต่างๆ เป็นตน้ ท่ีจะมีผลต่อบริษทัฯ ดว้ย 
2.ความคืบหนา้ และผลการติดตามของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัคาํพิพากษาของศาลปกครองจงัหวดัระยองใหเ้พิก
ถอนกระบวนการคดัเลือกเอกชนให้ผลิตนํ้ าประปาเพื่อขายให้สาํนกังานประปาระยอง และเพิกถอนสัญญาให้เอกชนผลิต
นํ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่การประปาส่วนภมิูภาคในพื้นท่ีของสาํนกังานประปาระยอง  
3. สอบถามขอ้กาํหนดเร่ืองจริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ  และการดาํเนินการของบริษทัฯ หากกรรมการมิไดป้ฏิบติั 
ตามขอ้กาํหนดเร่ืองจริยธรรม จรรยาบรรณ ท่ีบริษทัฯ กาํหนดข้ึน รวมถึงผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดร้ะบุช่ือ มีขอ้เสนอแนะให้ตรวจสอบความถูกตอ้งของจาํนวนหุ้น เน่ืองจากเม่ือเร่ิมเปิดประชุมมี
จาํนวนผูถื้อหุ้น จาํนวน 205 ท่าน มีจาํนวนหุ้น 1,430,607,990 หุ้น แต่ภายหลงัจากเปิดประชุมและในระหว่างพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 1 แลว้ ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ จาํนวน  226 คน  มีจาํนวนหุน้ 1,434,464,900 หุน้ 
 
 นายบวรศกัดิ อุวรรณโณ   กรรมการบริษทัฯ  ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1.ปัจจุบนัมีการออกกฎหมายใหม่จาํนวนมาก รวมถึงปัญหาขอ้กฎหมายท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
ทั้งน้ี ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงมี
ขอ้จาํกดัท่ีทาํใหมี้ผลกระทบต่อสัญญา สัมปทาน รวมทั้งบทบญัญติัท่ีระบุถึงโทษจาํคุก และโทษปรับ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าว
มิไดมี้ผลเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงภรรยา  และภรรยาท่ีมิไดจ้ดทะเบียนสมรส  
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ตลอดจนบุพการี ผูสื้บสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้อง   ซ่ึงการกระทาํของบุคคลดงักล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาํของ
เจา้หน้าท่ีรัฐดว้ย  ทั้งน้ีสัญญาใดของรัฐท่ีกระทาํโดยเจา้หน้าท่ีรัฐผูซ่ึ้งมีอาํนาจหรือหน้าท่ีหากมีลกัษณะเป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ใหส้ัญญาตกเป็นโมฆะ  โดยศาลปกครองสูงสุดเป็นผูพิ้จารณาใหค้าํ
วนิิจฉยั  และคาํวนิิจฉยัจะมีผลผกูพนัคู่สัญญาทุกฝ่าย ซ่ึงอาจระงบัมิใหด้าํเนินการตามสัญญา      ทั้งน้ีรวมถึงพระราชบญัญติั
คุณสมบติัมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงระบุห้ามกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นขา้ราชการ และ
พนกังานของรัฐทุกประเภทถือหุน้ในรัฐวิสาหกิจนั้น ซ่ึงเดิมกรรมการสามารถถือครองหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งแสดงการถือ
ครองหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย แต่กฎหมายดงักล่าวจะถือวา่ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ     และการหา้มกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริษทัซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในธุรกิจท่ีกระทาํกบัรัฐวิสาหกิจนั้น หรือใน
กิจการท่ีเป็นการแข่งขนักบัรัฐวสิาหกิจนั้น  จากการเปล่ียนแปลงกฎหมายดงักล่าวค่อนขา้งมากทาํใหฝ่้ายจดัการของบริษทัฯ 
ตอ้งพิจารณาดา้นกฎหมายอย่างรอบคอบ  อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ เรียนเชิญ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซ่ึงเป็นขา้ราชการ
อยัการระดบัสูง และเป็นผูมี้ประสบการณ์ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ 
2.สําหรับกรณีศาลปกครองจงัหวดัระยอง และบริษทัยอ่ย ท่ีโจทก์ไดร้้องขอศาลปกครองระยองให้เพิกถอนกระบวนการ
คดัเลือกเอกชนให้ผลิตนํ้ าประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีของสํานกังานประปาระยอง   บริษทัฯได้
ช้ีแจงกรณีดงักล่าวในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ แลว้     สาํหรับความเห็นทางกฎหมายนั้นเน่ืองจากปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  จึงตอ้งรอคาํวนิิจฉยัจากศาลปกครองสูงสุดก่อน   
3.จากขอ้สังเกตของผูถื้อหุน้ในประเดน็ของจริยธรรม กรรมการ และผูบ้ริหารนั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขเร่ืองจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะนาํขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ในกรณี
ท่ีกรรมการมิไดป้ฏิบติัตามไปพิจารณาต่อไป 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,806,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9980 
 ไม่เห็นดว้ย    18,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
 งดออกเสียง     10,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด วนัที ่30 กนัยายน 2550 
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           กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด  วนัท่ี  30 กนัยายน 
2550 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดย ณ ส้ินสุดรอบปีบญัชี 2550   บริษทัฯมีสินทรัพย์
ทั้งส้ิน    9,822.96  ลา้นบาท       มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 5,113.11  ลา้นบาท   ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั  4,709.86 ลา้นบาท   
และกาํไรสุทธิประมาณ 440.68 ลา้นบาท   
 
ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดร้ะบุช่ือ  มีขอ้ซกัถามและขอ้สังเกตดงัน้ี 
1.สอบถามเร่ืองความคืบหนา้และการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ย 3 แห่ง   สืบเน่ืองจากในรายงานประจาํปี หนา้ 80 
ระบุเร่ืองเงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั UU   จาํนวนประมาณ  37 ลา้นบาท โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการให้กูย้ืมระยะยาวแก่
บริษทั UU ในรายงานประจาํปีหนา้ 82 ระบุวา่เพื่อเป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีตามสัญญาเงินกู ้บริษทัฯ ไดใ้ห้บริษทั
ยอ่ยทั้งสามแห่ง ยนิยอมใหโ้อนสิทธิการชาํระเงินทั้งหมดท่ีจะไดรั้บจากสัมปทานตามสัญญาใหเ้อกชนผลิตนํ้าประปาใหแ้ก่
บริษทัฯ  
2.สอบถามเร่ืองการรับภาระดอกเบ้ียของบริษทัฯ ผลกระทบ และการดาํเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีบริษทัฯ  ทาํสัญญา
วา่จา้งก่อสร้างวางท่อ และอาคารประกอบ   รวมทั้งสัญญาวา่จา้งจดัหา และติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าและระบบไฟฟ้า โครงการวาง
ท่อเช่ือมโยงอ่างเกบ็นํ้าประแสร์-คลองใหญ่  ซ่ึงเป็นการกระทาํแทนภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีมูลค่าสัญญารวม 919 
ล้านบาท   โดยท่ีกรมชลประทานจะทยอยผ่อนชําระคืนแก่บริษัทฯ และหักจากค่านํ้ าดิบท่ีบริษัทฯ จะซ้ือกับกรม
ชลประทานในอนาคต  
3.สอบถามการจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับการชาํระคืนหุ้นกูท้ ั้งหมดจาํนวน 2,500 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2550 
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2550  
4. สอบถามเร่ืองค่าความนิยม (Goodwill) และการตดัจาํหน่าย 
5. สอบถามสาเหตุการแสดงทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลกูคา้ ซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ ในรายงานประจาํปี หนา้ 50 
 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตอบขอ้ซกัถามและขอ้สังเกตดงัน้ี 
1. เงินให้กูย้ืมระหวา่ง บริษทั  UU และบริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขมาโดยตลอด สาํหรับการดาํเนินการโครงการประแสร์ 
เม่ือปี 2548 ไดด้าํเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไ้ขวิกฤตภยัแลง้  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้วมค่าดอกเบ้ีย และค่าใชจ่้ายไวใ้น
โครงการน้ีแลว้     และบริษทัฯ ไดติ้ดตามกบักรมชลประทานในดา้นงบประมาณของรัฐบาล   โดยบริษทัฯ  ไดป้ระชุม
หารือเพื่อใหก้รมชลประทานนาํเสนอของบประมาณในปี 2552 แลว้  
2. เร่ืองหุ้นกูท่ี้ไม่ไดร้ะบุในงบการเงินเน่ืองจาก เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2550  บริษทัฯ ลงนามกูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 1,000 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดล้งนามสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 1,500 ลา้นบาท สําหรับการกูย้ืมเงินดงักล่าวคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ โดยดอกเบ้ียเงินกูจ้าก
ธนาคารมีอตัราตํ่ากวา่ดอกเบ้ียหุน้กู ้ทั้งน้ีบริษทัฯ มีหน้ีสินจาํนวนกวา่ 4,000 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะไม่มีผลต่อการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ   อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ จะเฝ้าระวงัและไม่ประมาทเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทัฯ  
3.เร่ืองค่าความนิยมและค่าตดัจาํหน่าย เป็นสินทรัพยใ์นงบดุลรวมเกิดจากส่วนต่างของราคาทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ จึงตอ้งทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายภายในระยะเวลา 27 ปี  
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีบริษทั สาํนกังานเอินส์ แอนด์ ยงั จาํกดั ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองการรับโอนทรัพยสิ์นจากลูกคา้ว่า 
เม่ือบริษทัฯ ได้รับทรัพยสิ์นจากลูกคา้นั้น ไม่ถือว่าเป็นรายได้ เน่ืองจากทรัพย์สินต้องตัดค่าเส่ือมตามอายุไปเร่ือยๆ 
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาดา้นหน่ึงเป็นสินทรัพย ์อีกดา้นเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ เม่ือทรัพยสิ์นตดัค่าเส่ือมไปแลว้ ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
รายไดจ้ะชดเชยกนัพอดีทุกคร้ังท่ีมีการตดัค่าเส่ือม  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  30  

กนัยายน  2550  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,686,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9896 
 ไม่เห็นดว้ย    103,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0072 
 งดออกเสียง     45,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิกาํไรประจําปีและการจ่ายเงนิปันผล 

  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ระเบียบวาระน้ีมี 2 เร่ือง ดงัน้ี 
1. ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2550 ในอตัราหุน้ละ   

0.25 บาท  (ศูนยจุ์ดสองหา้บาท)    สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2551 โดย
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กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2551 สาํหรับนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้นั้นบริษทัฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม และภายหลงัจากการหักเงินสํารองตาม
กฎหมาย   รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 
 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2547-2549 ดงัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 
1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 507.81 500.05 441.31 
2. จาํนวนหุน้ (หน่วย) 1,355.88 1,289.48 1,000 
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.25 0.25 2.50 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล ไม่มี 0.125 ไม่มี 
     3.2 เงินปันผลประจาํปี 0.25 0.125 2.50 
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 331.30 327 324.20 
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 65.24 65.39 73.46 

 
2. ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5    ของกาํไรสุทธิ ตามมาตรา 

116 แห่ง พระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 สาํหรับรอบปีบญัชี 2550 คิดเป็น จาํนวน 166.50 ลา้นบาท 
 

   ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดร้ะบุช่ือ  มีขอ้เสนอแนะว่าเม่ือเปรียบเทียบกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2547-2549  
เหตุใดบริษทัฯ จึงจ่ายเงินปันผลในอตัราเท่าเดิม 
   นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวา่การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ นั้นตอ้ง
พิจารณากาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  ประกอบกนัดว้ย อตัราการจ่ายเงินปันผลคงเดิม เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในใบสาํคญั
แสดงสิทธิตั้งแต่ปี 2547-2549 เป็นผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึน  จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
คงเดิม   ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ30 โดยไม่ใหมี้ผลกระทบต่อบริษทัฯ ดว้ย   
   
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัในการจดัสรรเงินกาํไรใหจ้ดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย เป็น

จาํนวน 166,500,000 บาท ตาม พรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และมีมติใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี  
2550 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท  ( ศนูยจุ์ดสองหา้บาท ) โดยบริษทัฯ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือใน
ทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2551  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  
2551  ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,434,794,893 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
 ไม่เห็นดว้ย    39,007 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

 งดออกเสียง     1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ    ข้อ 50 เพือ่เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้มี
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม ตามปีปฏิทนิ 

  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั
ฯ เร่ืองรอบปีบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามปีปฏิทินเช่นเดียวกบับริษทัอ่ืนๆ  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กบับริษทัฯ ในเร่ืองการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการ และผลการดาํเนินงานประจาํปี เม่ือเปรียบเทียบกบั
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บริษัทอ่ืนๆ ในการใช้ข้อมูลประจําปีท่ีมีรอบบัญชีเดียวกัน และยงัช่วยให้การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกเขา้ใจผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายไตรมาส และประจาํปีไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย ดงันั้น จึงเห็นควรแกไ้ข
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 50 เร่ืองรอบปีบญัชี จากเดิม เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี  แกไ้ข
เป็น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี   โดยใหมี้ผลตั้งแต่รอบปีบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็น
ตน้ไป  
  ทั้งน้ีเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแลว้ ในปี 2551 บริษทัฯ จะตอ้งปิดบญัชี  2  คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 
เดือนตุลาคม 2550 - กนัยายน 2551 และคร้ังท่ี 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551- ธนัวาคม 2551 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    ขอ้ 50 เพื่อเปล่ียนแปลงรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ ใหมี้รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ตามปีปฏิทิน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2552 เป็นตน้ไป  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,434,196,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9555 
ไม่เห็นดว้ย                  8,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0006 

 งดออกเสียง               630,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2551 

และประจําปี 2552 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอใน
การ   แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434  หรือ   นางสาว รัตนา จาละ    ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3734  หรือ      นางสาวกมลทิพย ์    เลิศวิทยว์รเทพ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 เป็นผูส้อบบญัชีของ
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บริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ในนามบริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  

โดยกาํหนดให้ค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2551 มีค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ จาํนวน 1,218,000 บาท (หน่ึงลา้น
สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนับาท)  

ส่วนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2552 มีค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ จาํนวน 1,110,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึง
หม่ืนบาท)  

 
ผูถื้อหุ้นท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้ซักถามและขอ้เสนอแนะ เร่ืองค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นค่าธรรมเนียมของ

กลุ่มบริษทัฯ โดยรวมบริษทัยอ่ยหรือไม่   และผูส้อบบญัชีเป็นรายเดียวกบับริษทัฯ หรือไม่ 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ไดช้ี้แจงวา่ในปีงบประมาณ 2551 มีค่าธรรมเนียมรวมของ

กลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินรวม จาํนวน 4,200,000 บาท    โดยเป็นค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ จาํนวน 1,218,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2552 มีค่าธรรมเนียมรวมของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินรวม  จาํนวน 3,755,000  บาทโดยเป็นค่าธรรมเนียมของ
บริษทัฯ จาํนวน 1,110,000 บาท ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัเดียวกนักบัของบริษทัฯ ตามท่ีแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดแ้ก่บริษทั สํานักงาน

เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2551 และประจาํปี 2552 ตามท่ี
เสนอมาดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย 1,433,481,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9056 
  ไม่เห็นดว้ย        1,318,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0919 
  งดออกเสียง       35,300   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้รองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ หมดอายุ 
  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีใช้รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ    
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เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ หมดอาย ุเม่ือปี 2550 จากจาํนวน 1,665,000,000 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบห้า
ลา้นบาท) ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบสามลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยส่ีสิบ
เกา้บาท) โดยวธีิการตดัหุน้จดทะเบียน จาํนวน 1,274,851 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยหา้สิบเอด็บาท) เป็น
จาํนวน 1,274,851 หุน้ (หน่ึงลา้นสองแสนเจด็หม่ืนส่ีพนัแปดร้อยหา้สิบเอด็หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
  
 ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ   มีขอ้ซกัถามเร่ืองจาํนวนของผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการดาํเนินการของ
บริษทัฯ ต่อจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงวา่ จาํนวนเงินดงักล่าวบริษทัฯ  ไดน้าํไปชาํระหุน้
กูธ้นาคารท่ีบริษทัฯ มีภาระผูกพนั ทาํให้ในปี 2551 บริษทัฯ มีภาระหน้ีลดลง พร้อมกบัตน้ทุนดอกเบ้ียของบริษทัฯ ลดลง 
สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิมีผูใ้ชสิ้ทธิ  คิดเป็นร้อยละ 99.6    ส่วนท่ีเหลือไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิคิดเป็น ร้อยละ 0.375  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี

ใชร้องรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัฯ หมดอาย ุใหเ้หลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,663,725,149 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,434,825,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 ไม่เห็นดว้ย    9,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
 งดออกเสียง   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่9 พจิารณาและอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที ่8  
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระท่ี 8  จึงขอเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ   ใน
ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาก 1,665,000,000 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบหา้ลา้นบาท) แบ่งเป็น 1,665,000,000 หุน้ 
(หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบหา้ลา้นหุน้)   ใหแ้กไ้ขเป็นทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบสามลา้นเจ็ด
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แสนสองหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้บาท)  แบ่งเป็นจาํนวน 1,663,725,149 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบสามลา้นเจ็ดแสน
สองหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระท่ี 8   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,825,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 ไม่เห็นดว้ย    9,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
 งดออกเสียง                   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่10 พจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการประจําปี 2551 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เสนอท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ  

