
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่29 มกราคม 2552  เวลา 13.30 น. ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 
เลขที ่195 ถนนวภิาวดรัีงสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  2,296   ราย  
รวมเป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ นบัจาํนวน
ไดร้วมทั้งส้ิน 217  ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,422,011,648  หุน้  หรือเป็นจาํนวนร้อยละ  85.47  ของจาํนวนผูถื้อหุน้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
  

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1 นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 

2. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

3 นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

4 
 

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

5. นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์ กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

6 นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา 
 

7 นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
8 นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล 
9 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
1.  พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง  เน่ืองจากติดราชการ 
2.  นางมณฑา ประณุทนรพาล  เน่ืองจากติดภารกิจต่างจงัหวดั  
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โดยมผู้ีบริหารและผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี ้
ผู้บริหารของบริษัท East Water ได้แก่ 

  1.นายไพโรจน์       สัตยสัณห์สกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ประจาํสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
 

  2.นายเจริญสุข     วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนโครงการและปฏิบติัการ 

  3.นางนํ้าฝน        
 

รัษฎานุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 

  4.นางธิดารัชต ์    ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 

  5. นายเชิดชาย      ปิติวชัรากลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  6.นายพจนา         
 

บุญศิริ ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
 

  7.นางวริาวรรณ    ธารานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 

  8.น.ส.เฟ่ืองฟ้า      น่ิมเจริญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  9. นายนาํศกัด์ิ       วรรณวสูิตร ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

10. น.ส.ดวงแกว้      
 

อ้ึงศรีทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

11.น.ส.กนัยานาถ   วรีะพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด 

 
   

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จํากดั (UU)  ได้แก่ 

1. นายนิพนธ์         บุญเดชานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  UU 

2. นายปิติพงษ ์      ชีรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 

3. นายวรีะวฒัน์     เตชะสุนทโรวาท รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

4. นายชาตรี          พทุธรักษา  ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 1 

5. นายจุมพล         จนัทร์คาํ ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 2 

6. นางศศิธร          สุริยจนัทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7. นายกฤษฎา       มหาสันทนะ ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

8. นางชุมสาย       บุณยรัตพนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้แก่ 
น.ส.รัชดา    ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ และน.ส.ณฐัธิรา  พงษพิ์นิจภิญโญ   

 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัทเทีย่งธรรมกฎหมายและการบัญชี จํากดั ได้แก่ 
นายธวชั ชโนวรรณะ และนายพรเทพ เฟ่ืองวฒิุราญ  
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เม่ือเวลา  13.30 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายให้พิธีกรแจง้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง 
และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดใหก้ารลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One Vote) ทั้งน้ี
สามารถออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการ
ลงคะแนนบางส่วน สําหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรับระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด สาํหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 
กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพิ้จารณาลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่า ท่านผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง ให้ยกมือ
ข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ียกมือเพื่อลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว    โดยผู ้
เขา้ประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถือวา่ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือ
จะถือวา่ในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
กรณีท่ี 2   ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดงความ

ประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียง   ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร  สาํหรับหนงัสือมอบ
ฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไวแ้ลว้  บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงตามนั้น ไวแ้ลว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน  และจะใชน้ับเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้
ประชุม สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุน้ทุกระเบียบวาระวา่มีผูใ้ด
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ในการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น สาํหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน   
ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง  ซ่ึงบตัรลงคะแนนระเบียบวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนใน
คราวเดียวกนัเพื่อใหก้ารรวบรวมการเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

สาํหรับการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน   กรณีท่ีจะทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน   
2. บตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
3. หากบริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏว่าผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงใน

บตัรลงคะแนนทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
2. การนบัและประกาศผลคะแนน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ดาํเนินการอาํนวยความสะดวกโดยนาํโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting ) ในการนบัคะแนน
ดว้ยระบบ Barcode มาใชส้าํหรับการประชุมคร้ังน้ีโดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและ
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งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ี
เขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

TSD จะตรวจนบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หนา้ท่ีจะสรุปผลคะแนนในแต่
ละระเบียบวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ  นอกจากนั้นแลว้   บริษทัฯจะสรุปผลคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง โดยในวนัถดัไป บริษทัฯ จะนาํสรุปผลคะแนน เปิดเผยทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้สํานกังานท่ีปรึกษากฎหมายจาก
ภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย โดยอาสาสมคัรการสังเกตการณ์การนบัคะแนน 3 
ท่าน ประกอบดว้ย            

 - นายพรเทพ เฟ่ืองวฒิุราญ   สาํนกังานท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
     -  น.ส.นริศรา นาพรหม   ผูแ้ทนจากบริษทัฯ  

  - นางลลิตา พฤกษารมย ์  ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือข้ึน และเม่ือ

ประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ จึงแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม และสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้จึง
สอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 2 เร่ือง ดงัน้ี 

เร่ืองท่ี 1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 ไดมี้มติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ขอ้ 50 เปล่ียนแปลงรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ซ่ึงจากเดิมเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุด
วนัท่ี 30 กันยายน ของทุกปี    โดยเปล่ียนให้เป็นเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี                     
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป จึงมีผลใหใ้นปี 2551    บริษทัฯ จะมีการปิดรอบบญัชี 2 รอบ  และรายงาน
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 เดือนตุลาคม 2550 – เดือนกนัยายน 2551  และคร้ังท่ี 2 เดือนตุลาคม 2551 
– เดือนธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นงวดพิเศษท่ีอยูใ่นปีบญัชี 2551     ดงันั้นในเดือนเมษายน 2552 บริษทัฯ จะตอ้งจดัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจาํปี 2551   คร้ังท่ี 2 เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานในช่วง 3 เดือน ไดแ้ก่ เดือนตุลาคม 2551  - เดือนธนัวาคม 2551 
ของรอบปีบญัชี 2551  

เร่ืองท่ี 2  ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้ข่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เชิญให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ  
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
จากนั้นประธานฯขอให้นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่นาํเสนอตามระเบียบ

วาระท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2551        

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและ  รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 ดงัมีรายละเอียดตามท่ีไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมฯ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมยงั
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2551  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ เรียนวา่รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2551  เม่ือวนัท่ี 
25 สิงหาคม 2551  หนา้ท่ี 12     ยอ่หนา้ท่ี 6 ระบุวา่ “คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2551 ไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราค่านํ้ าท่ีอตัรา 7 บาทต่อลบ.ม. รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา แก่ การประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 – ธนัวาคม 2551”  ขอให้
แกไ้ขเป็น  “คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบการปรับลดอตัราค่านํ้ าท่ี  7 บาทต่อลบ.ม. รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา แก่ กปภ. และ
กนอ. เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการปรับลดอตัราค่านํ้า” 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่จะแกไ้ขรายงานตามท่ีเสนอ 
 

มตทิีป่ระชุม มมีตรัิบรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2551 เมือ่วนัที ่25 สิงหาคม 2551   โดยให้แก้ไข
หน้าที ่12 ย่อหน้าที ่6 ดงันี ้

    ขอ้ความเดิม คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 ไดมี้มติอนุมติัให ้
   ปรับลดอตัราค่านํ้าท่ีอตัรา 7 บาทต่อลบ.ม. รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา แก่ การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.)  
   และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 
 แกไ้ขเป็น คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบการปรับ 

ลดอตัราค่านํ้ าท่ีอตัรา 7 บาทต่อลบ.ม. รวมทั้งส้ิน 7 สัญญา  แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   และ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการปรับ
ลดอตัราค่านํ้า 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  เห็นดว้ย       1,422,495,728    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6668 
ไม่เห็นดว้ย                               80         เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
งดออกเสียง                      4,755,630         เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3332 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2551 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่    เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2551 ให้ท่ีประชุมรับทราบว่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 2,437.25 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.12 ลา้น
บาท จากปีงบประมาณ 2550   สาเหตุหลกัมาจากการทยอยปรับอตัราค่านํ้ าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นตน้มา สาํหรับ
ธุรกิจการจาํหน่ายนํ้ าประปามีการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชน้ํ้ ารายใหม่ และการใชน้ํ้ าในปริมาณมากข้ึนจากผูใ้ชน้ํ้ ารายเดิมในพื้นท่ี 
ประปาสัตหีบ และประปาสัมปทาน 3 พ้ืนท่ี  ตลอดจนมีรายไดจ้ากสัมปทานประปาเกาะสมุย ประปาเกาะลา้น และประปา
ระยอง โดยมีผูใ้ชน้ํ้ า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 จาํนวน 115,430 ราย คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชน้ํ้ าร้อยละ 12.03 โดย
สรุปไดด้งัน้ี  

1. ปริมาณนํ้าจาํหน่ายในระบบ 
   -การจาํหน่ายนํ้าดิบ        227.69  ลา้น ลบ.ม. 

    -การใหบ้ริการนํ้าประปา               47.53  ลา้น ลบ.ม. 
    รวมเป็น         275.22  ลา้น ลบ.ม 
2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   2,437.25  ลา้นบาท 
3. รายจ่ายในการดาํเนินการ จาํนวน    1,553.78  ลา้นบาท 

  4. ดอกเบ้ียจ่าย              165.94  ลา้นบาท 
  5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              180.81 ลา้นบาท  
     6. ขาดทุนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย                 34.76 ลา้นบาท 
                7. กาํไรสุทธิ จาํนวน               571.49 ลา้นบาท 

