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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

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

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน   ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  2,431   ราย  
รวมเป็นจ านวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 141 ราย  รวมจ านวนหุน้   981,637,224 หุน้   
ผูท่ี้หุน้ท่ีมอบฉนัทะ       จ านวน 110 ราย  รวมจ านวนหุน้   433,883,970 หุน้ 

  รวมจ านวน  251  ราย   รวมจ านวนหุน้      1,415,521,194   หุน้    
หรือเป็นจ านวนร้อยละ  85.08  ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
  

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 

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

3. นายกนกศกัด์ิ 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 กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 

 
กรรมการท่ีลาประชุม ไดแ้ก่ 
 1.  พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง เน่ืองจากติดราชการ 
 2.  นางมณฑา ประณุทนรพาล เน่ืองจากติดภารกิจต่างจงัหวดั  
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ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี ้
ผู้บริหารของบริษัท East Water ได้แก่ 

  1.นายไพโรจน์       สตัยสณัห์สกลุ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ประจ าส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 
   2.นายเจริญสุข     วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานวางแผนโครงการและปฏิบติัการ 

  3.นางน ้ าฝน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัษฎานุกลู ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 

  4.นางธิดารัชต ์    ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 

  5. นายเชิดชาย      ปิติวชัรากลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  6.นายพจนา         
 

บุญศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
 

  7.นางวริาวรรณ    ธารานนท ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการ 

  8.น.ส.เฟ่ืองฟ้า      น่ิมเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  9. นายน าศกัด์ิ       วรรณวสูิตร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

10. น.ส.ดวงแกว้      
 

อ้ึงศรีทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

11.น.ส.กนัยานาถ   วรีะพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด 

 
   

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จ ากดั (UU)  ได้แก่ 
 1. นายนิพนธ์         บุญเดชานนัทน์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  UU 

2. นายปิติพงษ ์      ชีรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 

3. นายวรีะวฒัน์     เตชะสุนทโรวาท รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

4. นายจุมพล         จนัทร์ค า ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 2 

5. นายกฤษฎา       มหาสนัทนะ ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

6. นางชุมสาย       บุณยรัตพนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายอ านวยการ 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานเอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ได้แก่ 
น.ส.ณฐัธีรา พงษพ์ินิจภิญโญ 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระจากบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รึกษา จ ากดั   ได้แก่                                                                                                                
น.ส.อุษณีย ์เลขวณิชกลุ  และนายบุญเลิศ ใจมัน่    
          

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัททีป่รึกษากฎหมายไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จ ากดั ได้แก่ 
นายสมชาย  สถิรมงคลกลุ  นายธิติ ศิริไพโรจน์ และ น.ส.นพภรณ์  วงศศ์รีวงศ ์
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 เม่ือเวลา  13.30 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรแจง้ท่ีประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

ก าหนดใหก้ารลงมติกระท าโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One 
Vote) ทั้งน้ีสามารถออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนน
เสียงในการลงคะแนนบางส่วน ส าหรับมติท่ีประชุม ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้ งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาปร ะชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และในระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองการพิจารณาอนุมติัปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด ส าหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพิ้จารณาลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่ ท่านผูถื้ อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง ใหย้กมือ
ข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ียกมือเพ่ือลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว    โดยผู ้
เขา้ประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถื อวา่ท่านผู ้ถือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือ
จะถือวา่ในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
กรณีท่ี 2   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉนัทะมิไดแ้สดงความ

ประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียง   ผูรั้บมอบฉนัท ะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร   ส าหรับหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะแสดงความประสงคจ์ะออกเสียงไวแ้ลว้  บริษทัฯ จ ะบนัทึกการออกเสียงตามนั้ น ไวแ้ลว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน  และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมี สิทธิเขา้
ประชุม  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุน้ทุกระเบียบ
วาระวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ในการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออก เสียงเท่านั้น ส าหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน   ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ซ่ึงบตัรลงคะแนนระเบียบวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บ
บตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัเพ่ือใหก้ารรวบรวมการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ส าหรับการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน   กรณีท่ีจะท าใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน   
2. บตัรลงคะแนนช ารุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
3. หากบริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงั ปรากฏวา่ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนท าใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
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2. การนบัและประกาศผลคะแนน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย ) จ ากดั (TSD) ด าเนินการอ านวยความสะดวกโดยน าโปรแกรมการลงทะเ บียน (E-Voting ) ในการนบั
คะแนนดว้ยระบบ Barcode มาใชส้ าหรับการประชุมคร้ังน้ีโดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