ดงัน้ี  
1. ให้คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและวิธีการจ่ายของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 

เช่นเดียวกบัปี 2549 โดยใหแ้บ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 43,800 บาท เป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน 
และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน 
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2.  ให้ลดอตัราโบนสัของคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ จากเดิมคนละ 460,000 
บาท ใหค้งเหลือคนละ 420,000 บาท 

3. ทั้ง 2 รายการขา้งตน้  ใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดรั้บเพิ่มข้ึนอีก       ร้อยละ 25 และ 
12.5 ตามลาํดบั โดยท่ีอตัราการคาํนวณโบนสัจะเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  ในรอบ
ปี 2550 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ  มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1. บริษทัฯ จดัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาดูงานระบบนํ้าประปาและระบบนํ้าเสีย ณ ประเทศฝร่ังเศส แต่เหตุใด
ถึงมีค่าใชจ่้ายตวัเคร่ืองบิน และค่าบริการโรงแรม มีจาํนวนไม่เท่ากนัโดยมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 4 คน 
2. การขออนุมติัโบนสัของคณะกรรมการบริษทัฯ ปี 2550 หรือขออนุมติัล่วงหนา้ในปี 2551 
3.การประชุมของคณะกรรมการแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยหากกรรมการไม่ไดม้าประชุมจะไดค้่าตอบแทนอยู่แลว้ จาํนวน 3 
ส่วน ใช่หรือไม่  ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารจ่ายดงักล่าวควรเปล่ียนแปลงหรือไม่   
4.ในรายงานประจาํปี หนา้ 29 ระบุว่ากรรมการซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร 9 ราย มีใครท่ีไดรั้บบา้ง เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ ไม่ควรไดรั้บค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  
5.เพื่อให้บริษทัฯ มีความโปร่งใส ค่าตอบแทนของการจ่ายโบนสัของกรรมการควรเป็นการจ่ายโดยใหเ้ป็นไปตามผลกาํไร
ของบริษทัฯ หรือไม่ และค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร พนกังานควรพิจารณาตามผลงานรายบุคคล โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน
ประจาํ และค่าตอบแทนท่ีข้ึนอยูก่บัผลงาน  
6.หากบริษทัฯ จะบริหารโดยให้สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองค์กรแบบเอกชน เห็นว่าการดูงานต่างประเทศของ
กรรมการของบริษทัมหาชน รวมถึงผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นบุคคลท่ีมีความรู้อยูแ่ลว้จึงไม่ควรดูงานเพื่อเพิ่มค่าใชจ่้าย 
  
 นายประพนัธ์ อศัวอารี  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจง ดงัน้ี 
1.การเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ไดแ้บ่งการเดินทางออกเป็น 2 คณะ เน่ืองจากคณะกรรมการและที่ปรึกษามีเวลาวา่งไม่
ตรงกนั จึงทาํใหก้ารเดินทางตอ้งแยกออกเป็น 2 คณะ นอกจากน้ี การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริษทัฯ นั้น แมว้า่เป็นผู ้
มีความรู้ความสามารถอยู่แลว้แต่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิหลายสาขาแตกต่างกนัไป อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา สําหรับการศึกษาดูงานของพนักงานนั้นภายหลงักลบัจากการดูงานแลว้จะมีการทาํรายงาน  ซ่ึง
แมว้า่ค่าใชจ่้ายการพฒันาบุคลากรจะมีจาํนวนสูง   และบริษทัฯ ควรดาํเนินการมานานแลว้ โดยท่ีผา่นมาการพฒันาดงักล่าว
มีนอ้ยมาก  ดงันั้นในปีต่อๆ ไป ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะลดลงเร่ือยๆ ตามระยะเวลา 
2.การขออนุมติัโบนสัของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นการอนุมติัตามผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2550  
3.ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นการขออนุมติัสาํหรับปีงบประมาณ 2551 โดยท่ีอตัราและวิธีจ่ายคงเดิมตั้งแต่
ปี 2549  คณะกรรมการบริษทัฯ มิไดเ้พิ่มค่าตอบแทนใหต้นเอง สาํหรับค่าตอบแทนรายเดือนนั้นสามารถตรวจสอบจาํนวน
คร้ังท่ีเขา้ประชุมไดว้า่กรรมการเขา้ประชุมมีจาํนวนคร้ังเท่าใด    ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้   รวมทั้งไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
กบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 
 ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร 9 รายนั้น เป็นค่าตอบแทนเงินเดือนและ
โบนสัของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และผูบ้ริหารทั้งหมดของบริษทัฯ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



25/32 

 นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ ช้ีแจงเร่ืองการคิดอตัราการข้ึนเงินเดือนของพนกังานรายบุคคลซ่ึงได้
ประเมินจากการวดัผล ตามเกณฑ์ดชันีวดัความสําเร็จทางธุรกิจ (KPIs)  ทั้งในระดบัองคก์ร ระดบัฝ่าย และระดบับุคคล 
อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่นระหวา่งการศึกษาเร่ืองการพิจารณาผลงานของพนกังาน
ใหข้ึ้นอยูก่บัผลกาํไร  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัใหค้่าตอบแทน   และสิทธิประโยชน์   แก่คณะกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ  ดงัน้ี 
1. ใหค้งอตัราค่าตอบแทนรายเดือน และวิธีการจ่ายของคณะกรรมการบริษทัฯไวเ้ช่นเดียวกบัปี 