 
  ในปีงบประมาณ 2551 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการต่างๆ หลายดา้น สรุปไดด้งัน้ี  
 1.  การลดปัญหาการขาดทุน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินการของบริษทัฯ ในอนาคต ไดแ้ก่ 
การขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จาํกดั (EHP) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เลง็เห็นวา่จากการดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายท่อ CC-GRP 
ซ่ึงประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด  จึงไดมี้มติให้ขายหุน้สามญัของบริษทั EHP จาํนวน 24,000,000 หุน้ มูลค่าขายรวม
เป็นเงิน 12,000,000 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทั EHP ลดลงทั้งจาํนวน ซ่ึงการจาํหน่ายหุน้สามญั
ดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯ ลดปัญหาขาดทุนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินการของบริษทัฯ ได ้นอกจากนั้นในปี 2550 
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  วอเตอร์เทรดแอนดเ์ซอร์วิสเซส จาํกดั (WTS) เพื่อดาํเนินการบริหารตูน้ํ้ าคงคา้งและ
ทยอยส่งมอบตูน้ํ้ าฯ ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ 
 2. ดา้นการส่งเสริมสัมพนัธภาพกบักลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าและนกัลงทุน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ
“East Water Family Day  จงัหวดัระยอง”  รวมทั้งไดม้อบใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีเขา้ค่าย East Water Young Leader Camp ไดเ้นน้การฝึกฝนใหเ้ยาวชนมี
ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาและมอบถงันํ้ าให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เพื่อใชย้ามขาดแคลน รวมถึงร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกคลองนครเน่ืองเขต เพื่อกาํจดัผกัตบชวา
และวชัพืช เพื่อบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพนํ้าในคลองใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
 3. ดา้นบริหารจดัการนํ้าในปี 2551  ในพื้นท่ีระยองมีศกัยภาพในการจ่ายนํ้าสมบูรณ์เตม็ท่ี เน่ืองจากอ่างเกบ็นํ้า
ดอกกราย หนองปลาไหล    และคลองใหญ่มีปริมาณนํ้ าเก็บกกัเต็มปริมาณความจุ แต่พ้ืนท่ีชลบุรีมีการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจัดการนํ้ า โดยการสูบนํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกงเขา้เก็บสํารองในอ่างเก็บนํ้ าบางพระเพื่อนาํกลบัมาใชช่้วงฤดูแลง้
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ประมาณ 10 ลา้น ลบ.ม. และอีกส่วนหน่ึงสูบนํ้ าเก็บเขา้สระสํารองของบริษทัฯ ท่ีบริเวณอาํเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี 
ประมาณ 3 ลา้น ลบ.ม. เพื่อนาํกลบัไปใชใ้นพื้นท่ีฉะเชิงเทราช่วงฤดูแลง้ นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดว้างแผนท่ีจะรับซ้ือนํ้าจาก
แหล่งนํ้ าเอกชนเขา้จ่ายเสริมในพื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทราช่วงฤดูแลง้เพิ่มได้อีกประมาณ 6 ลา้น ลบ.ม. จากการเพิ่ม
ศกัยภาพดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีระยอง โดยสามารถลดปริมาณการสูบส่งนํ้าใหก้บัพื้นท่ีชลบุรีลงไดใ้นอตัราร้อย
ละ 30 จากปริมาณท่ีสูบส่งของปีก่อน 

ประธานท่ีประชุมสอบถามถึงความเห็นของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
1. นายชาตรี  เจริญเนือง ผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะวา่รายงานประจาํปีควรจดัทาํเป็นรูปเล่มและนาํส่งผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 - 15 วนั  
2. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นเสนอความเห็นวา่ไม่เห็นดว้ยท่ีบริษทัฯ ระบุในรายงานประจาํปีวา่ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระ  เ น่ืองจากในอดีตประธานกรรมการดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง    สังกัด
กระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ และบริษทัฯไดจ้ดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมีการประปาส่วนภมิูภาคเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงมีความเห็นวา่ประธานกรรมการไม่ถือวา่เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  และ
ตามแนวปฏิบติัท่ีดีในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    นอกจากนั้นแลว้มีความเห็นเพิ่มเติมวา่ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่
ควรเป็นกรรมการชุดยอ่ย   และกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  ทั้งน้ีในรายงานประจาํปีเพื่อ
ความชดัเจนควรจดัทาํตารางแสดงจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
3. นายวีระ  ไชยมโนวงศ ์ผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองการบนัทึกบญัชีของการขายหุน้บริษทั EHP ทั้งจาํนวนท่ีบริษทัฯ ถือครอง 
จาํนวนเงิน 12 ลา้นบาท  
4. นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุน้สอบถามสาเหตุการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้าดิบในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราและ
สอบถามตน้ทุนนํ้าดิบท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 6.47 บาทต่อลบ.ม. ถือวา่เป็นจาํนวนมากและอาจทาํใหก้าํไรลดลงได ้ซ่ึงหากในฤดูแลง้
อาจส่งผลให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต  จึงขอทราบแนวทางการเตรียมการเพื่อควบคุมตน้ทุนค่านํ้ าดิบ   รวมทั้งโอกาสท่ี
ราคาตน้ทุนนํ้าดิบจะเพิ่มข้ึนเม่ือการวางท่ออ่างเกบ็นํ้าประแสร์-คลองใหญ่แลว้เสร็จ 

 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานในท่ีประชุมฯ ช้ีแจงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
บริษทัฯ ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นรองปลดักระทรวงการคลงั  โดยท่ีกระทรวงการคลงัไม่ไดแ้ต่งตั้งตนเองเป็นผูแ้ทนจาก
กระทรวงการคลงัเพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ   อย่างไรก็ตามจะดาํเนินการให้แผนกกฎหมายของบริษทัฯ 
พิจารณาหลกัเกณฑ์ของกรรมการอิสระเพื่อให้สอดคลอ้งตามนิยามกรรมการอิสระท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด   สาํหรับประเดน็เร่ืองประธานกรรมการไม่ควรเป็นกรรมการชุดยอ่ยนั้น 
จะนอ้มรับในประเดน็ดงักล่าวโดยจะลาออกจากการเป็นกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนถึงเร่ืองการขายหุน้บริษทั EHP วา่ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอิสระแลว้ คาํนวณไวท่ี้จาํนวน 8,521,349 บาท ดงันั้น
บริษทัฯ มีกาํไร 3,478,651 บาท จากการขายเงินลงทุนบริษทั EHP จาํนวน 12,000,000 บาท   ซ่ึงหากเป็นการคาํนวณมูลค่า
เงินลงทุนโดยวิธีบญัชีราคาทุนคาํนวณไดท่ี้จาํนวน 28,707,000 บาท บริษทัฯ ขาดทุน 16,707,000 บาท จากการขายเงิน
ลงทุน 12,000,000 บาท ซ่ึงวิธีราคาทุนยงัไม่ไดรั้บรู้ผลขาดทุนอีกจาํนวน 16,267,823 บาทจากผลการดาํเนินงานจาํนวน 3 
เดือน ระหว่างมกราคม ถึงมีนาคม 2551   หากบริษัทฯ ไม่ดาํเนินการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนมากข้ึน                
ทั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดใ้หค้วามเห็นวา่จากการศึกษาแลว้ปรากฏวา่การขาดทุนของบริษทั EHP ไม่สามารถฟ้ืนฟไูดใ้น
ระยะเวลาอนัใกล ้
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จากนั้ นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่มอบหมายให้นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค  รักษาการรองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนโครงการและปฏิบติัการ ช้ีแจงในประเด็นตน้ทุนว่าปริมาณนํ้ าจาํหน่ายในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ในปี 2550  จาํนวน 8.80  ลา้นลบ.ม. แต่ในปี 2551 มีจาํนวนลดลงเหลือ 8.48 ลา้นลบ.ม   เน่ืองจากในพื้นท่ี
ฉะเชิงเทรา ผูใ้ชน้ํ้ าหลกัไดแ้ก่ การประปาบางปะกง โรงงานรถยนตโ์ตโยตา้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์  โดยส่วนใหญ่มี
แหล่งนํ้าของตนเอง ซ่ึงในปี 2552 มีปริมาณนํ้าค่อนขา้งดี ทาํใหป้ริมาณการใชน้ํ้าดิบจากบริษทัฯ ลดลง  

สาํหรับตน้ทุนค่านํ้ าดิบในปี 2551 เฉล่ียอยูท่ี่ 5.88 บาท ต่อลบ.ม.  เพิ่มข้ึนจากปี 2550 มีตน้ทุนค่านํ้ าดิบเฉล่ียท่ี 
5.49 บาทต่อลบ.ม.โดยมีค่าใชจ่้ายหลกั ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า และค่าเส่ือมราคาท่อ ปัจจุบนัตน้ทุนนํ้ าดิบประมาณ 6.47 บาทต่อ
ลบ.ม. เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากจาํเป็นตอ้งผนันํ้าจากแม่นํ้าบางปะกงไปยงัอ่างเกบ็นํ้าบางพระเพื่อกกัเกบ็เป็นนํ้าสาํรองจ่ายในช่วง
ฤดูแลง้ในพื้นท่ีชลบุรี 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าเส่ือมราคา รวมทั้งส้ิน
ประมาณร้อยละ 60 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด  ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาเร่ืองการประเมินทรัพยสิ์นรายการใดท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่บริษทัฯ  เพื่อนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ  ในการพิจารณาจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ สาํหรับ
ปัจจุบนัราคานํ้ามนัมีแนวโนม้ลดลงแต่ยงัเป็นอตัราไม่แน่นอนรวมทั้งอตัราค่าไฟฟ้าไม่ลดลงแมว้า่ราคานํ้ามนัจะลดลงกต็าม           
อน่ึง บริษทัฯ มีการบริหารจดัการนํ้าเป็นระบบโครงข่ายท่อสูบส่งนํ้า (Water Grid) ใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้ าหลกัในพื้นท่ีชลบุรี และ
พ้ืนท่ีระยอง โดยตอ้งสูบส่งจากแหล่งนํ้ าท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นระยะทางมากกวา่ 60 กิโลเมตร ทาํให้มีค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึน     
ซ่ึงปริมาณความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้ าในพื้นท่ีชลบุรีเป็นประมาณ 70 ลา้นลบ.ม. จึงตอ้งสูบส่งจากแม่นํ้ าบางปะกงมายงัอ่าง
เกบ็นํ้าบางพระ  และจากอ่างดอกกรายและหนองปลาไหลมาเติมท่ีอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้   

