
1 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่30 เมษายน  2552  เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ช้ัน 2 โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนช่ัน                         
ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  2,431   ราย  
รวมเป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง จาํนวน 141 ราย  รวมจาํนวนหุน้   981,637,224 หุน้   
ผูท่ี้หุน้ท่ีมอบฉนัทะ       จาํนวน 110 ราย  รวมจาํนวนหุน้   433,883,970 หุน้ 

  รวมจาํนวน  251  ราย   รวมจาํนวนหุน้      1,415,521,194   หุน้    
หรือเป็นจาํนวนร้อยละ  85.08  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
  

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 

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

3. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

4. 
 

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

5. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล 
7. นางลีนา เจริญศรี กรรมการ  กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

 
กรรมการท่ีลาประชุม ไดแ้ก่ 
 1.  พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง เน่ืองจากติดราชการ 
 2.  นางมณฑา ประณุทนรพาล เน่ืองจากติดภารกิจต่างจงัหวดั  
  
 

 
 
ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี ้
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ผู้บริหารของบริษัท East Water ได้แก่ 
  1.นายไพโรจน์       สัตยสัณห์สกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ประจาํสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 
  2.นายเจริญสุข     วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนโครงการและปฏิบติัการ 

  3.นางนํ้าฝน        
 

รัษฎานุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 

  4.นางธิดารัชต ์    ไกรประสิทธิ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 

  5. นายเชิดชาย      ปิติวชัรากลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  6.นายพจนา         
 

บุญศิริ ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
 

  7.นางวริาวรรณ    ธารานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 

  8.น.ส.เฟ่ืองฟ้า      น่ิมเจริญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  9. นายนาํศกัดิ       วรรณวสูิตร ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

10. น.ส.ดวงแกว้      
 

อ้ึงศรีทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

11.น.ส.กนัยานาถ   วรีะพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด 

 
   

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จํากดั (UU)  ได้แก่ 

1. นายนิพนธ์         บุญเดชานนัทน์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  UU 

2. นายปิติพงษ ์      ชีรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 

3. นายวรีะวฒัน์     เตชะสุนทโรวาท รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

4. นายจุมพล         จนัทร์คาํ ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 2 

5. นายกฤษฎา       มหาสันทนะ ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

6. นางชุมสาย       บุณยรัตพนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้แก่ 
น.ส.ณฐัธีรา พงษพิ์นิจภิญโญ 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระจากบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รึกษา จํากดั   ได้แก่                                                                                           
น.ส.อุษณีย ์เลขวณิชกลุ  และนายบุญเลิศ ใจมัน่    
          

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัททีป่รึกษากฎหมายไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จํากดั ได้แก่ 
นายสมชาย  สถิรมงคลกลุ  นายธิติ ศิริไพโรจน์ และ น.ส.นพภรณ์  วงศศ์รีวงศ ์
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 เม่ือเวลา  13.30 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหพิ้ธีกรแจง้ท่ีประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดให้การลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น (One Share One 
Vote) ทั้งน้ีสามารถออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนน
เสียงในการลงคะแนนบางส่วน สําหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาํหรับระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และในระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองการพิจารณาอนุมติัปรับลดอตัราค่านํ้ าดิบ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 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 ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุ้นทุกระเบียบ
วาระวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ในการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น สําหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน   ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ซ่ึงบตัรลงคะแนนระเบียบวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวกนัเพื่อใหก้ารรวบรวมการเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

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

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

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

นางนํ้ าฝน รัษฎานุกูล ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 
เรียนวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้สํานกังานท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
สังเกตการณ์และใหค้วามเห็นในทางกฎหมาย โดยขอให้อาสาสมคัรการสังเกตการณ์การนบัคะแนนดา้นหลงัหอ้ง จาํนวน  
3 คน ประกอบดว้ย            

 - น.ส.ศิรัญญา หรูวรรธณะ  สาํนกังานท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
     -  นายชาตรี  พทุธรักษา  ผูแ้ทนจากบริษทัฯ  

  - น.ส.ปนดัดา อุทยัวฒันา ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือข้ึน และเม่ือ

ประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ จึงแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม และสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้จึง
สอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีเร่ืองท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้
สอบถามภายหลงัการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
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 ประธานท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 3 เร่ือง ดงัน้ี 
เร่ืองท่ี 1  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 ในคร้ังน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานในช่วง 3 

เดือน คือ เดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม 2551 ของรอบปีบญัชี 2551   และในรอบปีบญัชีถดัไปของบริษทัฯ จะเป็นไปตามปี
ปฏิทิน ซ่ึงเป็นไปตามบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่ คือเร่ิมตน้เดือนมกราคม  ส้ินสุด เดือนธันวาคม 
โดยบริษทัฯ จะจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน    

สาํหรับระเบียบวาระการประชุมในวนัน้ี พ.ร.บบริษทัมหาชนฯ ไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชุมท่ี
ตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัไดแ้ก่  
1.พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  
2.พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 
3.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
สาํหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 40  

เร่ืองท่ี 2  ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้ข่าวผ่านทางเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษทัฯ  ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระและไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ  

เร่ืองท่ี 3 เน่ืองจากในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยกรรมการท่ีครบวาระ
จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ นายอุทิศ ธรรมวาทิน  นายกนกศกัดิ ป่ินแสง นายประพนัธ์   อศัวอารี และนางมณฑา  ประณุทนรพาล 
ซ่ึงติดภารกิจต่างจงัหวดั  ดงันั้นกรรมการท่ีครบวาระจะออกจากหอ้งประชุมจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดพิ้จารณาระเบียบ
วาระน้ีแลว้เสร็จ  โดยนายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานในท่ีประชุมเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระเช่นกนั  ดงันั้นจึงขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรรหา ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะใน
ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  

ประธานสอบถามท่ีประชุม และไม่มีผูใ้ดคดัคา้น 
ท่ีประชุมรับทราบ 
จากนั้นประธานฯ ขอใหน้ายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่นาํเสนอตามระเบียบวาระท่ี

กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2551                                                          
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2552 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2551  งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552  ดงัมีรายละเอียดตามท่ีไดจ้ดัส่ง
รายงานการประชุมฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมยงัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแล้ว  และมอบหมายให้นางนํ้ าฝน รัษฎานุกูล 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และเลขานุการบริษทัฯ แจง้แกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2551  งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 

นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู แจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ดงัน้ี 
ขอเพิ่มเติมหมายเหตุทา้ยตารางการจ่ายเงินปันผล ในหนา้ 28 ดงัน้ี     “ หมายเหตุ จาํนวนหุน้ในปี 2551 

และปี 2550 มีจาํนวนไม่เท่ากนั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีจาํนวนหุ้น 1,346.39 ลา้นหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 
2550 มีผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ(Warrant) เป็นผลใหจ้าํนวนหุน้เพิ่มข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุน้ ส่งผลใหก้ารจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มข้ึน”    จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีเสนอ 

 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย มาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวช่ืนชมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รวมถึง
วิธีการลงคะแนน และรูปแบบการจดัการประชุม โดยขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโปรดสอบถามดว้ยวาจาสุภาพ และขอให้
ประธานโปรดพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้โปรดบริหารเวลาโดยสอบถามคนละ 5 นาที 
2. นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ดงัน้ี 
(1)  หนา้ 20  บรรทดัท่ี 16  
ขอ้ความเดิม  ความชดัเจนควรจดัทาํตารางแสดงจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ขอแกไ้ข  ความชดัเจนควรจดัทาํตารางแสดงจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ  และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
(2)  หนา้ 28    ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลขอ้ 5 ขอใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบความถกูตอ้งของตวัเลขสัดส่วนการ 

จ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกาํไรสุทธิ) ร้อยละ 94 กบั อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกาํไรสุทธิต่อ
หุน้) ร้อยละ 76  ในปี 2550 ซ่ึงแตกต่างกนั  

(3)   หนา้ 29  บรรทดัท่ี 18 -19   
ขอ้ความเดิม  ขณะน้ีรัฐวสิาหกิจจดัส่งเงินใหก้ระทรวงการคลงัหลายหม่ืนลา้นบาท 
ขอแกไ้ข ขณะน้ีรัฐวสิาหกิจจดัส่งเงินใหก้ระทรวงการคลงันอ้ยไปหลายหม่ืนลา้นบาท จากประมาณการของ

กระทรวงการคลงั 
(4)   หนา้ 34  บรรทดัท่ี 6   นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ เรียนวา่ในวนัดงักล่าวไดก้ล่าวถึงตวัเลขคลาดเคล่ือนไป โดยได ้
     ดาํเนินการตรวจสอบตวัเลขท่ีถกูตอ้ง จึงขอแกไ้ขตวัเลขใหถ้กูตอ้ง 
ขอ้ความเดิม กรรมการไดรั้บโบนสัเพียง 200,000 บาทต่อคน 
ขอแกไ้ข   กรรมการไดรั้บโบนสัเพียง 100,000 บาทต่อคน 
 
 
 
(5) หนา้ 37 บรรทดัท่ี 24 
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ขอ้ความเดิม  นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา วา่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของการประปานครหลวงดว้ย  
ขอแกไ้ข  นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา วา่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของการประปานครหลวงดว้ย ซ่ึงไม่ได้

ลงไวใ้นประวติัท่ีแนบมาให ้
(6) หนา้ 42 บรรทดัท่ี 5 
ขอ้ความเดิม  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นเรียนว่า ไดท้ราบข่าวเร่ืองค่านํ้ าของบริษทัฯ โดยเห็นว่าอตัรา

ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัราท่ีดีแลว้ และปัจจุบนัตน้ทุนเปล่ียนแปลงไปเห็นควรใหท้บทวนอีก
คร้ังหน่ึง 

ขอแกไ้ข  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นเรียนว่า ไดท้ราบข่าวเร่ืองการข้ึนอตัราค่านํ้ าของบริษทัฯ ลง
หนังสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการมาหลายวนัแลว้  ในช่วงเดือนมกราคม 2552     โดยเห็นว่าอตัรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัราท่ีดีแลว้ และปัจจุบนัตน้ทุนเปล่ียนแปลงไปเห็นควรใหท้บทวนการ
ข้ึนอตัราค่านํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

   

  ประธานกล่าวขอบคุณ  และเรียนว่าจะแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นโปรดบริหาร
เวลาโดยสอบถามคนละ 5 นาที  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ ในปี 2551 จาํนวนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากบัอตัราเดิมในปี 2550  คือ 
0.25  บาทต่อหุน้ แต่ในปี 2551 บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลตามจาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2550   เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ(Warrant) เป็นผลใหจ้าํนวนหุน้เพิ่มข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเลขานุการบริษทัฯ ได้
ขอแจง้เพิ่มเติมหมายเหตุทา้ยตารางการจ่ายเงินปันผล 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมีความเห็นว่าสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลสุทธิกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 
2550 ไม่ควรแตกต่างกนั  การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ Warrant  ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซ่ึงผา่นเดือนตุลาคม 2550 แลว้ จึง
ควรใชต้วัเลขเดียวกนัในการคาํนวณ  

นายนาํศกัดิ วรรณวสูิตร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชีไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ในปี 2550 ผลการดาํเนินงานบริษทั
ฯ ส้ินสุด 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯ กาํไรสุทธิ 441 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนหุน้ ณ  30 กนัยายน  2550  จาํนวน  1,346.39  
ลา้นหุน้  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัฯ มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) เป็นผลใหภ้ายหลงัการใชสิ้ทธิ มี
จาํนวนหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุ้น    ทั้งน้ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัในเดือน
มกราคม 2551 ตามจาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนภายหลงัการใชสิ้ทธิ Warrant   ทั้งน้ีหากคาํนวณสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
คิดเป็นร้อยละ 94 ของกาํไรสุทธิ      

อน่ึงหากคาํนวณจากอตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ จาํนวน 0.33 บาทต่อหุน้ ซ่ึงไดร้ะบุในงบการเงินแลว้นั้นจะคาํนวณได้
ดงัน้ี 

-อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกาํไรสุทธิต่อหุน้)   = เงินปันผลจ่ายต่อหุน้÷อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 

=0.25 ÷ 0.33    

= ร้อยละ 76 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ 
-อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายจริง     = เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ x  จาํนวนหุน้  

      = 0.25 x 1,663.73 ลา้นหุน้  
 = 416 ลา้นบาท  
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จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขในรายงานการประชุมหนา้ 28 ร้อยละของกาํไรสุทธิจากเดิมร้อยละ 94  เป็น      
ร้อยละ 76 ของกาํไรสุทธิ   เน่ืองจากเป็นตวัเลขตามงบการเงินณ 30 กนัยายน 2550   สาํหรับการจ่ายเงินปันผลท่ีเพิ่มข้ึน
เป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีจาํนวน  1,663.73 ลา้นหุน้ 

 
ประธานแจง้ว่าให้แกไ้ขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นหน้า 28 เร่ืองตารางจ่ายเงินปันผลในปี 2550 โดยให้แกไ้ข

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกาํไรสุทธิ) จาก ร้อยละ 94 เป็นร้อยละ 76 ซ่ึงเห็นว่าการแกไ้ขตวัเลขดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในปี 2551  
     
  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

 

มตทิีป่ระชุม มมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2551  งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 
2551 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2552 โดยให้แก้ไขดงัรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  เห็นดว้ย    1,410,766,494    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5529 
ไม่เห็นดว้ย                               0         เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
งดออกเสียง                      6,336,330         เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4471 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2551 
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  (สําหรับสําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
 

  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่    เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในรอบปี 2551 สาํหรับ
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 วา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน  634.31 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 64.35 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 เม่ือเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2550   (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2550)        
   ผลการดาํเนินงานปี 2551 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2551) สรุปได ้ดงัน้ี 
1.ปริมาณนํ้าจาํหน่ายในระบบ 
    การจาํหน่ายนํ้าดิบ         51.86 ลา้น ลบ.ม. 
     การใหบ้ริการนํ้าประปา            12.81 ลา้น ลบ.ม. 
     รวมเป็น          64.67 ลา้น ลบ.ม 
2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   634.31 ลา้นบาท 
3. รายจ่ายในการดาํเนินการ     400.12 ลา้นบาท 
4. ดอกเบ้ียจ่าย            34.46  ลา้นบาท 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       53.54 ลา้นบาท  
6. กาํไรสุทธิ       146.19  ลา้นบาท  
  

 สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม  2551 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการต่างๆ หลายดา้น สรุปไดด้งัน้ี  
1.   ดา้นการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการนํ้ า บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการนํ้ าในดา้นต่างๆ เพื่อ
รองรับการขยายตวัของความตอ้งการใชน้ํ้าในพื้นท่ีบริการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของแหล่งนํ้ า   บริษทัฯ ไดข้อใชน้ํ้ าอ่างเก็บนํ้ าดอกกราย และอ่างเก็บนํ้ าประแสร์เพิ่มเติม
จากกรมชลประทาน เพื่อใชเ้ป็นแหล่งนํ้าของบริษทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาแหล่ง
นํ้ าทางเลือกโดยแผนดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาแหล่งนํ้ าทางเลือกในอนาคต เพื่อลด
ความเส่ียงในการพึ่งพาแหล่งนํ้าดิบของภาครัฐ ประกอบดว้ย การซ้ือนํ้าจากเอกชน การก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้า และการ
ก่อสร้างระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล 

1.2 ดา้นการเพิ่มศกัยภาพของระบบท่อส่งนํ้า  
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้าสายหลกัในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของระบบท่อส่งนํ้าสายหลกัทั้งในดา้นความสามารถในการส่งจ่ายนํ้าและดา้นการบริหารจดัการระบบสูบ
จ่ายนํ้า โดยใชเ้งินลงทุนกวา่ 170 ลา้นบาท 

1.3 ดา้นเพิ่มศกัยภาพของการบริหารจดัการนํ้า 
บริษทัฯ ไดว้างแผนสูบจ่ายนํ้าใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์นํ้าและสภาวะอากาศโดยอา้งอิงปรากฏการณ์         El 
Nino และ La Nina ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศประกอบการวางแผนสูบจ่ายนํ้าจาก
แหล่งนํ้าต่างๆ 

2. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
      บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นดา้นการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีปฏิบติัการซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะนาํความแข็งแกร่งมาสู่

ทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต ดงันั้นในปี 2551 บริษทัฯ ยงัคงจดัให้มี “โครงการค่ายเยาวชนผูน้าํดา้นการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าและ
ส่ิงแวดลอ้ม” ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นโครงการต่อเน่ืองจากจงัหวดัระยอง ซ่ึงมีนักเรียนและครูจาก
โรงเรียนในเขตการศึกษาจงัหวดั ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จาํนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 360 คน เขา้ร่วมโครงการ โดย
นกัเรียนและโรงเรียนท่ีผา่นค่ายเยาวชนฯจะไดทุ้นการศึกษาจาํนวน 10,000 บาทต่อทุน  
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 ประธานท่ีประชุมเรียนวา่ เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนจะกาํหนดเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ   ดงันั้นบริษทัฯ 
จะนาํขอ้บงัคบัดงักล่าวเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัในโอกาสต่อไป 
 

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะและขอ้สังเกต ดงัน้ี 

-  สอบถามเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 
ซ่ึงในคร้ังน้ีไม่ไดน้าํมาให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา และเรียนวา่บริษทัฯ ควรนาํมารวมไวใ้นการแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ีดว้ย  
และบริษทัฯ ควรแจง้สาเหตุท่ีไม่ไดใ้หผู้ถื้อหุน้พจิารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบสาเหตุท่ีชดัเจน 

-  สอบถามเร่ืองการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซ่ึงไดร้ะบุในรายงานประจาํปี หน้า 26    ทั้งน้ีในเดือน
มกราคม 2552 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการแลว้ ซ่ึงแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน และ
ค่าตอบแทนรายเดือน  3 ส่วน จึงมีขอ้สังเกตวา่ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีระบุในรายงานประจาํปี หนา้ 26 มีจาํนวนสูง
มาก นอกจากนั้น ควรเพิ่มเติมในรายงานประจาํปี หนา้ 26 ซ่ึงระบุวา่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรวม 3 เดือน อาจไม่
ตรงกบัรายงานการประชุมหนา้ 33 ซ่ึงกาํหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   ดงันั้นจึงควรระบุในรายงาน
ประจาํปี หนา้ 26 วา่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม 3 เดือน  

 
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่ประสงคแ์จง้ช่ือไดส้อบถามต่อท่ีประชุม และประธานไดข้อให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือก่อนสอบถาม

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ยนืยนัไม่ขอแจง้ช่ือเน่ืองจากเป็นเหตุผลส่วนตวั      
  นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล  ผูถื้อหุน้ไดเ้รียนเพิ่มเติมวา่หากผูถื้อหุน้ไม่ประสงคจ์ะแจง้ช่ือใหแ้จง้วา่เป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย  
อน่ึง การระบุช่ือผูถื้อหุน้จะเป็นประโยชน์ทางหลกัฐานในอนาคตได ้