2549 โดยใหแ้บ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวนรวมทั้งส้ิน เดือนละ 43,800 บาท  
โดยเป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน 

2. ใหล้ดอตัราโบนสัของคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษา จากเดิมคนละ 460,000 บาท  ให้
คงเหลือคนละ 420,000 บาท 

3. ทั้ง 2 รายการขา้งตน้ ใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดรั้บเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
25 และ 12.5 ตามลาํดบั และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนและโบนสั
เช่นเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ โดยท่ีอตัราการคาํนวณโบนัส  จะเป็นไปตามสัดส่วน
ระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2550 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
  เห็นดว้ย    1,434,385,870 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9687 
   ไม่เห็นดว้ย              432,830 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0302 
   งดออกเสียง                        16,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่11 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดให้กรรมการจาํนวน
หน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง โดยกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่ง
ไปนั้นอาจรับเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้  ซ่ึงในคร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

1. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ 
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2. นายอุทยั  จนัทิมา 
3. นายสมชยั บุญนาํศิริ 
4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 
ดงันั้นเพื่อให้การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นไปดว้ยความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สีย คือ นายประพนัธ์ อศัวอารี ออกจากหอ้งประชุมก่อนเขา้สู่การพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 11  
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นายสมชยั บุญนาํศิริ 

และ นายรังสรรค ์ศรีวรศาสตร์ ซ่ึงมีหนงัสือแจง้ลาออกและไม่ประสงคก์ลบัเขา้รับตาํแหน่ง โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
24 มกราคม  2551 และนายอุทยั  จนัทิมา   มีหนงัสือแจง้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  2  มกราคม 2551  

นอกจากนั้นแลว้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2549 ซ่ึงระบุให้บริษทัจดทะเบียนกาํหนดขั้นตอนในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้เป็นการล่วงหนา้ รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัของบริษทัฯ ในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยซ่ึงถือหุน้จาํนวน ตั้งแต่
ร้อยละ 0.1    แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด  และเรียกรับชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน สามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
เป็นการล่วงหนา้ 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยมิไดเ้สนอระเบียบวาระอ่ืนใด    แต่มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 3 ราย  ไดแ้ก่ นายสุธี 
คุโณภาสวรกุล  นางสาวกนัยานาถ   วีระพนัธ์ุ  และ นางสาวจินดา   มไหสวริยะ รวมหุ้นเป็นจาํนวน 1,400,000  หุ้น  เสนอ
ช่ือบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ    4 คน โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของทั้ง 4 คน   ไดแ้ก่  

1. นายสุรพล   วอ่งวฒันโรจน์       
2. นายเตชะ   บุณยะชยั  
3. นายวศิิษฎ ์  ล้ิมประนะ 
4.  นายศกัดิชยั  ธนบุญชยั 
 
ทั้งน้ี นายเตชะ   บุณยะชยั ไดแ้จง้ยงับริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2551 ไม่ประสงคข์อเขา้รับการ

เสนอช่ือเพื่อพิจารณาการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ เน่ืองจากมีภารกิจมาก เกรงวา่จะไม่มีเวลาเพียงพอ 
และเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551   นายศกัดิชัย ธนบุญชัย    ได้แจ้งความประสงค์ยงัประธาน

กรรมการบริษทัฯ ขอถอนตวัจากการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตั้งจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เน่ืองจากมีภารกิจมากเช่นกนั 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตาม

หลกัเกณฑข์องกระบวนการสรรหากรรมการ จึงมีมติเห็นชอบเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
ตามท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นจาํนวน ร้อยละ 18.72    เขา้มาเป็น
กรรมการบริษทัฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายประพนัธ์ อศัวอารี 
  2. นายรัษฎา ผอ่งแผว้  

 3.  นายสุรพล  วอ่งวฒันโรจน์       
4. นายวศิิษฎ ์ ล้ิมประนะ 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการจากรายช่ือบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมไดจ้ากการเสนอช่ือของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ีดว้ย 

อน่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 ไดรั้บแจง้
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้จาํนวนร้อยละ 4.57   ตามหนงัสือลงวนัท่ี 21 มกราคม 2551 ได้
เสนอช่ือ นางมณฑา  ประณุทนรพาล ผูว้า่การการนิคมฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ    แทนนายอุทยั จนัทิมา  อดีตผูว้า่การการ
นิคมฯ   และคณะกรรมการบริษทัฯ  จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางมณฑา ประณุทนรพาล 
เพื่อเป็นกรรมการในการประชุม คร้ังน้ีดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 ไดรั้บ 
แจง้จากการประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.)   ซ่ึงกปภ.เป็นผูถื้อหุน้จาํนวนร้อยละ 40.20 ตามหนงัสือลงวนัท่ี 23 มกราคม 2551 ได้
เสนอช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวม 4 คน ดงัน้ี 
 

1. นายศิวะ   แสงมณี 
2. พลเอกสุเจตน์  วฒันสุข 
3. นางมณฑา  ประณุทนรพาล 
4. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 
 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นวนัน้ีจึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

4 คน จากรายช่ือท่ีเสนอจาํนวน 7 คน ดงัน้ี 
 
1. นายประพนัธ์  อศัวอารี 

  2. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้  
 3. นายสุรพล   วอ่งวฒันโรจน์ 

4. นายวศิิษฎ ์  ล้ิมประนะ 
5. นางมณฑา  ประณุทนรพาล 

  6. นายศิวะ   แสงมณี 
7. พลเอกสุเจตน์  วฒันสุข 

   
 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่าไดมี้ผูแ้ทนจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.)  มาร่วมประชุมดว้ย หรือไม่ 

 