นายเจริญสุข  วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนโครงการและปฏิบติัการ 
ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่การสูบส่งนํ้าจากแม่นํ้ าบางปะกงไปยงัพื้นท่ีชลบุรีมีความจาํเป็นเพราะนํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้และนํ้าท่ี
สูบจากอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหลมีไม่เพียงพอ ซ่ึงเร่ิมการผนันํ้าจากแม่นํ้ าบางปะกงตั้งแต่ปี 2550  โดยการผนันํ้าจะมีตน้ทุน
ค่าไฟฟ้ารวมประมาณ 2.30 บาท ต่อลบ.ม.    ซ่ึงคาดวา่ในปี 2552 จะตอ้งสูบส่งนํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกงไปยงัพื้นท่ีชลบุรี 
ประมาณ 20  ลา้นลบ.ม. ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนดงักล่าวน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงของการปรับอตัราค่านํ้ าดิบ  นอกจากนั้นแลว้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองตน้ทุนค่าไฟฟ้ามาก โดยในปี 2552 จะเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบการ
ปฏิบติัการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการสูบจ่ายนํ้า และการประหยดัพลงังาน โดยในอดีตถึงปัจจุบนัไดว้างแผนดา้นประหยดั
พลงังานอยา่งต่อเน่ือง  เช่น การสูบส่งนํ้าในช่วงท่ีค่าไฟฟ้ามีอตัราถูก เป็นตน้ รวมทั้งในการวางแผนการสูบจ่ายนํ้าประจาํปี
นอกจากเป้าหมายเพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดแคลนนํ้ าแลว้ยงัให้มีตน้ทุนพลงังานตํ่าสุดอีกดว้ย โดยฝ่ายปฏิบติัการจะตรวจสอบ
ถึงความเหมาะสมของแผนการสูบจ่ายนํ้ าดว้ย      ทั้งน้ีคาดว่าในปี 2552 โครงการวางท่อเช่ือมโยงอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ – 
คลองใหญ่จะแลว้เสร็จ ซ่ึงการสูบนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าประแสร์มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าประมาณ 1.20 บาทต่อลบ.ม. จะส่งผลให้
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นายเลิศชยั ลีลายนกุล ผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าไดรั้บทราบข่าวจากหนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์ว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรีไม่ให้บริษทัฯ ปรับข้ึนอตัราค่านํ้ าดิบ จึงขอทราบรายละเอียดวา่หากบริษทัฯ 
จะมีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity หรือ ROE) ในอตัราร้อยละ  15 บริษทัฯ จะตอ้งคิดอตัราค่านํ้ า
เท่าใด 
2. นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
- ความถกูตอ้งของตวัเลขในการขายหุน้บริษทั EHP จาํนวน 24 ลา้นหุน้  ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 12 ลา้นบาท   
และจากงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการระบุวา่มีการขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 16 ลา้นบาท ซ่ึง
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ขอใหย้นืยนัวา่เป็นสาเหตุจากการขายหุน้บริษทั EHP  และมีความเห็นวา่ควรจะบนัทึกการขาดทุนเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 
เน่ืองจากราคาหุน้ของบริษทั EHP อยูท่ี่หุน้ละ 10 บาท  
- บริษทัฯ มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีดี แต่ควรแบ่งเป็นพื้นท่ี ไดแ้ก่พ้ืนท่ีระยอง พ้ืนท่ีชลบุรี  และเห็นดว้ยท่ีบริษทัฯ จดัทาํ
รายงานประจาํปีเป็นแผน่ซีดี  นอกจากนั้นแลว้ ขอให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
ถึงสัดส่วนคงเหลือของเงินกูร้ะยะยาว 1,000 ลา้นบาท และ 1,500 ลา้นบาท   
3. นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุ้นประสงคท์ราบรายละเอียดความเป็นมาของบริษทั แหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั ทั้งน้ีในรายงาน
ประจาํปี หนา้ 87 ไดร้ะบุวา่ “บริษทัฯ ทาํสัญญาซ้ือนํ้าดิบกบับริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั เป็นระยะเวลา 10  ปีในปริมาณขั้น
ตํ่าปีละ 10 ลา้นลบ.ม.ในราคา 6 บาทต่อลบ.ม. ซ่ึงราคาสามารถปรับข้ึนลงตามการเปล่ียนแปลงของค่าไฟฟ้าตามค่าพลงังาน
ไฟฟ้า”  โดยมีขอ้สังเกตวา่บริษทัฯ มีตน้ทุนค่านํ้าดิบท่ีจาํนวน 5.88 บาทต่อลบ.ม. ซ่ึงการซ้ือนํ้าจากบริษทัดงักล่าว จาํนวน 6   
บาทต่อ ลบ.ม. และประสงคท์ราบถึงแหล่งนํ้าดิบและตน้ทุนค่าไฟฟ้าของ บริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั  
4. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้สอบถามถึงกาํไรของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีหกัตน้ทุนการซ้ือนํ้าจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม 
จาํกดั แลว้ 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่า บริษทัฯ มีหนงัสือช้ีแจงยงัประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้  

โดยอา้งอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 ซ่ึงไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกลัน่กรอง
ฝ่ายเศรษฐกิจโดยกปภ.ทาํการศึกษาเบ้ืองตน้และนาํเสนอนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นวา่ “กปภ.มีความเห็นวา่ บริษทัฯ จะตอ้ง
กาํหนดอตัราค่านํ้ าตามตน้ทุนค่านํ้ าและผลตอบแทนในเชิงธุรกิจท่ีวิเคราะห์ได ้    ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นระดบั 8-9 บาท/ลบ.ม.
(ราคาปี 2535) โดยสามารถปรับทุกๆ 3-5 ปี”      ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัในการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มข้ึนเพื่อให ้ROE อยูใ่นอตัราร้อยละ 15  จึงเป็นเหตุใหมี้การพิจารณาเร่ืองปรับอตัราค่านํ้ าดิบ   นอกเหนือจากการควบคุม
ค่าใชจ่้าย สําหรับประเด็นข่าวในหนังสือพิมพน์ั้นบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายนํ้ าดิบ ในอตัรา 9.25 บาทต่อลบ.ม.   และกนอ.
ดาํเนินการจาํหน่ายนํ้าดิบยงัผูป้ระกอบการต่างๆ โดยกนอ.เป็นผูก้าํหนดราคาขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามตน้ทุนของกนอ. 

 
นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบเรียนวา่ สืบเน่ืองจากการขาดทุนของบริษทั EHP  

ทาํให้บริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีจากการขาดทุนของบริษทั EHP ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 
ดงันั้นเม่ือบริษทัฯ ขายหุ้นบริษทั EHP  จึงไดมี้การบนัทึกเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีขาดทุนท่ีเหลือเป็นจาํนวน 16 ลา้นบาท           
ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 แลว้   นอกจากนั้นการขายหุน้บริษทั EHP ทาํใหบ้ริษทัฯ 
ไดรั้บประโยชน์ทางภาษีจาํนวนประมาณ 40-50 ลา้นบาท  

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่า บริษัท แหล่งนํ้ าสยาม จาํกัด ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ แต่เป็น

บริษทัเอกชนตั้งอยูท่ี่ จ.นนทบุรี   ในปี 2548 มีการลงทุนก่อสร้างวางท่อนํ้ าดิบเพื่อสูบนํ้ าดิบจากคลองท่าลาดให้แก่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร  โดยมีปริมาณจดัสรรนํ้าประมาณ 30 ลา้นลบ.ม.ต่อปี   ในปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รับ
ซ้ือนํ้าประมาณ 5 ลา้นลบ.ม. ต่อปี สาํหรับความจาํเป็นในการซ้ือนํ้าจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั เน่ืองจากในช่วงฤดูแลง้
แม่นํ้าบางปะกงมีค่าความเคม็ในปริมาณสูงเกินมาตรฐานซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งนํ้าในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราได ้ 
แหล่งนํ้าน้ีสามารถสูบส่งใหพ้ื้นท่ีชลบุรีในช่วงฤดูแลง้ไดด้ว้ย  จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งรับนํ้าจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั 
เขา้มาเสริม    ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ ลดความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแลง้ได ้ 



10/29 

นายเจริญสุข ฯ  เรียนเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตใชน้ํ้ าจากกรมชลประทานโดยพื้นท่ีจงัหวดัระยองสามารถ
ใชน้ํ้ าจากอ่างเกบ็นํ้าดอกกราย-หนองปลาไหล  สาํหรับพื้นท่ีชลบุรี สามารถใชน้ํ้ าจากอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ นอกจากนั้นยงัมี
การสูบส่งนํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกง และแม่นํ้ าระยอง ซ่ึงรวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 243 ลา้นลบ.ม.ต่อปี   ในปี 2550  ความ
ตอ้งการใชน้ํ้าอยูท่ี่ 228 ลา้นลบ.ม. ซ่ึงใน 1-2 ปีน้ีจะขยายเพิ่มข้ึนไปถึงจาํนวน 248 ลา้นลบ.ม. แสดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการ
ใชน้ํ้าใกลเ้คียงกบัแหล่งนํ้าท่ีมีอยู ่    อยา่งไรกต็ามในอนาคตจะมีแหล่งนํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าประแสร์ประมาณ   70-80  ลา้นลบ.
ม. เพียงพอสาํหรับ 4-5 ปีขา้งหนา้เท่านั้น โดยท่ีแหล่งนํ้าในพื้นท่ีชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเร่ิมหายากข้ึน   หากบริษทัฯ 
ลงทุนเองจะมีตน้ทุนประมาณ 8-10 บาทต่อลบ.ม. ซ่ึงมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง  บริษทัฯ  เห็นวา่บริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั เป็น
แหล่งนํ้ าทางเลือกเพิ่มเติมศกัยภาพของระบบจ่ายนํ้ าดิบโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง และไม่ตอ้งมีตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการสูบจ่าย
เพิ่มเติม โดยราคาท่ีรับซ้ือ 6 บาทต่อลบ.ม. จะปรับเพิ่มข้ึน-ลงตามค่า Ft ของค่าไฟฟ้าตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาํหนด 
และการรับซ้ือนํ้ าดิบจากบริษทั แหล่งนํ้ าสยาม จาํกดั เป็นการเปล่ียนคู่แข่งให้เป็นพนัธมิตรซ่ึงเป็นไปตามแผน     กลยทุธ์
ของบริษทัฯ    นอกจากนั้นการซ้ือนํ้าจากบริษทั แหล่งนํ้าสยาม จาํกดั บริษทัฯ จะไดก้าํไรประมาณ 1.76  บาทต่อลบ.ม.  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติผูถื้อหุ้น เสนอต่อท่ีประชุมฯว่าระเบียบวาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพื่อ
ทราบไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชุมฯ แจง้วา่บริษทัฯ ขอนอ้มรับขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุน้เพื่อนาํไปปรับปรุงต่อไป  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ประจาํปี 2551 และไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
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ระเบียบวาระที ่4            เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2551 
  

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้ พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
สรุปไดด้งัน้ี  

ในปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ    ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ร่วมกบัผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ผูส้อบบญัชีภายนอก ไดแ้ก่ บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  และผูต้รวจสอบภายใน 
และท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ บริษทั ดีลอยท ์ทู๊ช โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั พร้อมทั้งไดซ้กัถาม และรับฟังคาํ
ช้ีแจงจากผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวจนเป็นท่ีพอใจ ดงัมีผลการปฏิบติังานในสาระสาํคญัสรุปดงัน้ี 
1. การสอบทานความถกูตอ้งน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงิน และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทาน งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจาํปี 2551 โดยไดซ้ักถาม
ผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน ตลอดจนรับฟังคาํช้ีแจงจากผูบ้ริหารเพื่อสอบทานความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องงบ
การเงิน ทั้งน้ีไดเ้นน้ย ํ้าให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและการตั้งสาํรองท่ีเพียงพอ   ในโครงการท่ีดาํเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีผ่านมา และโครงการของกลุ่มบริษทัฯ        นอกจากน้ียงัไดพิ้จารณาการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยง ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างปีงบประมาณ 2551  ในการพิจารณาปรับอตัราค่านํ้ า ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดงัมีการนาํเสนอการเขา้ทาํรายการดงักล่าวในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
2/2551 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัมีบทบาทในการวินิจฉัย และให้ความ
เห็นชอบเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งเสนอแนะใหจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการพิจารณา และแสดงความเห็นเพื่อเป็น
ขอ้มูลต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ทาํรายการดงักล่าว  

2. การกาํกบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ปี 2551 – 2553) บนพื้นฐาน
ความเส่ียง (Risk Based Internal Audit Plan) และแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีงบประมาณ 2551 โดยครอบคลุม
ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลระบบการควบคุม
ภายใน ตามท่ีสาํนกัตรวจสอบ ร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาไดส้รุป และนาํเสนอเป็นรายไตรมาส     ติดตามฝ่ายจดัการใน
การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ืองทุกไตรมาส  รวมถึงการสอบทานการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด   ขอ้
ผกูพนัท่ีมีไวก้บับุคคลภายนอก และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัไดมี้มติ และขอ้เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงการดาํเนินงานในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 

2.1.  พิจารณาความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนสาํคญัท่ีมีความล่าชา้ และการบริหารสินทรัพย ์/ พสัดุคงเหลือใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม  รวมถึงการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี   เพื่อพิจารณาตั้งประมาณการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เพียงพอ 

2.2. ใหบ้ริษทัฯ กาํหนดนโยบายเร่ืองการหา้มมิใหด้าํเนินการทาํสัญญาท่ีมีลกัษณะท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย และ 
ศีลธรรมอนัดี หรือสัญญาท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้ และส่ือสารไปยงับริษทัในเครือทุกแห่งให้
ปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 

2.3. ใหบ้ริษทัฯ ติดตามควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัในเครือ ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อยา่ง 
เคร่งครัด โดยหากมีการละเมิด ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงต่างๆ ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงควรปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลการดาํเนินงานใหมี้ความชดัเจน และสามารถประเมินผลไดอ้ยา่ง      พล
วตัร 

2.4. กาํกบัดูแลนโยบายทางการเงินของบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด ในเร่ืองการก่อภาระผกูพนั หรือการตดัสินใจ 



12/29 

เลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และมีการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง 
เงินทุนโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

2.5  เสนอแนะฝ่ายจดัการใหก้ารบริหารงานเป็นไปโดยประหยดัเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพื่อใหส้อดคลอ้ง 
กบัสภาพเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั 

3. การกาํกบัดูแลสาํนกัตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา และอนุมติัแผนปฏิบติัการ และงบประมาณประจาํปีของสํานกัตรวจสอบ ตลอดจน
กรอบอตัรากาํลงัของสาํนกัตรวจสอบ พร้อมทั้งสนบัสนุน และส่งเสริมใหส้าํนกัตรวจสอบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอนุมติัปรับโครงสร้างองคก์รของสํานกัตรวจสอบ ให้แบ่งแยกเป็น 2 แผนกงาน 
คือ แผนกการตรวจสอบปฏิบติัการ (Operational Auditing) และแผนกตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน (Accounting and 
Financial Auditing)   นอกจากนั้นแลว้ในปี 2551ไดพิ้จารณาอนุมติัจดัจา้งท่ีปรึกษาบริษทั      ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ี
ปรึกษา จาํกดั ร่วมปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Co-Sourcing กบับุคลากรของสํานกัตรวจสอบ เพื่อถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั และนาํเสนอประเดน็ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เพิ่มคุณค่าแก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
4. การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  
คณะกรรมการตรวจสอบ (ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2551) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
โดยไดส้อบทานคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีแลว้วา่ มีความถูกตอ้งครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  และ
บริษทัย่อย  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนาํเสนอยงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจาํปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2551 – ธนัวาคม 2551) ประกอบดว้ย  นางสายฝน อินทร์แกว้ เลขทะเบียน 
4434   หรือ นางสาวรัตนา จาละ  เลขทะเบียน 3734 หรือนางสาวกมลทิพย  ์   เลิศวิทยว์รเทพ  เลขทะเบียน 4377 แต่
เน่ืองจากนางสายฝน อินทร์แกว้ เลขทะเบียน 4434   ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้   5 
รอบบญัชีติดต่อกนั คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณานาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ใน
ปีงบประมาณ 2552 (มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552)  ประกอบดว้ย  นางสาวรัตนา       จาละ เลขทะเบียน 3734 หรือ 
นางสาวกมลทิพย ์   เลิศวทิยว์รเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ นายวชิาติ  โลเกศกระว ี เลขทะเบียน 4451  
ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ สาํหรับปีงบประมาณ 2551 ถึง 2552 ซ่ึงไดต่้อรอง
โดยรวมตั้งแต่ปี 2551 แลว้ สรุปไดด้งัน้ี 
- ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ (ตุลาคม  2551 – ธนัวาคม 2551) จาํนวน 1,076,000 บาท เป็น  ค่าธรรมเนียม

สอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯ (EW) จาํนวน 348,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ ปีงบประมาณ 2552 (มกราคม  2552 – ธนัวาคม 2552 ) จาํนวน 3,310,000 บาท 

เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะสอบบญัชีบริษทัฯ (EW) จาํนวน 1,110,000 บาท 
โดยสรุปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีความเห็นสอดคลอ้งกบั
ความเห็นของผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินของบริษทัฯ มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีรายละเอียดเพียงพอ  อีกทั้ง
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยการดาํเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 2551ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ขอ้ผกูพนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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และมีการปรับปรุงการดาํเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งต่อเน่ือง 

จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา ขอเรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัคงเนน้ย ํ้าให้ผูบ้ริหารยึดหลกัธรรมาภิบาล 
มุ่งเน้นความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นการบริหารงาน  เพื่อก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายวีระ  ไชยมโนวงศ ์  ผูถื้อหุ้นสอบถามถึงการดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ายงานวา่จะสามารถ
ป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีเช่นเดียวกบับริษทัในต่างประเทศ เช่น เอนรอน เวิลดค์อม  และสัตยมั คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ ซ่ึงจะ
เป็นความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบหากในอนาคตตรวจสอบแลว้พบวา่เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  
2. นายชาตรี เจริญเนือง  ผูถื้อหุ้นสอบถามสาเหตุการคดัเลือกบริษทั สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั (EY) เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ  เป็นเวลา 5 ปีแลว้ จึงสมควรเปล่ียนเป็นบริษทัอ่ืน และควรเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีจากปีท่ี
ผา่นมา 
3. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้
นาํเสนอยงัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองค่าสอบบญัชีและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีนั้น  ในขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์   ไดมี้การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่างๆ และระบุเหตุผลการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีใหช้ดัเจน  
4. นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุน้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะวา่นอกเหนือจากการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ แลว้ ควรใหมี้การช้ีแจงการตรวจสอบอยา่งละเอียดในแต่ละประเดน็โดย
ไม่ควรเป็นการบรรยายทัว่ๆ ไป    และควรเพิ่มเติมเร่ืองความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่จากการตรวจสอบแลว้มี
ประเดน็ใดท่ีควรปรับปรุงเพื่อใหดี้ข้ึน หรือขอ้ทว้งติงและรายงานผูถื้อหุน้ใหรั้บทราบอยา่งละเอียด  เพื่อไม่ใหเ้กิดกรณีการ
ลงทุนในบริษทัยอ่ย และประสบปัญหาขาดทุน  

 พล.ต.อ.อชิรวทิย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
1. การจดัทาํบญัชีจนเป็นเหตุให้บริษทัต่างๆ ไดรั้บความเสียหายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุให้สํานักงานก.ล.ต.มีการแกไ้ข
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน และให้ความเห็น
เพื่อให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ   โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้กษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่า
เทียมกนัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดกรณีดงัเช่นบริษทัดงักล่าวขา้งตน้    
2. คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระสานการทาํงานโดยตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด  ซ่ึงจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาการปรับอตัราค่านํ้า  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หบ้ริษทัฯ ดาํเนินการเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด    
3. ไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษทัผูส้อบบญัชีหลายดา้น ไดแ้ก่ ราคา และความน่าเช่ือถือของบริษทัผูส้อบบญัชี  
4.  คณะกรรมการบริษทัฯ ชุดปัจจุบนัไดพิ้จารณาแกไ้ขปัญหาการลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประสบปัญหาขาดทุนในอดีต  

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบขอน้อมรับข้อเสนอแนะของผู ้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมเห็นชอบรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2551  และไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด วนัที ่30 กนัยายน 2551 
 
           กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด  วนัท่ี  30 กนัยายน 
2551 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยส้ินสุดรอบปีบญัชี 2551   บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม
ทั้งส้ิน 9,330.93 ลา้นบาท   มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 3,354.45 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั  5,976.47 ลา้นบาท และ
กาํไรสุทธิ 571.49 ลา้นบาท 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  30  

กนัยายน  2551  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
เห็นดว้ย     1,429,772,058 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                                         0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

 งดออกเสียง                             70        เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิกาํไรประจําปีและการจ่ายเงนิปันผล 
   กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่า คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2551 ใน
อตัราหุ้นละ 0.25  บาท โดยชาํระให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2552 
และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2552  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ 
(คร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 26 มกราคม 2552) ไดมี้มติให้เล่ือนการจ่ายเงินปันผลจากเดิมวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 เป็นวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2552  
   บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม 
ภายหลงัจากการหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2550 ในอตัราหุน้
ละ 0.25  บาท เป็นเงินปันผลท่ีไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 416.06 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2551  โดยมีรายละเอียดขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

  

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2551 
 

ปี 2550   
 

1.กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 572  441 
2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,663.73  1,346.39 
3.รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้         (บาท:หุน้) 0.25  0.25 
 3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล         (บาท:หุน้) ไม่มี ไม่มี 
 3.2 เงินปันผลประจาํปี               (บาท:หุน้) 0.25  0.25 
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  (ลา้นบาท) 416 416 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล       (ร้อยละของกาํไรสุทธิ) 72  94 
   อตัราการจ่ายเงินปันผล            (ร้อยละของกาํไรสุทธิต่อหุน้)  72  76 