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ เรียนเพ่ิมเติมวา่ประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัขอใหผู้ถื้อหุ้นดาํเนินการอยา่ง
โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาลจึงขอให้ผูถื้อหุน้ปฏิบติัตามระะเบียบท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้
ช่ือในท่ีประชุมด้วย  เน่ืองจากภายหลงัการประชุมฯ จะดาํเนินการรายงานผลการจัดประชุมผูถื้อหุ้นยงัสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการจดัประชุมฯ  

ประธานเรียนวา่บริษทัฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นทุกคน จึงให้สอบถามไดโ้ดยให้บนัทึกในรายงาน
การประชุมวา่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นผูส้อบถาม 
2.  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไม่ประสงคแ์จง้ช่ือขอสอบถามเร่ืองเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ในปี 2550 และ 2551 มีจาํนวนเท่ากนัคือ  0.25 

บาทต่อหุน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนในปี 2551 จึงขอใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบตวัเลขการเงินปันผลดว้ย 
3.    นายศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้เรียนไดส้อบถามดงัน้ี 

 - มีผูถื้อหุน้จาํนวน 2 คน มอบฉนัทะใหต้นมาลงคะแนนแทน     แต่เน่ืองจากบริษทัฯ กาํหนดใหช้าํระค่าอากรแสตมป์
ของผูม้อบฉันทะ 2 คน จึงไม่ขอนาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวมาลงทะเบียน และลงคะแนน   โดยมีขอ้เสนอแนะ 
สาํหรับการประชุมคร้ังต่อไปวา่ไม่ควรเกบ็ค่าอากรแสตมป์กบัผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บฝากใหม้าลงทะเบียนแทน   และ
มีขอ้สังเกตวา่หากผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะท่ีเป็นบุคคลธรรมดา บริษทัฯ จะเกบ็ค่าอากรแสตมป์กบัผูรั้บ
มอบฉนัทะนั้น   แต่หากเป็นการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ    บริษทัฯ จะไม่เกบ็ค่าอากรแสตมป์กบักรรมการอิสระ  
- สอบถามสาเหตุของการจดัประชุมท่ีโรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่  ซ่ึงท่ีผา่นมาไดป้ระชุมท่ีสโมสรทหารบก 
- มีขอ้สังเกตวา่บริษทัจดทะเบียนหลายแห่งไดจ้ดัประชุมในวนัน้ีจึงทาํใหผู้ถื้อหุน้มีจาํนวนไม่มาก ซ่ึงหากจดัประชุมวนั
อ่ืนการจดัประชุมท่ีโรงแรม อาจไม่เพียงพอกบัจาํนวนผูถื้อหุน้ 
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 ประธานเรียนว่าเจา้หนา้ท่ีไดด้าํเนินการให้ผูถื้อหุ้นชาํระค่าอากรแสตมป์ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑข์องบริษทัฯ ท่ี
กาํหนดไว ้และแจง้วา่ประเดน็เร่ืองอากรแสตมป์ไม่ใช่ประเดน็สาํคญั ซ่ึงบริษทัฯ ยนิดีจะรับหนงัสือมอบฉนัทะนั้น  และจะ
ดาํเนินการเร่ืองอากรแสตมป์ดงักล่าว นอกจากนั้นการยา้ยสถานท่ีประชุมเพื่อให้การบริหารการจัดการท่ีสะดวก และ
เหมาะสมกบัจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาในวนัน้ี 

นายสมชาย สถิรมงคลกุล ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่ากฎหมายไดก้าํหนดให้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบ
ฉนัทะ บริษทัฯ จึงอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อบริการผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีไม่ไดก้าํหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งชาํระค่า
อากรแสตมป์ใหผู้ถื้อหุน้  

นางนํ้ าฝน รัษฎานุกูล เลขานุการบริษทัฯ เรียนว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 
มกราคม 2552  ไดอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนรายเดือน จาํนวน 40,000 บาท และวิธีการจ่าย แบ่งเป็น ค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน 
และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน ซ่ึงตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี หนา้ 26 จาํนวน 3 ช่องมี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัตามจาํนวน และวิธีการจ่ายตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนช่องสุดทา้ย หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวมจาํนวน 3 เดือน และประธาน
กรรมการไดรั้บเพิ่มร้อยละ 25 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 (สาํหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    1,410,868,225 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.5531 

ไม่เห็นดว้ย                                  0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
งดออกเสียง                   6,333,330         เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.4469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่4            เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2551  

(สําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
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ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้ พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
สรุปไดด้งัน้ี  
 ในระหวา่งงวดบญัชี 3 เดือน  (ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2551)    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 
4 คร้ัง ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน พร้อมทั้งไดซ้กัถาม และรับฟัง
คาํช้ีแจงจากผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวจนเป็นท่ีพอใจ ดงัมีผลการปฏิบติังานในสาระสาํคญัสรุปดงัน้ี 
 
1. การสอบทานความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของงบการเงนิ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

พิจารณาสอบทานงบการเงินประจาํงวด 3 เดือน (ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม  2551) คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน และรับฟังคาํช้ีแจงจากผูบ้ริหารเพื่อสอบ
ทานความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องงบการเงิน ทั้ งน้ีไดเ้น้นย ํ้าให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และการตั้งสํารองท่ีเพียงพอใน
โครงการท่ีดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีผา่นมา และโครงการของกลุ่มบริษทัฯ  

ทั้งน้ีในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏวา่มีรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นสาระสาํคญั นอกเหนือจากรายการคา้ปกติ
ท่ีบริษทัฯ มีกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ  
2. การกาํกบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง 

พิจารณา และอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ปี 2551 – 2553) บนพื้นฐานความเส่ียง (Risk Based 
Internal Audit Plan) รวมทั้งการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภายในกลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก 4 ส่วนดงัน้ี 

• ผลการประเมินความเส่ียงจากฝ่ายจดัการสาํหรับปี 2552  

• การสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผูบ้ริหาร ถึงความตอ้งการ หรือประเดน็ขอ้กงัวล  

• ขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูส้อบบญัชี และ 

• การวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ   
รับทราบความกา้วหนา้การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน สาํหรับงวด 3 

เดือน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบ ร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาร่วมการตรวจสอบภายใน อีกทั้งไดส้อบทานการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ขอ้ผูกพนัท่ีมีไวก้บับุคคลภายนอก และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และ
ติดตามฝ่ายจดัการในการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง  

 
3. การกาํกบัดูแลฝ่ายตรวจสอบ  

พิจารณาและอนุมติัแผนปฏิบติัการ งบประมาณ และแผนพฒันาบุคลากรประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจน
กรอบอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบ พร้อมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอนุมติัปรับโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบ ให้แบ่งแยกเป็น 2 แผนก คือ 
แผนกการตรวจสอบปฏิบติัการ (Operational Auditing) และแผนกตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน (Accounting and 
Financial Auditing)   ในปี 2551ไดพิ้จารณาอนุมติัจดัจา้งท่ีปรึกษาบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั ร่วม
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Co-Sourcing กับบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบ เพื่อถ่ายทอด แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งกนั และนาํเสนอประเดน็ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เพิ่มคุณค่าแก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
4. การกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของผู้สอบบัญชี  
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คณะกรรมการตรวจสอบ (คร้ังท่ี 9/2551) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี โดย
ไดส้อบทานคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีแลว้ว่า 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 หรือ  นางสาวกมลทิพย ์   เลิศวทิยว์รเทพ  เลขทะเบียน 4377  

อน่ึง เน่ืองจากนางสายฝน อินทร์แกว้ เลขทะเบียน 4434  ไดต้รวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ มาแล้ว   5 รอบบัญชีติดต่อกัน จึงพิจารณานําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ใน
ปีงบประมาณ 2552 (มกราคม – ธนัวาคม 2552)  ประกอบดว้ย  นางสาวรัตนา  จาละ เลขทะเบียน 3734 หรือ นางสาวกมล
ทิพย ์   เลิศวทิยว์รเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ นายวชิาติ  โลเกศกระว ี เลขทะเบียน 4451  
  ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ สาํหรับปีงบประมาณ 2551 ถึง 2552 ซ่ึงได้

ต่อรองโดยรวมตั้งแต่ปี 2551 แลว้ สรุปไดด้งัน้ี 

• ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม  – ธันวาคม  2551) จาํนวน 
1,076,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯ (EW) จาํนวน 348,000 บาท 

• ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ ปีงบประมาณ 2552 (มกราคม  – ธนัวาคม 2552 ) จาํนวน 3,310,000 บาท 
เป็นค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯ (EW) จาํนวน 1,110,000 บาท 
โดยสรุปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ตลท. และมีความเห็นสอดคลอ้งกับ
ความเห็นของผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินของบริษทัฯ มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีรายละเอียดเพียงพอ  อีกทั้ง
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยการดาํเนินงานตลอด
งวด 3 เดือน (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551)ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ขอ้ผกูพนั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการปรับปรุงการดาํเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

ทั้งน้ีตามท่ีประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบแลว้ว่าตาม พ.ร.บ. มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ได้
กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และกาํหนดระเบียบวาระการประชุมมาตรฐานไวใ้หผู้ถื้อ
หุ้นตอ้งพิจารณาอนุมติัซ่ึงพิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสาํหรับปีงบประมาณใหม่ เป็น
ประจาํทุกคร้ัง เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีเดิม 