TSD จะตรวจนบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หนา้ท่ีจะสรุปผลคะแนนในแต่
ละระเบียบวาระใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ   นอกจากนั้นแลว้   บริษทัฯ  จะสรุปผลคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง โดยในวนัถดัไป  บริษทัฯ จะน าสรุปผล คะแนน เปิดเผยทาง เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และ แจง้
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นางน ้ าฝน รัษฎานุกลู ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 
เรียนวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ ส านกังานท่ีปรึกษา กฎหมายจากภายนอกท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
สงัเกตการณ์และใหค้วามเห็นในทางกฎหมาย โดยขอให้อาสาสมคัรการสงัเกตการณ์การนบัคะแนน ดา้นหลงัหอ้ง  จ านวน  
3 คน ประกอบดว้ย            

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

  - น.ส.ปนดัดา อุทยัวฒันา ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถามรายละเอียดและใหข้้ อคิดเห็นเพ่ิมเติม กรุณายกมือข้ึน และเม่ือ

ประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ จึงแจง้ช่ือ-นามสกลุของผูส้อบถาม และสถานะวา่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแลว้จึง
สอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีเร่ืองท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้
สอบถามภายหลงัการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 3 เร่ือง ดงัน้ี 

เร่ืองท่ี 1  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 ในคร้ังน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่ วง 3 
เดือน คือ เดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม 2551 ของรอบปีบญัชี 2551   และในรอบปีบญัชีถดัไปของบริษทัฯ จะเป็นไปตามปี
ปฏิทิน ซ่ึงเป็นไปตามบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่ คือ เร่ิมตน้เดือนมกราคม  ส้ินสุด เดือนธนัวาคม 
โดยบริษทัฯ จะจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน    

ส าหรับระเบียบวาระการประชุมในวนัน้ี พ .ร.บบริษทัมหาชนฯ ไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมท่ี
ตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัไดแ้ก่  
1.พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
2.พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แ ละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามมาตรา 120 แห่งพ .ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 
3.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 40  

เร่ืองท่ี 2  ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้ข่าวผา่นทางเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เชิญใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งการเสนอรายช่ือบุคค ลเพื่อเป็น
กรรมการบริษทัฯ  ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาร ะและไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อด า รงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ  

เร่ืองท่ี 3 เน่ืองจากในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดย กรรมการท่ีครบวาระ
จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ นายอุทิศ ธรรมวาทิน  นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง นายประพนัธ์   อศัวอารี และนางมณฑา   ประณุทนรพาล 
ซ่ึงติดภารกิจต่างจงัหวดั   ดงันั้นกรรมการท่ีครบวาระจะออกจากหอ้งประชุมจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดพิ้จารณา
ระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ  โดยนายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานในท่ีประชุมเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระเช่นกนั  ดงันั้นจึง
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งให ้พ ล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรรหา ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  

ประธานสอบถามท่ีประชุม และไม่มีผูใ้ดคดัคา้น 
ท่ีประชุมรับทราบ 
จากนั้นประธานฯ ขอใหน้ายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่น าเสนอตามระเบียบวาระท่ี

ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551                                                          
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2552 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและ รับรองรายงานการประชุม สามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2551  งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552  ดงัมีรายละเอียดตาม ท่ีไดจ้ดัส่ง
รายงานการประชุมฯ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  และมอบหมายให้ นางน ้ าฝน รัษฎานุกลู 
ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเ ลขานุการบริษทัฯ แจง้แกไ้ขรายงานการประชุม สามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2551  งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 

นางน ้ าฝน รัษฎานุกลู แจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ดงัน้ี 
ขอเพ่ิมเติมหมายเหตุทา้ยตารางการจ่ายเงินปันผล ในหนา้ 28 ดงัน้ี     “ หมายเหตุ จ านวนหุน้ในปี 2551 