 
 การจดัสรรเงินกาํไร   บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพื่อตั้งเป็นเงินสํารองตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตั้งแต่ 30 กนัยายน 2549 แลว้  เป็นจาํนวนเงิน  166.50 ลา้นบาท  ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนสาํรองเพิ่มเติม  จึงใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรับปี 2551 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุ้น   แสดงความเห็นดว้ยกบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล  และไดท้าํหนงัสือถึงบริษทัฯ 
โดยเสนอใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วข้ึน และการปิดสมุดทะเบียน 2  คร้ัง  ซ่ึงกาํหนดใหปิ้ดสมุดทะเบียนกาํหนดสิทธิ
เขา้ประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 7 มกราคม 2552  และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับเงินปันผลอีกคร้ังสาํหรับรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2552   เห็นว่าเป็นการดาํเนินงานหลายคร้ัง โดยยกตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่ 
ภายหลงัจากท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ภายใน 1 สัปดาห์ และแจง้ TSD ก็สามารถดาํเนินการเร่ืองการจ่ายเงินปันผลได ้ 
นอกจากนั้นภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯ แจง้ TSD  รวมทั้ง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถดาํเนินการจ่ายเงินปันผลไดภ้ายในวนัท่ี 11 หรือ 12 กมุภาพนัธ์ 2552  และจดัส่งไปรษณียโ์ดยไม่
ตอ้งลงทะเบียนซ่ึงสามารถดาํเนินการส่งไดภ้ายใน 2 วนั  
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2. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้นมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรดาํเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2552 
3. นายวีระ ไชยมโนวงศ ์ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ลงมติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลก่อนแลว้จึงปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล แต่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลาย
แห่งไดปิ้ดสมุดทะเบียนคร้ังเดียวและเป็นวนัเดียวกนักบัวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิผูเ้ขา้ประชุม  และจ่ายเงินปัน
ผลภายใน 1 เดือน  ทาํใหร้ายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นรายช่ือเดียวกบัผูท่ี้ไดรั้บเงินปันผลดว้ย  ทั้งน้ีการปิดสมุด
ทะเบียนคร้ังเดียวจะประหยดัค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการปิดสมุดทะเบียนหลายคร้ังจะมีค่าใชจ่้ายสูง   
นอกจากนั้นไดส้อบถามถึงแนวโนม้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เน่ืองจากการเปล่ียนรอบบญัชีทาํให้มี 5 ไตรมาส  หาก
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทาํใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งรับเงินปันผลอีกคร้ังหน่ึงเม่ือครบ 5 ไตรมาสแลว้ 
 

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิผูเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 7 มกราคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิการรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2552  ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดต้ระหนักถึงผูถื้อหุ้นจึงไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบการเล่ือนจ่ายเงินปันผลให้เร็วข้ึน โดยไดห้ารือกบั 
TSD แลว้วา่จะดาํเนินการไดเ้ร็วท่ีสุดในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552  นอกจากน้ีแลว้บริษทัฯ จะพิจารณาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผูถื้อหุน้เพื่อการปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

  

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
1.  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลเร็วข้ึนเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี และแสดงถึงการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ซ่ึงในปีน้ีควรดีกวา่ปีท่ีผา่นมาและควรคาํนึงถึงคุณค่าเงินของผูถื้อหุ้นท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้เช่นหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลงั ซ่ึงขณะน้ีรัฐวิสาหกิจจดัส่งเงินให้กระทรวงการคลงัหลายหม่ืนลา้น
บาท  จึงควรส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐบาลนาํเงินไปดาํเนินการในโครงการต่างๆ และทาํให้เศรษฐกิจดีข้ึนดว้ย และเห็นว่า
ควรเล่ือนการจ่ายเงินปันผลจากวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เป็นวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2552   โดยทาํเช็ค 1 ใบในวนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2552 และจ่ายเงินปันผลไดใ้นวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2552   เน่ืองจากระยะน้ีไม่มีการประชุมผูถื้อหุน้มาก หากเป็น
ระยะเวลาประชุมผูถื้อหุน้มากตอ้งใชเ้วลา 15 วนัหลงัประชุม    ทั้งน้ีไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดคดัคา้นการจ่ายเงิน
ปันผลใหเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วข้ึนทาํใหแ้สดงถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงานวา่จะจ่ายไดภ้ายใน 4 เดือน
หลงัปิดรอบปีบญัชี    ยกตวัอยา่งเช่น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL)   ดาํเนินการตามท่ีแนะนาํดงักล่าวขา้งตน้ และบมจ.
การบินไทยเม่ือมีการเปล่ียนรอบปีบญัชี มีการประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับรอบ 3 เดือน ในตน้เดือนเมษายน และจ่ายเงินปันผล
ตน้เดือนพฤษภาคม  เป็นตน้ โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีดีหากประชุมในตน้เดือน หรือกลางเดือนสามารถจ่ายเงินปันผลได้
ภายในปลายเดือนทนัที ซ่ึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นดีข้ึนในอนาคต โดยบริษทัฯไดส้ํารองเงินสด
สาํหรับจ่ายเงินปันผลไวแ้ลว้ และเช่ือวา่ไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วข้ึน สาํหรับกรณีท่ีแจง้สารสนเทศแลว้
นั้นเห็นวา่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้       

   
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่บริษทัฯ ไดแ้จง้สารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้หากเปล่ียนแปลงกาํหนด
วนัปิดสมุดทะเบียนใหม่ ในวนัท่ีประชุมน้ีจะทาํใหไ้ม่เป็นธรรม และอาจกระทบสิทธิต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ดงักล่าวแลว้  รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ TSD และของบริษทัฯ เป็นตน้  ดงันั้น
การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้   
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  นางนํ้ าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านรวมถึงนายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ซ่ึงเป็น
วิทยากรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) วา่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงไดก้าํหนด เร่ืองการจ่ายเงินปันผล และการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิในการ
รับเงินปันผล   รวมทั้งไดห้ารือกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว     เน่ืองจากเคยมีประเดน็วา่ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผล  จึงควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลก่อน และกาํหนดวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรับเงินปันผลต่อไป   

 บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบั TSD ในการเล่ือนการจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วท่ีสุดโดยไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงาน
ของ TSD คือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552  ซ่ึงเร็วข้ึนจากเดิม 7 วนั  ภายหลงัปิดสมุดทะเบียนแลว้ตอ้งใหเ้วลา TSD อยา่งนอ้ย 5 
– 7 วนัทาํการเพื่อดาํเนินการดา้นระบบโอนเงินผา่นธนาคารและเพิ่มอีก 2 วนัทาํการสาํหรับไปรษณีย ์และการจดัทาํเชค็เพื่อ
สั่งจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ต่อไป จึงขอเรียนย ํ้าวา่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 
 
  นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   เรียนเพิ่มเติมวา่เพื่อความเป็น
กลางเห็นวา่หลงัจากการกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้บริษทัฯ ควรจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วท่ีสุด   แต่จากการเขา้ร่วม
ประชุมในบริษทัจดทะเบียนหลายแห่งปรากฏว่าในบางกรณีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผล  ทาํให้มี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ   อยา่งไรกต็ามขอขอบคุณแทนผูถื้อหุน้รายยอ่ยทุกท่านในการแสดงความเห็นและแสดง
ถึงหลกัธรรมาภิบาลในเร่ืองการแสดงออกดงักล่าว  แต่หากปรากฏวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจะทาํให้
เกิดผลเสียต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยเช่นกนั ดงันั้นการใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก่อนจึงเป็นการถกูตอ้ง 
   
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่าสําหรับการจ่ายเงินปันผลรอบระยะเวลาบญัชีเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551
บริษทัฯ จะตอ้งนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ  ก่อน โดยตอ้งพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  จากงบการเงิน
ซ่ึงตอ้งผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี  2551 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท              

( ศูนยจุ์ดสองหา้บาท ) โดยชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 
กุมภาพนัธ์ 2552 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2552  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2552      ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย      1,429,766,418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.9996 
ไม่เห็นดว้ย                             5,640 เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.0004 

 งดออกเสียง                                 70      เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับประจําปี 2552   
  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหค้ดัเลือกบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ในปีงบประมาณ 2552 ซ่ึง
เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทัฯ ในปี 2551 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  หรือ นางสาวกมลทิพย ์          เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  และงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ  ในนามบริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั สาํหรับปีงบประมาณ 2552  

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯ ประจาํปีงบประมาณ 
2552  โดยสรุปดงัน้ี 

ปีงบประมาณ 2552 มีค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,110,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาท)   
ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550  
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 ไดอ้นุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ ไวแ้ลว้สําหรับ
ปีงบประมาณ 2552 เป็นจาํนวนเงิน  1,110,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาท)    

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนประจาํปีตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2550 ไดอ้นุมติัไปแลว้ 

 

 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นรายย่อย  สอบถามถึงเร่ืองค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2552  รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 
2551     และ 1  มกราคม - 31 ธนัวาคม 2552  
 นางวิราวรรณ ธารานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ เรียนวา่ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2552 เป็นค่าสอบบญัชีตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2552  ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 ไดมี้มติอนุมติั
ค่าสอบบญัชีดงัน้ี ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2551 จาํนวน 15 เดือน จาํนวน 1,218,000 บาท และค่าสอบบญัชีประจาํปี 2552 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2552  จาํนวน 1,110,000 บาท ซ่ึงไดเ้จรจากบับริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั รวม 2 ปี    

ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงว่าเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงบุคคลผูส้อบบญัชีจึงไดน้าํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัอีกคร้ัง โดยจาํนวนค่าสอบบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2550 ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้เสนอวา่ในปีถดัไปควรแต่งตั้งบริษทัผูส้อบบญัชีรายใหม่ 
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะว่าประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเสนอรายช่ือของบริษทั

ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอราคามาพร้อมกบัตารางเปรียบเทียบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นในการลงคะแนน  นอกจากนั้นแลว้
ประสงคใ์หบ้ริษทัท่ีดาํเนินการโดยคนไทยซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. จาํนวนมากกวา่ 30  แห่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นของคนไทยไม่จาํตอ้งใชบ้ริษทัต่างประเทศเป็นผูส้อบบญัชี   พร้อมทั้งขอทราบ
เหตุผลการเสนอใหบ้ริษทั EY เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีในคร้ังน้ี 

นางวิราวรรณ ฯ เรียนวา่ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาจากบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีชั้นนาํ 4 อนัดบัแรก    ไดแ้ก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จาํกดั (PWC)   บริษทั 
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เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชีจาํกดั (KPMG)  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั (Deloitte) และบริษทั 
สาํนกังานเอินสทแ์อนดย์งั จาํกดั (EY) ซ่ึงปรากฏวา่ในขณะนั้น PWC เป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบภายในโดยจรรยาบรรณของ
ผูส้อบบญัชีแลว้จึงไม่ควรเสนอราคา  และอีก 2 บริษทั แจง้วา่ไม่ขอเสนอราคา  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็น
วา่บริษทั EY เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีชั้นนาํมีภาพลกัษณ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ   แต่เน่ืองจากบริษทัฯ 
ไดมี้การเปล่ียนรอบปีบญัชีทาํใหน้างสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีของบริษทัในนามบริษทั EY เป็นปีท่ี 6 ซ่ึงเกิน 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนัแลว้  ดงันั้นจึงมีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลผูส้อบบญัชีคนใหม่ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีท่ีสาํนกังานก.ล.ต.กาํหนด ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเห็นวา่การคดัเลือกบริษทัผูส้อบ
บญัชีควรเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือในระดบัสากล เน่ืองจากบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติดว้ย ซ่ึงทาํใหก้ารรับรองงบการเงิน
มีมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับ 