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนจากสมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากระเบียบวาระน้ี
เป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนจึงแตกต่างจากระเบียบวาระอ่ืน ผูถื้อหุ้นตอ้งลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมทุกคนตอ้งส่งใบลงคะแนนทุกใบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้เสนอแนะวา่ เน่ืองจากผูแ้ทนกลต.มิไดอ้ยูเ่ป็นสักขีพยานการนบัคะแนนจึงอาจมีปัญหา
ได ้ประธานฯ จึงเสนอให ้ขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน จาํนวน 3 คน  
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นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ มีขอ้เสนอแนะวา่เน่ืองจากไม่มีผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแต่มีตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากสมาคมอาสาผูพิ้ทกัษสิ์ทธิและอยูใ่นท่ีประชุมน้ีแลว้จึงขอเสนอให้
เป็นผูแ้ทนในการสังเกตการณ์ ดว้ย 

 

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล  ช้ีแจงวา่ แมว้า่จะมีผูแ้ทนกลต.เขา้มาสังเกตการณ์ในการนบัคะแนน    แต่ผูแ้ทนกลต.จะไม่
ตอบคาํถามใดๆ เน่ืองจากเป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น สาํหรับผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นวา่ไม่โปร่งใสสามารถทกัทว้งได ้ อยา่งไรก็
ตามในการลงมติ สมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิจะนาํลงเวบไซตข์องสมาคมฯ  และ กลต.    จะศึกษาเวบไซตข์องสมาคมฯ   เพื่อ
เป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีขอช่ืนชมผูถื้อหุน้ และขอขอบคุณบริษทัฯ ท่ีตอบคาํถามทุกประเด็น  และขอให้มีการบนัทึกให้ละเอียด
เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

การประปาส่วนภมิูภาค   (กปภ.)ไดเ้สนอใหน้ายวโิรจน์    ใบแกว้ จาก กปภ. เป็นผูส้ังเกตการณ์ในการนบัคะแนน 
ผูถื้อหุ้นท่ีงดแจง้ช่ือ สอบถามว่า เน่ืองจากมีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวนทั้งหมด 7 

คน ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเห็นดว้ยจาํนวน 4 คน ใช่หรือไม่  
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการ 4 คน จากรายช่ือ 7 คน ดงักล่าว 
ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้ซกัถามวา่ สืบเน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  มีผูถื้อหุน้เป็นผู ้

เสนอเขา้มา  จึงขอทราบวา่ ผูใ้ดเป็นผูเ้สนอช่ือ นายประพนัธ์ อศัวอารี   
นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาสรรหาเพื่อให้ผูถื้อหุ้น

เลือกกรรมการ ทั้งน้ีหากผูถื้อหุน้จะเสนอผูอ่ื้น เช่น กปภ.เสนอช่ือเขา้มา กส็ามารถกระทาํได ้
นายชัด วงศ์เงิน ผูรั้บมอบฉันทะของ นางปริญดา วงษ์สกุล มีข้อเสนอแนะว่าสืบเน่ืองจากกฎหมายเร่ือง

ผลประโยชน์ทบัซ้อน จึงควรมีการตรวจสอบดว้ยวา่กรรมการท่ีจะไดรั้บเลือกนั้นมีเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนต่อบริษทัฯ 
หรือไม่    

 จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 คน  
 

มตทิีป่ระชุม  ประธานสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ เรียงตามลาํดบัคะแนนเสียงท่ีได ้จาํนวน 4 คนดงัน้ี 
1. นางมณฑา ประณุทนรพาล 
เห็นดว้ย  1,333,089,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ  92.9089 
ไม่เห็นดว้ย       89,975,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ    5.9223 
งดออกเสียง       16,770,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.1688 
2. พลเอกสุเจตน์  วฒันสุข 
เห็นดว้ย  1,297,766,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.4471 
ไม่เห็นดว้ย    119,879,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ    8.3549 
งดออกเสียง     17,189,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.1980 
 
3. นายศิวะ  แสงมณี 
เห็นดว้ย   1,284,158,320  เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.4987 
ไม่เห็นดว้ย     133,547,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ   9.3075 
งดออกเสียง       17,128,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.1938 
4. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 
เห็นดว้ย  1,276,934,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ  89.9952 
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ไม่เห็นดว้ย      66,156,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.6107 
งดออกเสียง      91,744,260 เสียง คิดเป็นร้อยละ   6.3941 

 
ทั้งน้ี  ใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งวา่สอดคลอ้ง

ตามกฎหมายของแต่ละองคก์ร  กฏระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในฐานะส่วนตนและส่วนรวมในธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่12   เร่ืองอืน่ๆ 

นายอนุชา โมกขะเวส  กรรมการบริษทัฯ เรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองใดๆ เพิ่มเติมในระเบียบวาระน้ี ทั้งน้ีหากมี
การเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ใหพิ้จารณา ตอ้งใหมี้ผูถื้อหุน้นบัรวมหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเพื่อ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ น้ี 

 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณา 
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ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. กรณีท่ีบริษทัฯ ก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่เป็นการสร้างเองหรือไม่ หากสร้างเองในส่วนท่ีเหลือบริษทัฯ จะ

ดาํเนินการอยา่งไร 
 นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ  ช้ีแจงวา่เดิมบริษทัฯ มิไดมี้อาคารและสถานท่ีของตนเองจึงได ้เช่า

อาคารสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน  ต่อมาคณะกรรมการบริษทัฯ ชุดเดิมมีมติวา่หากก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ทาํ
ให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการเช่า  และยงัมีส่วนท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มของอาคาร และท่ีดินดว้ย  ทั้งน้ีในปัจจุบนัมี    บมจ. ดีแทค 
เสนอขอเช่าอาคารรวมทั้งหมด 2 ชั้น และยงัมีบริษทัอ่ืนๆ ท่ีสนใจมาติดต่อขอเช่าอาคาร 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ สอบถามแนวทางการดาํเนินงานหรือเป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2551 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เรียนวา่บริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินการ ดา้นบริหาร

โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยพยายามลดตน้ทุน เพิ่มยอดขาย และพิจารณาผลกระทบในปี 2551 เช่น 
การลงทุนเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  จึงควรจะชะลอการลงทุนไวก่้อน    โดยเฉพาะการลงทุนท่ีไม่เพิ่มรายไดใ้ห้
บริษทัฯ เป็นตน้ นอกจากนั้นบริษทัฯ จะตอ้งใหค้วามสาํคญัโดยเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการลกูคา้   

3. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ  สอบถามเร่ืองเป้าหมายของการดาํเนินธุรกิจนํ้าดิบ และนํ้าด่ืมในปี 2551  
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่าในปี 2551 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจนํ้ าด่ืมจะ

เติบโตประมาณ ร้อยละ 2  ส่วนธุรกิจประปาของบริษทัยอ่ย จะเติบโต ประมาณ ร้อยละ 13-15   
4. ผูถื้อหุ้นท่ีงดแจง้ช่ือ  สอบถามถึงแนวโนม้การนาํบริษทัยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ จาํกดั (UU) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ หากบริษทัฯ  จะนาํบริษทั UU จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีจะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่ยงั
อยูใ่นสภาวะท่ีไม่เหมาะสม จะตอ้งคาํนึงถึงภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปัจจุบนัดว้ย   

5. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ สอบถามความหมายตราสัญลกัษณ์ของบริษทัฯ ใหม่ของบริษทัฯ 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดา้นนํ้า จึงมีสีหลกั

คือสีฟ้า และนํ้าเป็นพลวตัรแห่งการขบัเคล่ือนทุกส่ิง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษทัท่ีรับดาํเนินการเร่ืองตราสัญลกัษณ์
ไดส้อบถามและประมวลความเห็นจากลูกคา้ พนกังานก่อนนาํเสนอรูปแบบต่างๆ  ยงัผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบับริษทัฯ 
  นายสมนึก กยาวฒันกิจ กรรมการบริษทัฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ในช่วงเกิดวิกฤตนํ้าท่ีผา่นมาทาํใหส่้งผลกระทบต่อ
ภาพพจน์ของ บริษทัฯ เป็นอย่างมาก การเปล่ียนตราสัญลกัษณ์จึงเป็นโอกาสท่ีดีของการปรับปรุงภาพพจน์และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหม่ใหแ้ก่บริษทัฯ 

6. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ สอบถามเร่ืองคุณภาพท่อ CC-GRP ท่ีไดรั้บรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่า ท่อ CC-GRP ไดม้าตรฐาน มอก. แมว้่าปัญหา

คุณภาพท่อเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา แต่ตอ้งศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นอ่ืนดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ความถูกตอ้ง
เหมาะสมของการวางท่อ เป็นตน้  อยา่งไรกต็ามเพื่อแกปั้ญหาขอ้โตแ้ยง้  บริษทัอีสเทิร์นโฮบาสไพพ ์จาํกดั ( EHP) ไดใ้ห้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ทดสอบท่อแลว้ ปรากฏวา่ทดสอบผา่น  รวมทั้งผูบ้ริหารของบริษทั EHP กมิ็ได้
น่ิงนอนใจไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
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7. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้เสนอแนะวา่สืบเน่ืองจากกาํไรลดลง บริษทัฯ จึงควรควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน นาย
ประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่   ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ยนิดีและขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํของผูถื้อ
หุน้เพื่อนาํไปปรับปรุงต่อไป 

8. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ มีขอ้เสนอแนะเร่ืองตราสัญลกัษณ์ของบริษทัฯ คาํวา่  East Water จะเป็นการจาํกดัตนเอง
ให้ดาํเนินธุรกิจเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเท่านั้น  เน่ืองจากวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ระบุวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นนํ้ า จึงไม่
ควรจาํกดัตวัเองในการทาํธุรกิจเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเท่านั้น และเห็นไดว้า่บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจการประปาในพื้นท่ี
อ่ืนๆ นอกเหนือจากพื้นท่ีภาคตะวนัออกเช่นกนั  
      นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่า แมว้่าบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก   
ซ่ึงหากบริษทัฯ มีโอกาสในพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือบริษทัยอ่ยสามารถขยายตวัไปพื้นท่ีอ่ืนๆ กส็ามารถทาํได ้บริษทัฯ มิไดปิ้ดกั้นแต่
อยา่งใด  ทั้งน้ีเม่ือเดือนธนัวาคม 2550 บริษทัฯ  ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมประมูลโครงการลดนํ้าสูญเสียท่ีประเทศเวียดนาม  ซ่ึง
การประมูลพิจารณาโดย World Bank  และยงัมีโครงการอ่ืนๆ นอกพื้นท่ีปฏิบติัการปัจจุบนัซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเจรจา และ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ   ดงันั้นแมว้า่ช่ือบริษทัฯ จะเป็นการจาํกดัเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวนัออกกต็าม แต่หาก
เปล่ียนช่ือในทนัที บริษทัฯ ตอ้งคาํนึงถึงผูก่้อตั้งดว้ย จึงเห็นวา่ควรมุ่งเนน้ดา้นการทาํกาํไรมากกวา่ 

9. นายวโิรจน์ ใบแกว้ ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ในรายของนางปริญดา วงษส์กุล มอบฉนัทะใหน้ายชดั วงษเ์งิน เป็นผูรั้บ
มอบฉันทะ เม่ือไดด้าํเนินการลงทะเบียนแลว้เจา้หนา้ท่ีส่งใบลงคะแนนของนายมงคล   วงศส์กุล แทน เม่ือไดพิ้จารณาใบ
มอบฉนัทะแลว้เห็นวา่เป็นการมอบอาํนาจจริง จึงขอใหค้งคา้งการนบัคะแนนไวก่้อนเพื่อหารือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับ
รายน้ีก่อน  โดยจะขอแกไ้ขเลขประจาํตวัจาก นายมงคล วงศ์สกุล เป็นนางปริญดา วงษ์สกุล ซ่ึงเป็นผูม้อบอาํนาจตาม
ขอ้เทจ็จริง และแกไ้ขคะแนนเฉพาะในระเบียบวาระท่ี 11 เท่านั้น  