ดงันั้นในระเบียบวาระท่ี 7     เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
สําหรับประจาํปี 2552   จึงใคร่ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และมีมติอนุมติัจดัจา้งบริษทั สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2552 ดว้ยค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จาํนวน 1,110,000 
บาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 ไดมี้มติเห็นชอบไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ีสําหรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นบางท่านท่ีนาํเสนอไวใ้นท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 
ใหบ้ริษทัฯ แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ การคดัเลือก และการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ของบริษทัผูส้อบบญัชี
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นั้น บริษทัฯ รับไวพิ้จารณา และจะนาํมาเรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบ สําหรับการคดัเลือก และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีบริษทัฯ ประจาํปีงบประมาณ 2553 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังต่อไป 

   
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะวา่การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้รียนช้ีแจงขา้งตน้ ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงขอ้มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) มากกวา่ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative) แต่เพียงอยา่งเดียว   โดยใหบ้ริษทัฯ บรรจุรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณดงักล่าวไวใ้นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปีต่อไป    นอกจากนั้นแลว้การอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี ซ่ึงเป็นแผน
ปี  2551 – 2553 ปัจจุบนัเป็นปี 2552 จึงขอใหแ้จง้ให้ทราบดว้ยหากมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบดงักล่าว    ทั้งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีฝ่ายตรวจสอบเสนอประเดน็มาใหต้รวจสอบดว้ย 

พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่าขอ้มูลสรุปในเชิงปริมาณ 
บริษทัฯ จะนาํเสนอเป็นเอกสารแยกไวเ้ฉพาะเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย   

 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2551 สําหรับงวดตั้งแต่  1 ตุลาคม – 31 

ธนัวาคม 2551 และไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี 2551   สําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2551 
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กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด  สาํหรับงวดตั้งแต่     1 
ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2551  
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,342.14 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 3,220.34 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั  
6,121.80 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 146.19 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2552  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มอบหมายให้ นายนําศักดิ วรรณวิสูตร ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นําเสนอ
รายละเอียดงบดุล และผลกาํไรขาดทุน เพิ่มเติมดงัน้ี   

                                                                                                                                                         หน่วย :ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน ปี 2551 
ตุลาคม-ธันวาคม 

ปี 2550 
ตุลาคม – ธันวาคม 

% 
เพิม่/ลด  

ปี 2551 
12 เดอืน 

(ตุลาคม 2550 – กนัยายน 2551) 
1.รายไดร้วม 634.31 570.00 11.3 % 2,437.25 
2. รวมตน้ทุนขายและบริการ 316.30 265.02 19.3 % 1,129.44 
3. ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 83.83 104.50 -19.8% 424.34 
4. รายจายดาํเนินงานรวม 400.13 369.52 8.3% 1,553.78 
5. กาํไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย 234.18 200.45 16.8% 883.47 
6. หกั ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีนิติบุคคล 88.00 106.38 -17.3% 346.75 
7. บวก ขาดทุนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย - 17.72 -100% - 
8. กาํไรสุทธิ 146.19 111.79 30.8% 536.72 
9. กาํไรต่อหุน้  (บาทต่อหุน้) 0.09 0.08  0.35 
10. ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 85.94 87.47 -1.8% 340.38 

 
สาํหรับงบดุลบริษทัฯ มี  สินทรัพยร์วม 9,342.14 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยถ์าวร จาํนวน 6,712.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 71.85 ของสินทรัพยร์วม ลูกหน้ีการคา้ 642.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของสินทรัพยร์วม  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ สาํหรับรอบระยะเวลาเดียวกนัในปี 2550 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2550    มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 
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เงินสด 446.66 352.15 
ลกูหน้ีการคา้ 174.08 317.75 
ลกูหน้ีอ่ืนๆ  642.20 642.20 
สินทรัพยถ์าวร 6,712.68 7,248.03 
อ่ืนๆ * 1,366.52 1,306.28 

สินทรัพย์รวม 9,342.14 9,866.41 

หมายเหตุ :  * สินทรัพยอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ย สินทรัพยภ์ายใตส้ัมปทาน สิทธิสัมปทานรอตดับญัชี ค่าสิทธิในการ
ดาํเนินธุรกิจประปา เป็นตน้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ส่วนประกอบของหนีสิ้น 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 
เงินกู ้             2,746.78 3,322.30 
เจา้หน้ีการคา้  67.52 127.59 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย     138.42 120.95 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย   10.25 39.25 
อ่ืนๆ *           257.36 298.13 

หนีสิ้นรวม 3,220.34 3,908.22 

หมายเหตุ *  หน้ีสินอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคคา้งจ่าย เงินประกนัผลงาน เงินรับล่วงหนา้ เจา้หน้ีซ้ือ
สินทรัพยถ์าวร เป็นตน้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ผู ้

ถื อ หุ้ น ร า ย
ย่ อ ย ไ ม่

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ปี 2551 ปี 2550 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
ทุนจดทะเบียน          1,663.73 1,663.73 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้     2,138.52 2,138.52 
กาํไรสะสมจดัสรรแลว้  166.50 166.50 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร 2,105.50 1,905.61 
อ่ืนๆ   47.56 73.81 

รวม 6,121.80 5,948.17 

อตัราส่วน หน่วย ตุลาคม – ธันวาคม  2551 ตุลาคม – ธันวาคม  2550 
1.สภาพคล่อง เท่า 0.85 0.83 
2.กาํไรขั้นตน้ % 53.22 55.56 
3.กาํไรสุทธิ % 23.05 19.61 
4.ผลตอบแทนสินทรัพย ์ % 6.26 4.54 
5.ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 9.67 8.38 
6.หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่า 0.53 0.66 
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ประสงค์แจง้ช่ือ สอบถามจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 7.66 ลา้นบาท ในรายงานประจาํปีหน้า 66  รวมถึง
ความหมายของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 21.44 ลา้นบาทในรายงานประจาํปีหนา้ 67 และสอบถามการติดตามคืนหน้ี 
พร้อมทั้งระยะเวลาการติดตามหน้ีดงักล่าวของบริษทัฯ   

นายนําศกัดิ ฯ ช้ีแจงว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ระบุลูกหน้ีการค้าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้ 
หมายถึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากจาํนวนหน้ีท่ี
อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงในรายงานประจาํปีหนา้ 66 ในงบการเงินรวมระบุค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวจ้าํนวน 
7.67 ลา้นบาท ซ่ึงหมายถึงหน้ีของบริษทัโกลบอล วอเตอร์ซีสเทม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (GWS)  ซ่ึงตอ้งบนัทึกการขาดทุน
ไวใ้นงบการเงินรวม เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการติดตามหน้ีตามกฎหมาย แต่ไม่บนัทึกการขาดทุนไวใ้นงบการเงินเฉพาะ   
สาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 21.44 ลา้นบาท  เป็นเงินท่ีบริษทั
ฯ ใหกู้ย้มืแก่บริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จาํกดั  (EHP)  ทั้งน้ี ในเดือนมีนาคม 2551 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัท่ีบริษทั
ฯ ไดถื้อในบริษทั EHP แลว้  ปัจจุบนัเจา้หน้ีของบริษทั EHP ไดฟ้้องร้องบริษทั  EHP และบริษทั  EHP  ไดห้ยดุชาํระคืน
เงินกูด้งักล่าวแก่บริษทัฯ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้ โดยบริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ
ติดตามทางกฎหมายกบั EHP ใหช้าํระหน้ีต่อไป  

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับงวดตั้งแต่ 1 

ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,410,918,255 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           99.5531 
ไม่เห็นดว้ย                                       20         เสียง   คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

 งดออกเสียง                                   6,333,330         เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.4469 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิกาํไรประจําปีและงดจ่ายเงนิปันผล  
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(สําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพื่อตั้งเป็นเงินสาํรองตาม มาตรา 
116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตั้งแต่ 30  กนัยายน 2549 แลว้  เป็นจาํนวนเงิน  166.50 ลา้นบาท  
ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนสาํรองเพิ่มเติม   

  สาํหรับการเสนอพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่แมว้า่
บริษทัฯ จะมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ในปี 2552  บริษทัฯ  อาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และ
สภาพการตึงตวัของตลาดเงิน ตลอดจนบริษทัฯ ยงัมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่  จึงอาจมีความจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงินสาํหรับการ
ลงทุนดงักล่าว  ดงันั้นบริษทัฯ ควรสาํรองเงินสด ของบริษทัฯ   จึงเห็นควรเสนอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณางดการจ่ายเงินปัน
ผล   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล  ในอนาคตบริษทัฯ จะพิจารณาแนวโนม้ของสภาพเศรษฐกิจท่ีผอ่นคลาย ปรับตวัดีข้ึนต่อไป 

   กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสาํหรับกลุ่มนกัลงทุน และผูถื้อ
หุ้นรายยอ่ยเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดเ้สนอแนะให้บริษทัฯ นาํเร่ืองการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ คร้ังน้ีเป็นรอบระยะเวลาสั้นๆ เพียง  3 เดือน คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบกบั
ปัจจุบนัสภาวะทางการเมืองภายในประเทศยงัไม่แน่นอน รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ ในอนาคต  ดงันั้นการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จึงควรพิจารณาผลการดาํเนินงานในไตรมาส
ท่ี 2  และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป  อยา่งไรกต็ามท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในเกณฑดี์มาโดย
ตลอด 