ประธานท่ีประชุมฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และแจง้วา่คณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้เร่ือง
บริษทัผูส้อบบญัชีของคนไทยและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไปพิจารณาตาม
ความเหมาะสมต่อไป  ทั้งน้ีในระเบียบวาระน้ีมีการเปล่ียนแปลงบุคคลผูส้อบบญัชีจึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับประจาํปี 2552 

    
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีสาํหรับประจาํปี 2552   ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย    1,423,248,848 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5438 

 ไม่เห็นดว้ย                         89,880 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.0063 
  งดออกเสียง                   6,433,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.4500 
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ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ     ประจําปี 2552 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552) 

 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่า ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 9 
ธันวาคม 2551) ได้พิจารณาการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2552 โดยเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ดงัน้ี  

1. อตัราค่าตอบแทนรายเดือนและวธีิการจ่ายของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2552  เห็นควรให้
ปรับลดอตัราค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนราย
เดือน 3 ส่วน ทั้งน้ีค่าตอบแทนรายเดือนดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25  ทั้งน้ีอตัราค่าตอบแทนน้ีเป็น
การปรับลดลง ประมาณร้อยละ 10 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 
  2.  เห็นควรให้จ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ คนละ 420,000 บาท เช่นเดียวกบัปี 2550  ทั้งน้ีอตัราการ
คาํนวณโบนสัจะเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง   โดยใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดรั้บ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25  และ 12.5 ตามลาํดบั 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายชาตรี เจริญเนือง     ผูถื้อหุน้แสดงความเห็น เร่ืองการกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนรายเดือนควรกาํหนดวธีิการจ่ายคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นค่าเบ้ียประชุม 2 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 2 
ส่วน เพื่อสนบัสนุนใหก้รรมการมาประชุมครบทุกท่าน และประธานกรรมการไม่ตอ้งรับภาระหนกัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยเห็น
วา่วิธีการจ่ายตามท่ีเสนอไม่ไดก้ระทบจาํนวนเงินค่าตอบแทนทั้งหมด  และกรรมการมีหนา้ท่ีในการเขา้ประชุม แต่หากมี
ปัญหาเกิดข้ึนทาํใหก้รรมการผูท่ี้มาประชุมอาจทาํใหถู้กดาํเนินคดี ซ่ึงในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีเห็นไดว้า่กรรมการมาไม่
ครบทุกคน ดงันั้นจึงควรให้กรรมการเขา้ประชุมครบทุกคนและกาํหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ นอกจากนั้นได้
สอบถามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจาํนวนเงินโบนสั  และอตัราส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงิน
ปันผล หรือกาํไรสุทธิ 
- บริษทัฯ ควรเปรียบเทียบกบับมจ.ปตท.ซ่ึงให้เบ้ียประชุมน้อยมาก และโบนัสไม่เกิน 2 ลา้นบาท หรือเปรียบเทียบกบั
บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนใกลเ้คียงกนั  โดยเห็นว่าควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีฐานคาํนวณจากการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
-ควรระบุระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในรายงานประจาํปีเฉพาะปีงบประมาณ 2551 เท่านั้น  
2.นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุน้มีความเห็นเช่นเดียวกบันายชาตรี เจริญเนือง และควรเพิ่มเติมเง่ือนไขซ่ึงเดิมแมว้า่กรรมการ
ไม่มาประชุมก็ยงัไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 2 ส่วน และเกณฑพิ์จารณาควรเปรียบเทียบจากขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัจะ
เป็นดัชนีวดัท่ีดี  ในกรณีของ ประธานกรรมการไม่ควรใชเ้กณฑ์การปรับเพิ่มตามอตัราร้อยละของค่าตอบแทน เช่น 
ค่าตอบแทนทัว่ไป 50,000 บาท หากเพิ่มใหป้ระธานอีกในอตัราร้อยละ 10   ประธานจะไดรั้บเป็นจาํนวน 55,000 บาท ซ่ึง
เป็นจาํนวนท่ีค่อนขา้งสูงและเป็นเกณฑก์ารพิจารณาท่ีไม่ชดัเจน 
- ในรายงานประจาํปี เร่ืองค่าเบ้ียประชุมกรรมการและผูบ้ริหารในปีงบประมาณ 2551 หนา้ 27 ระบุวา่กรรมการลาํดบัท่ี 5 
มาประชุมจาํนวน 9 คร้ัง ในขณะท่ีหนา้ 26  ระบุวา่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 180,000 บาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัลาํดบัท่ี10 ซ่ึงมา
ประชุมจาํนวน  9 คร้ัง แต่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพยีง 170,000 บาท  นอกจากนั้นในหนา้ 26 การจ่ายโบนสัใหก้รรมการ ลาํดบั
ท่ี 5 และ 10 ไดรั้บโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการไม่เท่ากนัโดยท่ีระยะเวลาการเขา้ประชุมในหนา้ท่ี 27 ระบุวา่เขา้ประชุม
จาํนวน 9 คร้ังเท่ากนั 
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-  ค่าตอบแทนกรรมการมีจาํนวนสูงมาก รวมทั้งโบนัส เช่นกรรมการลาํดบัท่ี 9 มาประชุม 1 คร้ัง แต่ไดรั้บค่าตอบแทน 
315,200 บาท และไดรั้บโบนสั 420,000 บาท แต่หนา้ท่ี 27 ระบุวา่ช่วงเวลาดาํรงตาํแหน่ง 24 มกราคม 2546 - 24 มกราคม 
2551  จึงขอทราบรายละเอียดว่าเป็นการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี มาประชุม 1 คร้ังจาก 4 คร้ัง    และขอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดาํเนินการตรวจสอบดว้ย 
3. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้มีขอ้คิดเห็นดงัน้ี 
-การประปานครหลวง มีกาํไรสุทธิกว่า 5,000 ลา้นบาท  กรรมการได้รับโบนัสเพียง 200,000 บาทต่อคน  ในขณะท่ี
กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บโนนสัถึง 420,000 บาทต่อคน  ซ่ึงสูงกว่าหน่วยงานอ่ืนมาก  จึงเห็นควรให้กรรมการพิจารณาลด
ค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ และค่าตอบแทนกรรมการควรกาํหนดให้ชัดเจน เช่น จาํนวนค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง เป็นตน้ ยก
ตวัอยา่งบมจ.ท่าอากาศยานไทย ไดร้ะบุรายละเอียดต่างๆ เช่น เร่ืองจาํนวนคร้ังการประชุม และจาํนวนค่าเบ้ียประชุมท่ีไดรั้บ    
นอกจากนั้นขอทราบรายละเอียดจาํนวนเงินค่าตอบแทนของท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงมีระบุว่า บริษทัฯ มีท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯในรายงานประจาํปี 
 -นอกจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้    ควรมีการวิเคราะห์ตามดชันีวดัอ่ืนๆ  เน่ืองจากขนาด
สินทรัพยต่์างกนั และผลการดาํเนินงานก็แตกต่างกนั จากนั้นสอบถามถึงค่าเบ้ียประชุมของกรรมการลาํดบัท่ี 9 ซ่ึงมา
ประชุมคร้ังเดียว ไดล้าออกในเดือนมกราคม  โดยไดรั้บค่าตอบแทนและโบนสัเตม็จาํนวน 
-  บริษทัฯ ควรปรับปรุงวธีิการบรรยายเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบในเชิงวิชาการอยา่งชดัเจน และการคาํนวณเงินโบนสักรรมการ
ควรอา้งอิงจากการจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ เช่นธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งปฏิบติั เป็นตน้ 
 