ทั้งน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ  มีขอ้สังเกตวา่เป็นการทาํงานท่ีบกพร่อง 
นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่า ความผิดพลาดในรายของนางปริญดา วงษ์สกุล  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้  และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้แกไ้ขให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุก
ระเบียบวาระ  นอกจากน้ีขอเรียนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าบริษทัฯ ยอมรับสําหรับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน แต่จากขอ้เท็จจริง
พบว่าพนกังานเป็นผูพ้บขอ้บกพร่องดงักล่าวเอง และตอ้งทาํงานภายใตแ้รงกดดนัเน่ืองจากดา้นหลงัของเจา้หนา้ท่ีในจุด
ลงทะเบียนและนับคะแนนมีผูท่ี้มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการสังเกตการณ์เป็นจาํนวนมากยืนอยู่ขา้งหลงัตลอดเวลา   จึงขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมว่าการกระทาํดงักล่าวสมควรกระทาํหรือไม่  ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยการ
นบัคะแนนกย็นิดีใหผู้ถื้อหุน้ทาํหนงัสือเพื่อขอตรวจสอบหลกัฐานจากบริษทัฯ  

10. ผูถื้อหุ้นท่ีงดแจง้ช่ือ มีความเห็นว่าสืบเน่ืองจากโครงสร้างของบริษทัฯ พบว่าในธุรกิจหลกัมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีสุด ไดแ้ก่ งานดา้นวิศวกรรม จึงตอ้งการทราบจาํนวนเจา้หน้าท่ีดา้นเทคนิคของบริษทัฯ รวมทั้งจาํนวนของ
เจา้หน้าท่ีดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เน่ืองจากประสงค์ให้จาํนวนของเจา้หน้าท่ีดงักล่าวมีอตัราส่วนท่ีเหมาะสม  และขอให้บริษทัฯ  
เปิดเผยอตัรากาํลงัพนกังานดว้ย  รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหารซ่ึงมีความรู้ดา้น
วิศวกรรมศาสตร์เป็นจาํนวนนอ้ย   การคดัเลือกบุคคลดงักล่าวมีการคดัเลือกอยา่งไร  การคดัเลือกคณะกรรมการบริษทัฯ 
และท่ีปรึกษาจึงควรมีสัดส่วนความชาํนาญดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

11. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  จดัใหมี้การเยีย่มชมกิจการนํ้าของบริษทัฯ 
นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนช้ีแจงวา่จะนาํขอ้เสนอแนะนาํไปใหง้านนกัลงทุนสัมพนัธ์

ดาํเนินการต่อไป 
 12. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ ขอเป็นกาํลงัใจใหบ้ริษทัฯ และมีความเห็นวา่สืบเน่ืองจากประเดน็การปิดบริษทัโกลบอล 
วอเตอร์ ซีสเทม็ส์  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (GWS)  ท่ีไม่เช่ียวชาญจึงตดัธุรกิจน้ีออกไป แต่การตั้งโรงไฟฟ้า หรือบาํบดันํ้าเสียเป็น
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ธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไม่เช่ียวชาญเช่นกนั เกรงว่าจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกบับริษทั GWS โดยเฉพาะธุรกิจบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงมี
บริษทัเอกชนดาํเนินธุรกิจน้ีอีกมาก จึงควรมุ่งเนน้ธุรกิจนํ้ าดิบ นํ้ าประปามากกวา่ และหากเช่ือมโยงเร่ืองการดูงานแลว้ หาก
บริษทัฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง กน่็าจะใหบ้ริษทัอ่ืนๆ มาดูงานมากกวา่ บริษทัฯ จะไปดูงานท่ีอ่ืน 

นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ จะขอรับประเดน็ท่ีเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป สาํหรับ
ประเดน็การดูงานนั้น เป็นการเปิดวิสัยทศัน์และท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีแผนกวิจยัและพฒันา (Research and  Development) แต่
หากตอ้งเสียเวลาวิจยัในส่ิงท่ีผูอ่ื้นคิดอยูแ่ลว้    ดงันั้นการไปศึกษาดูงานในส่ิงท่ีผูอ่ื้นทาํบา้งก็จะไม่เสียเวลาและเพื่อบริษทัฯ 
จะไดต้ระหนกัว่าบริษทัฯ มิไดจ้ะทาํตามผูอ่ื้นตลอดเวลา     ในดา้นบุคลากรบริษทัฯ มีพนกังานวิศวกรในสาขาวิชาต่างๆ 
และนายช่างเทคนิคท่ีไดรั้บการฝึกฝน  จาํนวน 59 คน จากพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 119 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 
ของพนกังานทั้งหมด) ทั้งน้ีบริษทัฯ เล็งเห็นการพฒันาดา้นบุคลากรและพฒันาดา้นความกา้วหนา้ จึงมีการหมุนเวียนการ
ทาํงานของพนกังาน และปรับตาํแหน่งใหสู้งข้ึนเพื่อความเหมาะสมต่อความสามารถของพนกังาน 

13. ผูถื้อหุน้ท่ีงดแจง้ช่ือ  ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่มีการปรับแกไ้ขคะแนนของนายมงคล วงศส์กุล  มาเป็นของ         นาง
ปริญดา วงษส์กลุ จาํนวน 370,000 หุน้  แทนนายมงคล    วงศส์กลุ แลว้ทุกระเบียบวาระ 

  
ท่ีประชุมฯ รับทราบ และใหน้าํขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย 
 
ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  19.30  น.  

 
 ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง     ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง 
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