                     ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้เรียนวา่ ระเบียบวาระการจ่ายเงินปันผลเป็นระเบียบวาระท่ีสาํคญัสาํหรับผูถื้อหุน้  การ
ไม่จ่ายเงินปันผลต่อผูถื้อหุน้อาจส่งผลกระทบท่ีไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีการใหข้่าวกบัส่ือมวลชนเร่ืองการ
ไม่จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และเปรียบเทียบกบักรรมการยงัไดรั้บค่าตอบแทน  ผูถื้อหุน้จึงควรไดรั้บเงินปันผลเช่นกนั 
สาํหรับบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไดแ้ก่ บมจ.การบินไทยมีการเปล่ียนรอบปีบญัชีและพิจารณาผลการดาํเนินงานรอบ 3 เดือน 
เช่นเดียวกนักมี็จ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบ 3 เดือน และบมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ (PTTAR)  มีการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยนาํเงินจากกาํไรสะสม   ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ควรนาํเหตุการณ์ในอนาคตมาเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ 
มีกาํไร  ประกอบกบันโยบายรัฐบาลกส็นบัสนุนใหมี้การใชจ่้าย   บริษทัฯ จึงควรพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในภาพรวมดว้ย ซ่ึง
การจ่ายเงินปันผลท่ีต่อเน่ืองจะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ และประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย โดยกปภ.และกนอ.กจ็ะไดรั้บเงิน
ปันผลน้ีเช่นกนั 
 ทั้งน้ีไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จ่าย 2,105.49 ลา้นบาท  จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
ในปี 2550 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 76 ของกาํไรสุทธิ และในปี 2551 จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 72 ของ
กาํไรสุทธิ ซ่ึงนอ้ยลงกวา่ปี 2550 จากการวเิคราะห์จึงเห็นวา่หากบริษทัฯ จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.50 บาท ต่อหุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 55 ของกาํไรสุทธิ เป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลท่ีนอ้ยสาํหรับบริษทัฯ  ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสม คือ
จาํนวน 0.80 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกาํไรสุทธิ  
 
 
 ประธานเรียนว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นส่ิงท่ีสําคญัสําหรับผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายแต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาเห็นว่าในรอบปีบญัชี 3 เดือนน้ี  ควรเก็บสะสมเงินกาํไรไวก่้อน ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั รวมถึง
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แผนการลงทุนในอนาคต   ดงันั้นในรอบปีบญัชีใหม่จึงจะนาํมาพิจารณาอีกคร้ัง  ทั้งน้ีการพิจารณาระเบียบวาระน้ีเป็น
อาํนาจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ โดยรับทราบวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพื่อตั้งเงินสาํรองไวค้รบถว้นตาม

กฎหมายแลว้ และมีมติอนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551    ดว้ย
คะแนนเสียง  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย      1,407,452,828 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.3086 
ไม่เห็นดว้ย                       3,434,930 เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.2424 

 งดออกเสียง                      6,363,850      เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.4490 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับประจําปี 2552   
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่มอบหมายให ้นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจง ดงัน้ี   
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ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2552 แลว้    แต่เน่ืองจากตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ได้
กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีมีระเบียบวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ัง โดยอนุมติัให้บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีกลุ่มบริษทัฯ และอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

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

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปีงบประมาณ 
2552  มีค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,110,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาท)   คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีตามท่ีท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ไดอ้นุมติัไปแลว้ 

ประธานแจง้เพิ่มเติมว่าท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 ( 29 มกราคม 2552) ไดอ้นุมติัเร่ืองการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2552 ซ่ึงตามกฎหมายกาํหนดใหก้ารประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นรายปีจึงนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึง 
 

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นไดแ้จง้วา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 

2552 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ในปีต่อไปบริษทัฯ ควรเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษทัผูส้อบบญัชีหลายแห่งเพื่อความชดัเจน  
  พล.ต.อ. อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้
ดาํเนินการเปรียบเทียบบริษทัผูส้อบบญัชีเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป ทั้งน้ีขอเรียนวา่การคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาเร่ืองมาตรฐานการสอบบญัชี  และการไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศดว้ยซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ยอมรับบริษทัผูส้อบบญัชีรายใหญ่  4 บริษทั ทั้งน้ี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จาํกดั (PWC)  ไดเ้สนอราคาสูงกวา่ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั (EY)  เป็นจาํนวน 2 เท่า  ส่วนบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ จาํกดั  เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบภายใน ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ให ้EY ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี    
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
  สาํหรับประจาํปี 2552   ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    1,410,858,278 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5489 
 ไม่เห็นดว้ย                         60,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.0042 

  งดออกเสียง                   6,333,330 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.4469 
 
 
 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ดงันั้นเพื่อใหก้ารแต่งตั้ง
กรรมการเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสสอบถามไดโ้ดยสะดวกจึงขอใหก้รรมการท่ีครบวาระ 
ออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ และขอเชิญ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรร
หาเป็นประธานในระเบียบวาระน้ี 
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ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 

พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรรหา เรียนว่าตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 
กาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ทั้งน้ีมี
รายนามกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากการออกตามวาระ ดงัน้ี  

1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 

2. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

3. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 

4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
ทั้งน้ีประวติักรรมการทั้ง 4 คน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหท่้านผูถื้อ

หุน้แลว้ 
นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เชิญให้ผูถื้อหุ้น

รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง บริษทั
ฯ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ     ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา (ประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เม่ือ 26 มีนาคม 2552) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 
คน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทาํงานและความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งดีเยีย่ม รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  และไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีดียิง่ต่อกิจการ บริษทัฯ  ดงันั้นเห็นควร
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ จาํนวน 4 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  บริษทัฯ ควรระบุวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี และสาขาวิชาในประวติัของกรรมการเพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาความรู้
ความสามารถของกรรมการดว้ย และแจง้วา่ไดท้าํหนงัสือถึงบริษทัฯ ในเดือนธนัวาคม  2551  เร่ืองบริษทัฯ ควรมีกรรมการ
จากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีส่วนร่วม และช่วยถ่วงดุลกรรมการอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากระบบราชการ 
ทั้งน้ีขอเรียนวา่ยงัไม่ไดรั้บจดหมายตอบจากบริษทัฯ และไม่ปรากฏวา่มีรายละเอียดตามท่ีเสนอมาในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
จึงขอให้บริษทัฯ พิจารณาประเด็นดงักล่าวดว้ย  เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือคณะกรรมการบริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ปี 2549 กาํหนดไว ้
2. ตามคู่มือการเป็นกรรมการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะตอ้งมีขอ้มูล ผลการดาํเนินงานของกรรมการท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
ท่ีดีต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง โดยใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีชดัเจน  
3. ในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ ไม่มีให้ลงคะแนนอยา่งไรซ่ึงโดยปกติแลว้จะเป็นการเลือกกรรมการเป็น
รายคน และจะมีระเบียบวาระยอ่ยแบ่งเป็น ระเบียบวาระท่ี 8.1 ถึง 8.4  

นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ  เรียนวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้แนะนาํจากผูถื้อหุน้
ในประเด็นต่างๆ และสอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้รับจดหมายตอบข้อหารือจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังานก.ล.ต.) แลว้จึงไดล้งเวบ็ไซตเ์ม่ือปลายเดือนมีนาคม 2552 
ซ่ึงมีประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
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1.กรณีท่ีประธานกรรมการไม่ควรเป็นคณะกรรมการชุดย่อยนั้น นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ไดล้าออกจากการเป็นประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552  
2. ขอ้เสนอแนะท่ีระบุวา่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ ไดห้ารือยงัสาํนกังาน ก.ล.ต. 
สรุปไดว้่าหากอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นการพิจารณาความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร  ไม่ถือว่า
ขดัแยง้กบัการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    แต่หากเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะถือวา่ขดัแยง้
กบัการเป็นกรรมการอิสระ เช่นให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูค้วบคุมระดบัความเส่ียง จะถือว่าเก่ียวขอ้งการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไม่ไดข้ดัแยง้กบัการเป็น
กรรมการตรวจสอบเน่ืองจากมีหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร 
3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าควรประกอบไปดว้ย ผูแ้ทนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 3 คน กบั
อิสระ 1 คน   ผูแ้ทน บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 1 คน กบัอิสระอีก 1 คน ผูแ้ทนจาก  Norbax Inc. 1 คน  ผูแ้ทนจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 1 คน และผูแ้ทนกลุ่มผูถื้อหุ้นรายย่อย จาํนวน 2 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระรวม
จาํนวน 10 คน และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 1 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน นั้น ขอเรียนวา่ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีปี 
2549 และเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
และกรรมการคนใดเป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูลรายการประจาํปี 2551 (แบบ56-1) และรายงาน
ประจาํปี 2551 (แบบ 56-2) ในหัวขอ้เร่ืองการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร โดยเปิดเผยรายละเอียดกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

1. การประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายณัฐจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พล.ต.ท.สมยศ   พุ่มพนัธ์ุม่วง 
และนายฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ ์
2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาํนวน 1 คน คือนางมณฑา ประณุทนรพาล  
3. บมจ. ผลิตไฟฟ้า จาํนวน 1 คน คือ นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
กรณีขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับองค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ 

จะตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้กาํหนดของกรรมการอิสระท่ีสาํนกังาน
ก.ล.ต.กาํหนด  ซ่ึงบริษทั ฯ ได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระไวโ้ดยมีหลกัเกณฑ์เท่ากับขอ้กาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการปรับปรุงขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยบริษทัฯ มีจาํนวนกรรมการอิสระ 4 คน ไดแ้ก่ นายอุทิศ ธรรมวาทิน  พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสัช 
พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา   และนายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ 