 นางนํ้าฝน ฯ  ช้ีแจงดงัน้ี 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนต่างๆ ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอา้งอิงขอ้มูลจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)ในการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 
2551 โดยจาํแนกค่าตอบแทนจากบริษทัจดทะเบียนกลุ่มทรัพยากร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 12.19 ลา้นบาท  ในขณะท่ีบริษทัฯ จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ 12.8 ลา้นบาท  ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของกาํไรสุทธิ 
2.ในปีงบประมาณ 2551 มีรายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 2 ชุด โดยกรรมการแต่ละคนมีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง
ไม่เท่ากนั เช่น พล.ท.ชยุติ สุวรรณมาศ ดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลาสั้นกว่าการดาํรงตาํแหน่งของนายสมนึก กยาวฒันกิจ  
โดยการจ่ายโบนสัเป็นการจ่ายปี 2551 ตามผลการดาํเนินงานในปี 2550 ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนมีการสอบทานแลว้หลาย
คร้ัง  โดยตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก่อนจึงจะจ่ายให้ในปี 2551       ส่วนคณะกรรมการบริษทัฯ ชุดปัจจุบนัท่ีดาํรง
ตาํแหน่งในปีงบประมาณ 2551 จะไดรั้บการพิจารณาโบนสัในปี 2552 และจะนาํเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2553 
ทั้ งน้ี ในรายงานประจาํปีหน้า 26   ช่องแรกเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยใน
ปีงบประมาณ 2551 กรรมการลาํดบัท่ี 9 ไดรั้บจาํนวน 10,000 บาท จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 1 คร้ัง  
ส่วนช่องท่ี 2 เป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการดาํรงตาํแหน่งในปีงบประมาณ 2551 และช่องท่ี 3  เป็นโบนสั 
ซ่ึงไดรั้บในปีงบประมาณ 2551 สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2550  
  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจง ดงัน้ี  
1. กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่มาประชุมในวนัน้ีมีจาํนวน 2 คน ซ่ึงติดภารกิจราชการเดินทางไปต่างประเทศ และอีกหน่ึงคน ติด
ประชุมท่ีต่างจงัหวดั  ในวนัน้ีกรรมการมาประชุมเป็นส่วนใหญ่  และโดยปกตินอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ แลว้คณะกรรมการทุกคนไดอุ้ทิศเวลาเพื่อบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ยงั
มีการหารือประเดน็ต่างๆ ของบริษทัฯ อยูเ่สมอ    ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้รับลดค่าตอบแทน รวมทั้งโบนสั จากมติ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีก่อนแลว้  สาํหรับการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเป็นการจ่ายคร้ังเดียวในแต่ละเดือนให้แก่กรรมการท่ีเขา้
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ประชุม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม จาํนวน 5,000 บาท คร้ังเดียวในแต่ละเดือน 
ส่วนโบนสัเป็นการจ่ายเฉพาะกรรมการไม่รวมท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ  
2.ขอ้มูลหน้า 26 เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ในปีงบประมาณ2551 ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 – 30 
กนัยายน 2551 แต่ในหนา้ 27 เป็นเร่ืองจาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และระยะเวลาการเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงหนา้ 27 มีคาํอธิบายวา่เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2551 โดยระบุวา่ลาํดบัท่ี 9 
มาประชุม 1 คร้ังจาก 4 คร้ัง ซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 24 
มกราคม 2546 – 24 มกราคม 2551 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงวา่รายละเอียดการเขา้ออกของกรรมการในรายงานประจาํปีอาจไม่ชดัเจน  แต่จาํนวนเงินการจ่าย
ค่าตอบแทนนั้นไดต้รวจสอบแลว้ อยา่งไรก็ตามขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบอีก
คร้ังหน่ึง และใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป    
ทั้งน้ีบริษทัฯ จะปรับปรุงการจดัทาํรายงานประจาํปีคร้ังต่อไปให้ชดัเจนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอแนะ   สาํหรับวิธีการตามท่ี
บริษทัฯไดก้าํหนดวิธีการจ่ายโดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน นั้น เป็นการจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีปฏิบัติเป็นการทั่วไป  เช่นบริษัทจดทะเบียนท่ี
กระทรวงการคลงัถือหุ้นและไดส่้งผูแ้ทนท่ีทรงคุณวุฒิไปเป็นกรรมการ ปรากฏว่ากรรมการไดเ้สียสละเวลาส่วนตวันอก
ราชการมาเพื่อบริหารงานบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั  สําหรับการเขา้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจไม่สามารถเขา้ประชุมไดค้รบทุกคร้ังเน่ืองจากติดประชุมสําคญัของหน่วยงานท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
เช่น อาจติดประชุมของคณะรัฐมนตรี  เป็นตน้ ทั้งน้ีกรรมการไดส้ละเวลานอกราชการใหค้าํปรึกษาต่างๆ เช่น ดา้นกฎหมาย
และดา้นบญัชี เป็นตน้    สาํหรับบมจ.ท่าอากาศยานไทย ก่อนท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการนั้นไดเ้คยมีการจ่ายเบ้ียประชุม
ทุกคร้ัง   ขอไม่ระบุจาํนวนเงิน ซ่ึงบางช่วงจ่าย 5-6 คร้ัง  จนกระทัง่มีผูแ้ทนกระทรวงการคลงัท่านหน่ึงเสนอวา่ใหจ่้ายค่าเบ้ีย
ประชุมเป็นรายคร้ัง  และวิธีการจ่ายเช่นเดียวกบัวิธีการจ่ายท่ีบริษทัฯ กาํหนด  อน่ึงกรรมการบริษทัฯ หลายคนเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  จึงขอใหค้งตามหลกัเกณฑเ์ดิมท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอมา   
 

ผูถื้อหุน้ดงัมีรายนามต่อไปน้ีมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุ้นกล่าวขอบคุณประธานในการยกตวัอย่างของบมจ.ท่าอากาศยานไทย โดยมีขอ้สังเกต
เพิ่มเติมวา่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ของผูถื้อหุน้ทั้งหมด ดงันั้น
ทาํให้การลงคะแนนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่สามารถไดรั้บคะแนนมากกวา่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได ้แต่กระทรวงการคลงัควรมี
หลกัเกณฑ์ในการยึดถือผลประโยชน์ผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นสําคญั   เน่ืองจากมีเงินภาษีของประชาชนท่ีนาํไปลงทุนดว้ย 
อยา่งไรกต็ามขอขอบคุณสาํหรับกรรมการท่ีไดอุ้ทิศเวลาทุ่มเทเพื่อกิจการบริษทัฯ  
2. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถื้อหุ้น เรียนว่าในระเบียบวาระน้ีอาจจะมีความเห็นแตกต่างกัน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีความเห็นว่า
ค่าใชจ่้ายสูง  แต่หากกรรมการเห็นวา่สมควรแลว้เน่ืองจากกรรมการไดป้ฏิบติัภารกิจเพื่อบริษทัฯ มาก ดงันั้นจึงควรกาํหนด
หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างชดัเจน และมีการดาํเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการธรรมาภิบาลเพื่อ
นาํไปสู่บริษทัชั้นนาํ        ดงันั้นบริษทัฯ จึงควรมีจุดยนืในทุกเร่ืองเช่นเดียวกบัระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปัน
ผลซ่ึงไดมี้การอภิปรายเร่ืองการปิดสมุดทะเบียน 2 คร้ัง  และบริษทัฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบวา่บริษทัฯ มีเหตุผลใน
การปฏิบติัตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  เพราะฉะนั้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   จึงตอ้งพิจารณาท่ี
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยอา้งอิงจากผลประกอบการบริษทัฯ เช่น  กาํหนดเงินเดือน 40,000 บาทต่อคน ซ่ึง
สามารถเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินอตัราเงินเฟ้อของแต่ละปี   สาํหรับเงินโบนสั กาํหนดไวท่ี้ จาํนวน 420,000 บาทต่อคน เสนอให้
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คาํนวณจากสัดส่วนของเงินปันผล หรือเงินกาํไร  โดยกาํหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน และขออนุมติัผูถื้อหุ้นในนโยบาย
ดงักล่าว เป็นตน้   
 

 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นในการให้คาํแนะนาํ  และช้ีแจงว่าเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บริษทัฯ มีการกาํหนดแลว้และในปีน้ีไดมี้การลดค่าตอบแทนแลว้ ซ่ึงท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนและ
ช่วยเหลือในกิจการของบริษทัฯ อยา่งเต็มความสามารถนอกเหนือจากการใชเ้วลาประชุมในแต่ละคร้ังค่อนขา้งมาก โดย
โบนสัมีกรอบชดัเจนวา่คาํนวณเป็นร้อยละเท่าไร และจ่ายเม่ือส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยมีฐานการคาํนวณท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้   

 

พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานกรรมการตรวจสอบเรียนวา่บริษทัฯ จะขอนาํขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น
ไปปรับปรุงโดยจะกาํหนดเป็นตารางค่าตอบแทนใหช้ดัเจน  สาํหรับค่าใชจ่้ายกรรมการนั้นเป็นภารกิจแรกท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จึงให้มีการลดค่าตอบแทนลงจากเดิม นอกจากนั้ น ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หลายคร้ังยงัไดพิ้จารณาประเด็นสาํคญัในภารกิจของบริษทัฯ เช่น การมีแหล่งนํ้ าสํารอง เน่ืองจาก
ปัจจุบนัแหล่งนํ้ าหายากข้ึน และให้ความสําคญัในประเด็นการตั้งสํารองหน้ีของโครงการเช่ือมโยงอ่างเก็บนํ้ าประแสร์-
คลองใหญ่ไวอ้ยา่งชดัเจนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตลอดจนการใหค้วามสาํคญัในการ
เขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ของ  IOD ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ 
       
 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติัใหค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ     
ประจาํปี    2552 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  - 31 ธนัวาคม 2551 และ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2552) ตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย       1,416,273,408  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.0559 

  ไม่เห็นดว้ย             6,878,420      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4811 
 งดออกเสียง                     6,620,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4630 
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ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 
      ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 9 ประธานท่ีประชุมไดเ้ชิญให้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ พล.ต.ต.พิมล 
สินธุนาวา พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา และนายรัษฎา ผอ่งแผว้ ออกจากหอ้งประชุม 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงใน
สามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ทั้งน้ีมีรายนามกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง
เน่ืองจากการออกตามวาระ ดงัน้ี  

1. พล.ต.ต. พิมล  สินธุนาวา 

2. พล.ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง 

3. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

4. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 
บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ     และคณะกรรมการ
สรรหา (ประชุมคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือ 15 ธันวาคม 2551) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ ง 4 คน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์การทาํงานและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีรวมทั้ งเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  และไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีดียิง่ต่อกิจการบริษทัฯ ดงันั้นเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ จาํนวน 4 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวติัของ
กรรมการทั้ง 4 คน ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ 4 คน ดงักล่าวขา้งตน้กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงโดยขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ และเป็นการลงคะแนนเป็นรายคน 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคู่มือ IODในการเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณากรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังหน่ึงนั้น   บริษทัฯ ควรช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ทราบวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากรรมการดงักล่าว ไดมี้การพิจารณาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  และขอเพิ่มเติมประวติั
ของนายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา วา่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของการประปานครหลวงดว้ย 

 
 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระขา้งตน้จาํนวน 4 คน กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยไดรั้บคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี  

  1. พล.ต.ต.พิมล       สินธุนาวา 

 เห็นดว้ย    1,422,905,358        เสียง        คิดเป็นร้อยละ         99.5197 
 ไม่เห็นดว้ย              333,370       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0233 

  งดออกเสียง                   6,533,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4570 

2. พล.ต.ท.สมยศ    พุม่พนัธ์ุม่วง 
 เห็นดว้ย    1,422,925,338 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5211 

ไม่เห็นดว้ย             233,390         เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0163 
 งดออกเสียง                    6,613,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4625 
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3. นายณฐัจกัร         ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

 เห็นดว้ย    1,423,236,308 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5429 
ไม่เห็นดว้ย               41,420        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0029 

 งดออกเสียง                    6,494,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4542 

4. นายรัษฎา            ผอ่งแผว้ 

 เห็นดว้ย    1,429,522,538 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9825 
ไม่เห็นดว้ย               68,520        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0048 

  งดออกเสียง                      181,070  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0127 
 
  ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 
2. นายกนกศกัด์ิ   ป่ินแสง   
3. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์  สุพรรณเภสัช   
 4. พล.ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง 
5. พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา   
 6. นายฉกรรจ ์   แสงรักษาวงศ ์
7. นายณฐัจกัร   ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 
8. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 
9. นายรัษฎา    ผอ่งแผว้ 

                              10. นายชาญชยั   ตนัติศิรินทร์  
               11. นายประพนัธ์    อศัวอารี  
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ระเบียบวาระที ่10   เร่ืองการแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ  ข้อ 4   วรรค 2, ข้อ 11 และข้อ 60 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนว่าขอ้บังคับบริษัทฯในปัจจุบันบางข้อยงัมิได้มีการปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544  รวมถึงพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2551 ไดแ้ก่  ขอ้ 4 เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั, ขอ้ 11 การห้ามการซ้ือหุ้นคืน และขอ้ 60   
เร่ืองตราบริษทัฯ เป็นตน้ รายละเอียดการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให ้        
นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ นาํเสนอในรายละเอียด ดงัน้ี 

ขอ้ 4 วรรค 2 เป็นการแกไ้ขเพื่อความชดัเจนเน่ืองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ฯ หรือ 
ก.ล.ต.   เป็นผูพิ้จารณารายการเก่ียวโยงกนัแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณา
และขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นเพื่อเพิ่มเติมขอ้ความในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ให้เป็นไปตามความหมายของสํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 

ขอ้ 11  สําหรับขอ้บงัคบับริษทัฯ ในปัจจุบันห้ามไม่ให้บริษทัเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจาํนาํหุ้นของ
ตนเอง ในขณะท่ีตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2544 มาตรา 66/1 ไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้เร่ืองการเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจาํนาํ
หุน้ หรือการซ้ือหุน้คืน ไว ้2 กรณี ไดแ้ก่  

1. บริษทัฯ อาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้กไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุ้นเห็นว่าตนไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม และ 

2.    บริษทัฯ อาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัฯ มีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาขาดทุน ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการซ้ือ
หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซ่ึงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินนั้น หากซ้ือหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาํระ
แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุน้   แต่หากซ้ือหุน้คืนเกินร้อยละ 10 จะตอ้งขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และจะตอ้งดาํเนินการซ้ือหุ้นคืนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  อย่างไรก็ตามหุ้นท่ีบริษทัฯ ถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล    และบริษทั
จะตอ้งจาํหน่ายออกไปภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ถา้ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  ให้
บริษทัลดทุนท่ีชาํระแลว้  โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ไดต้ามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด จึงขอ
อนุมติัผูถื้อหุ้นในการเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ในการซ้ือหุ้นคืนตามท่ีเสนอ   โดยจะสอดคลอ้งกบัมาตรา 66/1 แห่งพ.ร.บ.บริษทั
มหาชน พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงรวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ขอ้ 60 เร่ืองตราบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตัตลกัษณ์ใหม่ จึงขออนุมติัผูถื้อหุน้ในการเปล่ียนตรา
บริษทัฯ 
 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายมนตช์ยั เภาพิชญกุล ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่ ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 39 ยงัมิไดร้ะบุเร่ืองการลงมติของรายการเก่ียวโยง
กนัวา่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และ
แสดงความเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัเร่ืองการซ้ือหุน้คืนวา่เป็นการเปิดช่องทางใหบ้ริษทัฯ ซ้ือหุ้นคืนไดแ้ต่ยงั
ไม่ชดัเจนเร่ืองการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้หรือราคาขาย   นอกจากนั้นอาจมีผลกระทบกบัผลการดาํเนินการ
บริษทัฯ ได ้ อยา่งไรกต็ามเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 60 เร่ืองการเปล่ียนแปลงตราบริษทัฯ  
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2. นายวีระ   ไชยมโนวงศ ์  ผูถื้อหุน้สอบถามถึงอนาคตของบริษทัฯ ในการซ้ือหุน้คืน เน่ืองจากเห็นวา่มีการขออนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบัเร่ืองการซ้ือหุน้คืน  

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่าบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้แผนการซ้ือหุ้นคืน แต่เพื่อความคล่องตวั และเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัฯ ในอนาคต   บริษทัฯ จึงเห็นควรใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัไวก่้อน 

 

      นายพรเทพ เฟ่ืองวุฒิราญ ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่า ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์สําหรับบริษทั 
จดทะเบียนเร่ืองการซ้ือหุน้ของบริษทัคืนและการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนไวช้ดัเจนเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัราคา
หุ้น หรือปริมาณการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพตลาดโดยรวม     ซ่ึงการซ้ือขายหุ้นคืนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทุกคร้ังตอ้งกาํหนดว่าราคาหุ้นท่ีซ้ือคืนตอ้งไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายล่าสุด    
สําหรับการเสนอราคาขายหุ้นท่ีซ้ือคืนตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายล่าสุด เพื่อป้องกนั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัราคาหุน้หรือปริมาณการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ   
   

  ประธานฯ ช้ีแจงวา่ในระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดวา่จะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติไม่อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ไดแ้ก่  ขอ้ 4 วรรค 2  

เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    ขอ้ 11 การหา้มการซ้ือหุน้คืน และขอ้ 60   เร่ืองการเปล่ียน
ตราบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    759,187,588 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 53.0985 
 ไม่เห็นดว้ย             670,584,470           เสียง   คิดเป็นร้อยละ        46.9015 

  งดออกเสียง                            70            เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
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ระเบียบวาระที ่11   เร่ืองอืน่ๆ 
  
 ประธานท่ีประชุมเรียนวา่ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จาํกดั (มหาชน) มาตรา 105 ระบุวา่กรณีท่ีผูถื้อหุน้จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น  ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึง
จะสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 

 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดพิจารณา 

 
ท่ีประชุมฯ มีขอ้สอบถามภายหลงัการลงมติในระเบียบวาระท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี 
1. นายวีระ  ไชยมโนวงศ ์ผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะไม่เห็นดว้ยใน
บางขอ้ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แยกการลงคะแนนเสียงการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ เป็นรายขอ้ และให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
2. นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล  ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   มีขอ้เสนอแนะว่าหากมีการแยก
ลงคะแนนขอ้บังคบัเป็นรายขอ้ และให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหม่นั้นเป็นการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาระเบียบวาระอ่ืน 
นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งไม่เป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นวา่บริษทัฯ สามารถนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึงในเดือนเมษายน 2552   สาํหรับระเบียบวาระการแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีไม่อนุมติัเร่ืองการซ้ือหุ้นคืน
นั้น เห็นวา่เน่ืองจากปัจจุบนัราคาหุน้ตํ่า  การไม่อนุมติัดงักล่าวจึงทาํใหมี้ผลต่อเงินปันผลของผูถื้อหุน้เอง จึงขอฝากใหผู้ถื้อ
หุน้โปรดพิจารณาต่อไปดว้ย 
3. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมีความเห็นว่าไม่ควรลงมติใหม่ และมีขอ้สังเกตว่าบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดแ้กไ้ข
ขอ้บงัคบัเป็นการทัว่ไป จึงคาดว่าปัญหาอาจเกิดจากการส่ือสารซ่ึงไม่เขา้ใจกนั ดงันั้นในการประชุมคร้ังต่อไปควรมีการ
ส่ือสารให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจถึงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ชดัเจน ก่อนนาํเขา้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาในเดือนเมษายน 
2552 
4. นายมนตช์ยั เภาพิชญกลุ ผูถื้อหุน้เห็นควรใหแ้ยกการเสนอขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัแต่ละขอ้เพื่อความชดัเจน 
 
  ผูถื้อหุน้ มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองอ่ืนๆ ดงัน้ี 
1. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้สอบถามถึงการมอบอาํนาจวา่หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลถือหุน้ โดยมอบอาํนาจใหบุ้คคล
ธรรมดา  แต่หากบุคคลธรรมดานั้นไม่สามารถมาประชุมได ้ จึงขอทราบวธีิการมอบอาํนาจช่วงต่อไป 
2. นายวรีะ    ไชยมโนวงศ ์  ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะถึงวธีิการจดัทาํและนาํส่งรายงานประจาํปีดงัน้ี 
-หนงัสือเชิญประชุมพร้อมแบบไปรษณียต์อบรับท่ีแนบมาเพื่อแสดงความประสงคใ์นการรับรายงานประจาํปีเป็นหนงัสือ  
ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนหลายแห่งไดก้ระทาํโดยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากเหตุผลดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัคงเห็นว่ารูปแบบ
ซีดีรอมยงัเป็นภาระดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูถื้อหุน้หลายคนไม่ไดเ้ปิดซีดีรอม จึงเสนอใหบ้ริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมและ
ทาํหนงัสือไปรษณียต์อบรับโดยระบุรูปแบบท่ีตอ้งการ 
-ผูถื้อหุน้สามารถดูรายงานประจาํปีท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
-ใหบ้ริษทัฯ ประเมินผลถึงรูปแบบของรายงานประจาํปีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแลว้ใหบ้ริษทัฯ จดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบ
ดงักล่าว  นอกจากนั้นไดส้อบถามถึงแนวโนม้ธุรกิจบริษทัฯ ในปี 2552  
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3. นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  เสนอความเห็นวา่รายงานประจาํปีใน
รูปแบบซีดีรอมสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อการดาํเนินคดีต่อไป และการนาํข้ึนเวบ็ไซตอ์าจเป็นอุปสรรคต่อผูถื้อหุน้หลาย
คน  อยา่งไรกต็ามค่าใชจ่้ายในการจดัทาํซีดีรอมนั้นไม่สูงมาก  จึงขอใหบ้ริษทัฯ ยงัคงจดัทาํในรูปแบบซีดีรอม และจดัส่งให้
ผูถื้อหุน้ทุกรายต่อไป 
4. นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ เรียนวา่ไดท้ราบข่าวเร่ืองค่านํ้าของบริษทัฯ  โดยเห็นวา่อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้
อยูใ่นอตัราท่ีดีแลว้ และปัจจุบนัตน้ทุนเปล่ียนแปลงไป เห็นควรใหท้บทวนอีกคร้ังหน่ึง    นอกจากนั้นมีขอ้คิดเห็นเร่ืองการ
เร่ิมประชุมล่าชา้ 

 

 ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ืองการมอบอาํนาจเป็นเร่ืองการแต่งตั้งตวัแทน หากไดร้ะบุไวช้ัดเจนว่าให้
ตวัแทนแต่งตั้งตวัแทนช่วงไดก้็สามารถแต่งตั้งตวัแทนช่วงได ้แต่การมอบอาํนาจในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการ
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปตามแบบท่ีกาํหนดซ่ึงไม่ไดมี้การกาํหนดเร่ืองการแต่งตั้งตวัแทนช่วง  

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่ผลประกอบการช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 มี
ปริมาณการจาํหน่ายนํ้ าลดลงประมาณร้อยละ 5-10 เม่ือเทียบกบัปี 2550 แต่ในภาพรวมผลประกอบการยงัเป็นท่ีน่าพอใจ  
โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ฝ่ายจดัการตระหนกัถึงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และเฝ้าระวงัสถานการณ์อยา่ง
ใกลชิ้ด  

 

 ประธานท่ีประชุมฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดเ้สนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์    บริษทัฯ จะไดน้าํขอ้คิดเห็นของท่านผูถื้อหุ้นมาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
2551  

 
 

            ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  18.00 น.  
 
             ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง                     ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง 

                                   
 นายอุทิศ ธรรมวาทิน                                                 นายประพนัธ์ อศัวอารี 
               ประธานในท่ีประชุม                            กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
  
 
 
 
 
 
 
 