ดงันั้น กรณีกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้เสนอใหมี้ผูแ้ทนกปภ. 3 คน กบัอิสระ 1 คน  ผูแ้ทน บมจ. EGCO   1  คน กบั
อิสระอีก 1 คน ผูแ้ทน  Norbax Inc. 1 คน ผูแ้ทนจากกนอ. 1 คน นั้น อาจไม่เขา้ข่ายนิยามกรรมการอิสระท่ีสาํนกังานก.ล.ต.
กาํหนด เน่ืองจากกรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
สาํหรับประเดน็อ่ืนจะนอ้มรับไปดาํเนินการปรับปรุงเร่ืองการระบุวฒิุการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีของกรรมการบริษทัฯ    ใน
การประชุมคร้ังต่อไป 
  อน่ึงสาํหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในใบลงคะแนน
ระเบียบวาระน้ีมีการแยกใหพิ้จารณาและลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้   
  นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ไดเ้สนอขอใหป้ระธานฯ ประกาศรายช่ือกรรมการทั้ง 4 คน  
  ประธานฯ เรียนวา่ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ขอรับไวแ้ละจะนาํไปพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีตามท่ี
ระบุในบตัรลงคะแนนไดร้ะบุรายช่ือกรรมการเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกลบัเขา้มาใหม่ เรียงลาํดบัเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
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1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 

2. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

3. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 

4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระขา้งตน้จาํนวน 4 คน กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยไดรั้บคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี  

  1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 

 เห็นดว้ย    1,408,153,918         เสียง       คิดเป็นร้อยละ         99.3581 
 ไม่เห็นดว้ย           1,222,340       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0862 

  งดออกเสียง                   7,875,350  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.5557 

2. นางมณฑา ประณุทนรพาล 

 เห็นดว้ย    1,407,808,098 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.3337 
ไม่เห็นดว้ย          2,979,990         เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.2103 

 งดออกเสียง                    6,463,520  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4561 

3. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง 

 เห็นดว้ย    1,408,048,448 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.3506 
ไม่เห็นดว้ย          1,226,680       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0866 

 งดออกเสียง                    7,976,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.5628 

4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 เห็นดว้ย    1,409,052,608 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.4215 
ไม่เห็นดว้ย           1,770,610    เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.1249 

  งดออกเสียง                    6,428,390  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.4536 
 
 
 
 
 
 
 
  ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 
2. นายกนกศกัดิ   ป่ินแสง   
3. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์  สุพรรณเภสัช   
 4. พล.ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง 
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5. พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา   
 6. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 
7. นายรัษฎา    ผอ่งแผว้ 
8. นายชาญชยั   ตนัติศิรินทร์ 

                               9.  นางลีนา   เจริญศรี  
               10. นายประพนัธ์    อศัวอารี  
 
 
  ทั้งน้ีเม่ือการพิจารณาในระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการไดเ้สร็จส้ินแลว้  พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา         ได้
เชิญกรรมการจาํนวน 3 คน กลบัเขา้มาในหอ้งประชุม และขอใหน้ายอุทิศ ธรรมวาทิน  ดาํเนินการเป็นประธานในท่ีประชุม
ในระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองการแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ  ข้อ 4   วรรค 2 และข้อ 60 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 
2552 มีมติไม่เห็นชอบให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    ในคร้ังน้ีบริษทัฯ ไดน้าํเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึง โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
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ข้อบงัคบับริษทัฯ (ปัจจุบนั) ข้อความหรือเคร่ืองหมายทีจ่ะแก้ไขใหม่ 

ขอ้ 4   วรรค 2 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํ
รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
สินท รัพย์ ท่ี สํ าคัญของบ ริษัทฯ  หรือบ ริษัทย่อยตาม
ความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีสําคญัแลว้แต่กรณี ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และ
วธีิการท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 

ขอ้ 4   วรรค 2   ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการเก่ียวโยง
กนั หรือรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อยตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใช้บังคบัอยู่ใน
ขณะนั้น  ใชบ้งัคบักบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือ
การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัแลว้แต่กรณี   ใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 
 

 

ขอ้ 60 ปัจจุบนัยงัคงใชต้ราบริษทั ฯ  

                     

ขอ้ 60 ตราบริษทัฯ      

 
 

 ประธานสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดมีความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม  
   

  ประธานฯ ช้ีแจงวา่ในระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดวา่จะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

  ขอ้ 4 วรรค 2  เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย    1,410,841,398 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5477 

 ไม่เห็นดว้ย                          76,780        เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0054 
  งดออกเสียง                    6,333,430        เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.4469 

 
ขอ้ 60   เร่ืองการเปล่ียนตราบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย     1,410,820,538 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.562 

 ไม่เห็นดว้ย                          88,760        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0063 
  งดออกเสียง                    6,342,310        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4475 
 

 

 

ระเบียบวาระที ่10  เร่ืองการพิจารณาอนุมัติปรับลดอัตราค่านํ้าดิบที่จําหน่ายให้แก่ผู้ใช้นํ้ากลุ่มอุปโภคบริโภค 
ประเภทที่อยู่อาศัยและราชการ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าประเภท
อุปโภคและบริโภค) ในอัตรา 7.90 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  จากอัตราค่านํ้าดิบที่ประกาศใช้ใน
อัตรา 9.25 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  ซ่ึงเป็นการปรับลดอัตราค่านํ้าดิบที่จําหน่ายให้แก่การ
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ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ใช้นํ้าหลักในอัตรา         
ร้อยละ 85  ของผู้ใช้นํา้ประเภทอุปโภคและบริโภค จึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มอบหมายใหน้ายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่

ฝ่ายวางแผนและปฏิบติัการ นาํเสนอรายละเอียด ดงัน้ี 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ไดข้อให้บริษทัฯ พิจารณาปรับลดอตัราค่านํ้ าดิบท่ีรับซ้ือจากบริษทัฯ เฉพาะ

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัและราชการ ซ่ึงมีสัดส่วนการใชน้ํ้ าประมาณร้อยละ 40 ในอตัราค่านํ้ าดิบ 7.90 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร 
สาํหรับผูใ้ชน้ํ้าประเภทเพื่อการพาณิชยไ์ดแ้ก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสัดส่วนการใชน้ํ้ าประมาณร้อยละ 60 
ยงัคงอตัรา 9.25 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร ตามท่ีประกาศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ไดแ้ก่ปี 2552 - 2553 

ทั้งน้ีก่อนท่ีจะนาํเสนอผลกระทบจากการปรับลดอตัราค่านํ้าตามท่ีเสนอ จะขอแสดงอตัราค่านํ้าปัจจุบนัก่อนดงัน้ี 
ในปี 2551 บริษทัฯ ไดป้ระกาศปรับอตัราค่านํ้ าดิบ โดยมีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551  ต่อมาปลายปี 2551 ได้

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้นํ้ าดิบของบริษทัฯ โดยทั่วไป    ผูใ้ช้นํ้ าหลายรายตลอดจนสภา
อุตสาหกรรมฯ ไดข้อใหบ้ริษทัฯ ทบทวนการปรับข้ึนอตัราค่านํ้ าดิบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552  
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2552  จึงได้เห็นชอบให้ยกเลิกอตัราค่านํ้ าดิบ ปี 2553-2555 ท่ีประกาศไวเ้ดิม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้า โดยใหค้งใชอ้ตัราค่านํ้าดิบปี 2552 จนถึงปี 2553 

สําหรับอตัราค่านํ้ าดิบปี 2554 และต่อๆไป บริษทัฯ ไดใ้ห้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จาํกดั  ( PWC)  
เป็นท่ีปรึกษาศึกษาโครงสร้างอตัราค่านํ้ าดิบท่ีเหมาะสม โดยรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ช้นํ้ าและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารกาํหนดอตัราค่านํ้าดิบเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

 สาเหตุท่ี กปภ. ขอปรับลดอตัราค่านํ้าดิบ  9.25 บาทต่อลกูบาศกเ์มตรเน่ืองจากราคาท่ีปรับข้ึนกระทบต่อตน้ทุน
ของ กปภ. อยา่งมีนยัสาํคญั  ทั้งน้ี อตัราค่านํ้าดิบท่ีจาํหน่ายแก่ กปภ. ปรับข้ึนจาก ปี 2549 ท่ี 5.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร และ 
6.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร เป็น 8.50 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร ในกลางปี 2551 ซ่ึง กปภ. ไดข้อปรับลดเป็น 7.00 บาทต่อ
ลกูบาศกเ์มตร และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2551แลว้ และ
ปรับเป็น 9.25 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร ตั้งแต่ตน้ปี 2552 อตัราค่านํ้าดิบน้ีกระทบต่อตน้ทุนของกปภ.มาก  เน่ืองจากค่า
นํ้าประปาท่ีเรียกเกบ็จากชาวบา้นประเภทท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย 11.80 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร และยงัมีภาระตน้ทุนค่าสารเคมี และ
ค่าไฟฟ้าสูบจ่ายนํ้าประปาอีก ทั้งน้ี เพื่อความชดัเจนกรณีท่ี กปภ. ขอลดอตัราค่านํ้าดิบเป็นบางส่วน  รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภมิูดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 

ประมาณการนํา้จาํหน่าย 227 ล้านลูกบาศก์เมตร (ในปี 2552) 
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ประมาณการนํ้าจาํหน่ายปี 2552 คาดวา่จะประมาณ 227 ลกูบาศกเ์มตร ในจาํนวนน้ีเป็นการใชเ้พื่อ

อุปโภคบริโภค ร้อยละ 36 และในจาํนวนน้ี กปภ.เป็นผูใ้ชน้ํ้ารายใหญ่ถึงร้อยละ 85 ของประเภทอุปโภคบริโภค                
กปภ. นาํนํ้าดิบไปผลิตเป็นนํ้าประปา ส่งใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้าประปาของ กปภ. ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้เชิง
พาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม สัดส่วนการใชน้ํ้าประปาของท่ีอยูอ่าศยัและราชการอยูท่ี่ร้อยละ 40   ของประเภทผูใ้ชน้ํ้า
อุปโภคบริโภค (ผูใ้ชน้ํ้าประปา)  ในสัดส่วนร้อยละ 40 ดงักล่าวน้ีเป็นส่วนท่ี กปภ. ขอลดค่านํ้าดิบ จาก 9.25 บาทต่อ
ลกูบาศกเ์มตร เป็น 7.90 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  โดยปริมาณนํ้าดิบน้ีคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของปริมาณนํ้าจาํหน่ายทั้งหมด  
สาํหรับผูใ้ชน้ํ้าประปาของ กปภ. ท่ีเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเภทผูใ้ชน้ํ้าอุปโภคบริโภค          
(ผูใ้ชน้ํ้าประปา)  คงใชอ้ตัราค่านํ้าดิบตามประกาศ คือ 9.25 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 – 31 
ธนัวาคม 2553  ซ่ึงบริษทัฯ จะดาํเนินการลดหน้ีรายไดน้ํ้าดิบจาก กปภ.ของช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2552 ต่อไป 
ผลกระทบ 

- อตัราท่ีเสนอปรับลดดังกล่าว จะมีผลให้รายไดค้่านํ้ าดิบของบริษทัฯ ในปี 2552  ลดลงจากอตัราท่ี
ประกาศประมาณ 37.1 ลา้นบาท   และในปี 2553 ลดลงประมาณ 45.2 ลา้นบาท โดยรายไดค้่านํ้ าดิบในอตัราท่ีปรับลดยงัคง
ขยายตวัเม่ือเทียบกบัปี 2551 

- อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) กล็ดลงเลก็นอ้ย สาํหรับปี 2552 จากร้อยละ 11.6  เป็น ร้อยละ 11.1 
และปี 2553 ROE จากร้อยละ 12.9  เป็นร้อยละ 12.4 แต่ ROE ท่ีลดลงน้ีกย็งัคงสูงกวา่ปี 2551 ซ่ึง ROE ในปี 2551  เท่ากบั
ร้อยละ 9.48  

- เน่ืองจาก กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การปรับลดอตัราค่านํ้ าดิบให้แก่ กปภ. ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ซ่ึงจะตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

- ในทาํรายการน้ีบริษทัฯ ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ไดแ้ก่ บริษทั ดีลอยท์ ทู๊ช โธมทัสุ  ไชยยศ       
ท่ีปรึกษา จาํกดั ใหค้วามเห็น ขอ้ดี และขอ้เสียในการทาํรายการเก่ียวโยงน้ี ดงัรายละเอียดรายงานปรากฏตามเอกสารที่จดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระไดเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีดว้ย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 ไดพิ้จารณาถึงผลกระทบ
จากการทาํรายการเก่ียวโยงกนัน้ี และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยรวม  

             

 

                    

                      

                  นิคนนนนมนา 

 

กปภ. 
85 % 

อ่ืนๆ 15 % 

นิคม
อุตสาหกรรม

ของรัฐ 
อุปโภค
บริโภค 
36 % 

สวน
อุตสาหกรรม/ 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

22 % 

 
 

โรงงานทั่วไป 9% 

ธุรกจิขนาด

ใหญ่ 60 % 

ที่อยู่อาศัย 
และราชการ 

40 %* 

* สว่นท่ีขอปรับลด  

12.2 %  ของนํา้จําหน่าย 

สัดส่วนปริมาณการใช้นํา้ในปี 2552 
แบ่งตามประเภทผู้ใช้นํา้ 

ประเภท 
อุปโภคบริโภค 

 ประเภทผู้ใช้นํา้ของ 
อุปโภคบริโภค 

( ผู้ใช้นํา้ประปา ) 
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เน่ืองจากการปรับข้ึนค่านํ้าสาํหรับประชาชนประเภทท่ีอยูอ่าศยั อาจส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ประกอบกบั กปภ. เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ มีการใชน้ํ้ าปริมาณสูงมาอย่างต่อเน่ือง การพิจารณาปรับลด
อตัราค่านํ้ าดิบบางส่วนตามความจาํเป็นของ กปภ. ถือเป็นการรักษาฐานลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมีการคา้ขายกนัมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาการปรับลด
อตัราค่านํ้าดิบใหแ้ก่ กปภ. ตามท่ีเสนอดงักล่าว 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น มีขอ้สอบถามเร่ืองการคาํนวณ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) โดย
สอบถามถึงเหตุผลในการวเิคราะห์อตัราปริมาณนํ้าท่ีลดลงจากประมาณการในปี 2552 ท่ีมีอตัรา ร้อยละ 7.65 และ อตัราร้อย
ละ 14.35 ซ่ึงมีความเห็นวา่หลกัการทาํ Sensitivity จะใชอ้ตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 เพื่อพิจารณา
ความอ่อนไหวของอุปสงค ์(Demand) 
2.นายภมิูพฒัน์   ณรงคแ์สง ผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 
-แผนการและกาํหนดการท่ีบริษทัฯ จะนาํค่าลงทุนในการบาํบดันํ้าเสียมาคาํนวณเป็นตน้ทุนค่านํ้าดิบท่ีแทจ้ริง เน่ืองจาก
ปรากฏในเอกสารของความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ หนา้ 14 ขอ้ 4.5  เร่ืองนโยบายราคา ขอ้ 1) ซ่ึงระบุวา่  “ตามมติครม. 
เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 ไดเ้สนอแนะใหบ้ริษทัฯ พิจารณารวมค่าลงทุนในการบาํบดันํ้าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย”  
อยา่งไรกต็าม อตัราค่านํ้าในปัจจุบนัยงัไม่ไดพิ้จารณาตน้ทุนดงักล่าว  
- สอบถามความถกูตอ้งของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา้ 17 และหนา้ 18 “งบการเงินรวมสาํหรับระยะเวลาสาม
เดือน 1 ตุลาคม 2550 – 31 ธนัวาคม 2551”  ควรเป็น 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551  

 นายบุญเลิศ ใจมัน่  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั  
เรียนวา่ สาํหรับกรณีน้ีไดจ้ดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวเพิ่มเติม  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
กระทบต่อประมาณการของบริษทัฯ  จากการพิจารณาปรากฏวา่สมมติฐานหลกัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประมาณการในคร้ัง
น้ีคือประมาณการใชน้ํ้า  ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดศึ้กษาอตัราการลดลงของปริมาณการใชน้ํ้าตามประมาณการ
ใชน้ํ้าท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายไดใ้นปี 2552 และปี 2553 เพื่อศึกษาผลกระทบของ ROE  ซ่ึงปริมาณการใชน้ํ้าตอ้งไม่ลดลงเป็น
จาํนวนมากจนมีผลกระทบต่อ ROE   

อน่ึง ROE ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 9.48 ซ่ึงหากมีการปรับลดอตัราค่านํ้าดิบตามท่ีเสนอ
จะทาํให ้ ROE สาํหรับในปี 2552 จะอยูท่ี่ร้อยละ 11.12  ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งมีปริมาณการจาํหน่ายนํ้าดิบในปี 2552 ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ 7.65 ของปริมาณนํ้าท่ีประมาณการในปี 2552 จึงจะรักษาระดบัของ ROE ท่ีร้อยละ 11.12 ได ้    

 สาํหรับปี 2553 หากอตัราท่ีเสนอปรับลดในคร้ังน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ ROE จะอยูท่ี่ร้อยละ 12.37 
หากบริษทัฯ จาํหน่ายนํ้าดิบไดน้อ้ยกวา่ท่ีประมาณการไวร้้อยละ 14.35 ของปริมาณนํ้าท่ีประมาณการไว ้ จะส่งผลใหใ้นปี 
2553 ROE มีอตัรานอ้ยกวา่ร้อยละ 9.48 กล่าวโดยสรุปคือ ปริมาณการใชน้ํ้าตอ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 14.35 ของปริมาณนํ้าท่ี
ประมาณการไว ้  ทั้งน้ีความถกูตอ้งของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระหนา้ 17 และหนา้ 18 เกิดจากความผดิพลาดซ่ึง
ท่ีถกูตอ้งตอ้งเป็น 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551  

นายเจริญสุข ฯ ไดช้ี้แจงเร่ืองนโยบายราคาค่านํ้าดิบตามมติครม. ท่ีกล่าวถึงการใหบ้ริษทัฯ พิจารณารวม
ค่าลงทุนในการบาํบดันํ้าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการคือส่งจ่ายนํ้าดิบใหแ้ก่
ผูใ้ชน้ํ้าภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค ซ่ึงไม่ไดด้าํเนินการเร่ืองบาํบดันํ้าเสีย จึงไม่มีตน้ทุนสาํหรับการบาํบดันํ้าเสีย โดยมี
เฉพาะตน้ทุนในการส่งจ่ายนํ้าดิบ ดงันั้นราคาค่านํ้าดิบในปัจจุบนั จึงสะทอ้นตน้ทุนเฉพาะส่วนการส่งจ่ายนํ้าดิบ ไม่รวม
ระบบบาํบดันํ้าเสีย  



29 

 ประธานเรียนวา่ในระเบียบวาระน้ี   มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้ง
มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย  ซ่ึงไดแ้ก่  การประปาส่วนภูมิภาค จาํนวนหุ้น    668,800,000 หุ้น    คิดเป็น ร้อยละ 
40.20  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีอนุมติัปรับลดอตัราค่านํ้าดิบท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้ากลุ่มอุปโภค

บริโภค ประเภทท่ีอยูอ่าศยัและราชการ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใชน้ํ้าของผูใ้ชน้ํ้า
ประเภทอุปโภคและบริโภค) ในอตัรา 7.90 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร  จากอตัราค่านํ้าดิบท่ี
ประกาศใชใ้นอตัรา 9.25 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร ในปี 2552-2553  ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราค่า
นํ้าดิบท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็น
ผูใ้ชน้ํ้าหลกัในอตัราร้อยละ 85  ของผูใ้ชน้ํ้าประเภทอุปโภคและบริโภค จึงเป็นรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การประปาส่วน
ภมิูภาค จาํนวน 668,800,000 หุน้    
 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           715,653,918    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 95.6179 

 ไม่เห็นดว้ย                       17,865,300       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           2.3870 
 งดออกเสียง                     14,932,390        เสียง  คิดเป็นร้อยละ           1.9951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่11   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  
 ประธานท่ีประชุมเรียนวา่ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จาํกดั (มหาชน) มาตรา 105 ระบุวา่กรณีท่ีผูถื้อหุน้จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น  ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึง
จะสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 
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 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดพิจารณา 
 

  ผูถื้อหุน้ มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้กล่าววา่ ในอดีตผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะกล่าวถึงบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ               ใน
ระยะหลงัไดมี้การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารแลว้ มีการกล่าวถึงหุน้ของบริษทัฯ วา่ไม่น่าลงทุน ไม่มีของชาํร่วยแจกให ้        ผูถื้อ
หุน้ ทั้งน้ีไดมี้ขอ้สังเกตเร่ืองแนวคิดการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเม่ือคร้ังท่ีจดัท่ีสโมสรทหารบกมีการเล้ียงอาหารกลางวนั
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเปรียบเทียบกบัการจดัท่ีโรงแรมเป็นเพียงของว่าง และกาแฟ ซ่ึงเห็นว่าควรตดัออก ทดแทนดว้ยการเล้ียง
อาหารกลางวนัจะเป็นประโยชน์กว่า เพื่อให้การจัดประชุมผูถื้อหุ้นมีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายย่อย และนักลงทุน มีจาํนวน
มากกวา่จาํนวนพนกังานบริษทัฯ  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่บริษทัฯ ไม่แจกของชาํร่วยเน่ืองจากสมาคมบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์
ขอความร่วมมือยงับริษทัจดทะเบียน และจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละปีมีจาํนวนไม่แน่นอน จึงทาํใหเ้กิดปัญหา
ดา้นการคาดการณ์จาํนวนของชาํร่วยเพื่อใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม รวมทั้งอาจมีประเดน็เร่ืองความพึง
พอใจในของชาํร่วย  อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ จะนอ้มรับความคิดเห็นดงักล่าวของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาต่อไป  

นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี  ผูถื้อหุน้เรียนวา่กรณีท่ีขอความร่วมมือข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทัฯ เน่ืองจาก
เป็นเงินของบริษทัฯ ไม่ใช่เงินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยยกตวัอยา่ง บมจ.ปตท.ท่ีมีการแจกบตัรค่านํ้ามนัมูลค่า 500 บาท 
และเห็นวา่การแจกของชาํร่วยเป็นการแสดงนํ้าใจท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีหากบริษทัฯ ไม่มีนโยบายแจกของชาํร่วยกไ็ม่ควรอา้ง
นโยบายของสมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมีขอ้สังเกตวา่ ในการประชุมคร้ังต่อไปตอ้งจดัภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินสุดปีบญัชี 
ซ่ึงตอ้งประชุมภายในเดือนเมษายนนั้น    เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพจึงขอให้บริษทัฯ พิจารณาว่าควรจดั
ประชุมในตน้เดือนมีนาคม  หรือไม่ควรเกินกลางเดือนเมษายน เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัทาํงบการเงินประจาํปีใหเ้สร็จส้ิน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์แลว้  เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนหลายแห่งท่ีมีประสิทธิภาพ จะเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่ตน้
เดือนมีนาคม และจ่ายเงินปันผลภายในปลายเดือนมีนาคม  และเห็นดว้ยกบัประเดน็ท่ีผูถื้อหุน้กล่าวถึงของชาํร่วยเน่ืองจากผู ้
ถือหุน้เดินทางมาเขา้ร่วมประชุมมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  จึงเห็นวา่บริษทัจดทะเบียนหลายแห่งมีการแจกบตัรนํ้ามนั โดย
ยกตวัอยา่งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ารส่ือสารแห่งประเทศไทย มีการจ่ายค่ามาประชุมให้แก่สมาชิก จาํนวน 
1,000 บาท  เช่นเดียวกบัการประปานครหลวง ทั้งน้ีเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะทาํให้บริษทัฯ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาก
ข้ึน  และไดส้อบถามถึงจดหมายขอ้เสนอแนะท่ีส่งมาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551  โดยปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บจดหมายตอบกลบั
จากบริษทัฯ  
3. นายภูมิพฒัน์   ณรงคแ์สง ผูถื้อหุ้น มีขอ้สอบถามถึงโครงการวางท่อนํ้ าเช่ือมอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ -คลองใหญ่ซ่ึงเป็น
โครงการของรัฐบาล  และสอบถามวา่บริษทัฯ วางท่อในฐานะผูรั้บจา้ง หรือบริษทัฯ ลงทุนเอง เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบ
ต่อเงินปันผลได ้หากบริษทัฯ ลงทุนไปโดยท่ีรัฐบาลใหเ้งินมาดาํเนินการในฐานะผูรั้บจา้ง และสอบถามถึงการไดรั้บเงินคืน
จากภาครัฐต่อกรณีท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการโครงการดงักล่าว 

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่โครงการวางท่อนํ้าเช่ือมอ่างเกบ็นํ้าประแสร์-คลองใหญ่เป็นโครงการตั้งแต่ปี 2548 
เป็นโครงการท่ีรัฐบาลมอบหมายใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการ ณ ปัจจุบนัทางกรมชลประทานเป็นผูดู้แลโครงการและรับผิดชอบ
เร่ืองค่าใชจ่้ายทั้ งหมด  ส่วนบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการเท่านั้น   ทั้งน้ีบริษทัฯ มีขอ้สรุปกบักรมชลประทานเม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2552 โดยกรมชลประทานอยู่ในระหว่างดาํเนินการนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ  
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ระสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบักรมชลประทานท่ีจะดาํเนินการตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายโครงการ ซ่ึง
โครงการน้ียงัไม่ไดรั้บการส่งมอบจากผูรั้บเหมา  ดงันั้นบริษทัฯ จึงยงัไม่มีภาระเร่ืองค่าก่อสร้าง นอกจากนั้นบริษทัฯ ได้
ลงทุนเฉพาะค่าท่อใหก้รมชลประทานก่อน ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการเจรจาขอหกัค่านํ้าดิบจากกรมชลประทาน  

 

4. นางสาวเพญ็ศรี บุญญฤทธิ ผูถื้อหุน้สอบถามสาเหตุการขาดทุนและปิดกิจการของบริษทั โกลบอล วอเตอร์ซีสเทม็ส์  
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (GWS)   และบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จาํกดั  (EHP)   

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษทั GWS ดาํเนินกิจการมา 8 ปี มีผลขาดทุนสะสมอยูแ่ลว้จาํนวนประมาณ 80 
ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะนั้นไดพิ้จารณาวา่การดาํเนินกิจการของ GWS ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อ บริษทัฯ 
ได ้  สาํหรับการจดัตั้ง บริษทั วอเตอร์เทรด แอนด ์ เซอร์วสิเซส จาํกดั ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ทั้ง
จาํนวน มีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแลธุรกรรมสัญญาท่ีบริษทั GWS ผกูพนัต่อคู่สัญญาต่างๆ   สาํหรับสาเหตุการปิดกิจการบริษทั 
EHP เน่ืองจากขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง จาํนวนประมาณ 200 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ  ตอ้งบนัทึกการขาดทุนในงบการเงิน
บริษทัฯ ปี 2550 และ 2551 ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะนั้นจึงพิจารณาวา่บริษทัฯ ควรจาํหน่ายหุน้สามญั EHP  
5. นายพิจารณ์ สุขภารังษี  ผูถื้อหุน้เรียนวา่การประชุมไดด้าํเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้จึงขอใหป้ระธาน
ดาํเนินการปิดการประชุมดว้ย 

 

ประธานเรียนวา่การสอบถามไม่อยูใ่นระเบียบวาระอ่ืน ๆ เน่ืองจากขอ้บงัคบักาํหนดใหก้ารเสนอเร่ืองอ่ืนๆ จะตอ้งมีผู ้
ถือหุน้นบัไดร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาไดท้ั้งหมด แต่บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพื่อ
ความกระจ่างชดั เพื่อความโปร่งใส กบัผูถื้อหุน้ทุกราย 

นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้เรียนวา่ขอใหบ้ริษทัฯ บรรจุคาํถามและบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมในระเบียบ
วาระอ่ืนๆ เน่ืองจากยงัมีประเดน็การสอบถามท่ีน่าสนใจ 

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นดว้ยโดยขอใหบ้รรจุในระเบียบวาระอ่ืนๆ เป็นเร่ืองการสอบถามเท่านั้น 
ทั้งน้ีไดก้ล่าวขอบคุณบริษทัฯ และเห็นวา่ประเดน็คาํถามมีประโยชน์ต่อบริษทัฯ   พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั
ฯ และผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และสอบถามประเดน็คาํถามในวนัน้ี 
 ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดเ้สนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์    
บริษทัฯ จะไดน้าํขอ้คิดเห็นของท่านผูถื้อหุน้มาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551  
            ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  16.50 น.  

ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง  ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง 

 

 
 

  

นายอุทิศ ธรรมวาทิน 
ประธานในท่ีประชุม 

 นายประพนัธ์ อศัวอารี 
   กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 