และปี 2550 มีจ านวนไม่เท่ากนั โดย ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีจ านวนหุน้ 1,346.39 ลา้นหุน้ และในเดือนพฤศจิกายน 
2550 มีผูใ้ชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ(Warrant) เป็นผลใหจ้ านวนหุน้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุน้ ส่งผลใหก้ารจ่ายเงิน
ปันผลเพ่ิมข้ึน”    จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีเสนอ 

 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย มาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวช่ืนชมการจดัประชุม ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รวมถึง
วธีิการลงคะแนน และรูปแบบการจดัการประชุม โดยขอใหท่ี้ประชุม ผูถื้อหุน้โปรดสอบถามดว้ยวาจา สุภาพ และขอให้
ประธานโปรดพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้โปรดบริหารเวลาโดยสอบถามคนละ 5 นาที 
2. นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ดงัน้ี 
(1)  หนา้ 20  บรรทดัท่ี 16  
ขอ้ความเดิม  ความชดัเจนควรจดัท าตารางแสดงจ านวนคร้ังของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ขอแกไ้ข  ความชดัเจนควรจดัท าตารางแสดงจ านวนคร้ังของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ  และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
(2)  หนา้ 28    ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลขอ้ 5 ขอใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขสดัส่วนการ 

จ่ายเงินปันผล (ร้อยละของก าไรสุทธิ) ร้อยละ 94 กบั อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของก าไรสุทธิต่อ
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 ้
     ด าเนินการตรวจสอบตวัเลขท่ีถูกตอ้ง จึงขอแกไ้ขตวัเลขใหถู้กตอ้ง 
ขอ้ความเดิม กรรมการไดรั้บโบนสัเพียง 200,000 บาทต่อคน 
ขอแกไ้ข   กรรมการไดรั้บโบนสัเพียง 100,000 บาทต่อคน 
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(5) หนา้ 37 บรรทดัท่ี 24 
ขอ้ความเดิม  นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา วา่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของการประปานครหลวงดว้ย  
ขอแกไ้ข  นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา วา่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของการประปานครหลวงดว้ย ซ่ึงไม่ได้

ลงไวใ้นประวติัท่ีแนบมาให ้
(6) หนา้ 42 บรรทดัท่ี 5 
ขอ้ความเดิม  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้เรียนวา่ ไดท้ราบข่าวเร่ืองค่าน ้ าของบริษทัฯ  โดยเห็นวา่อตัรา

ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัราท่ีดีแลว้ และปัจจุบนัตน้ทุนเปล่ียนแปลงไปเห็นควรใหท้บทวนอีก
คร้ังหน่ึง 

ขอแกไ้ข  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้ อหุน้เรียนวา่ ไดท้ราบข่าว เร่ือง การข้ึนอตัรา ค่าน ้ าของบริษทัฯ  ลง
หนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการมาหลายวนัแลว้   ในช่วงเดือนมกราคม 2552     โดยเห็นวา่อตัรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัราท่ีดีแลว้ และปัจจุบนัตน้ทุนเปล่ียนแปลงไปเห็นควรใหท้บทวน
การข้ึนอตัราค่าน ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

   

  ประธานกล่าวขอบคุณ  และเรียนวา่จะแกไ้ขรายงานการประชุมฯ ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดบริหาร
เวลาโดยสอบถามคนละ 5 นาที  

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ ในปี 2551 จ านวนการจ่าย เงินปันผลต่อหุน้เท่ากบัอตัราเดิมในปี 2550  คือ 
0.25  บาทต่อหุน้ แต่ในปี 2551 บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2550   เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิ(Warrant) เป็นผลใหจ้ านวนหุน้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเลขานุการบริษทัฯ 
ไดข้อแจง้เพ่ิมเติมหมายเหตุทา้ยตารางการจ่ายเงินปันผล 

นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูถื้อหุน้มีความเห็นวา่ สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลสุทธิ กบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 
2550 ไม่ควรแตกต่างกนั  การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ Warrant  ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซ่ึงผา่นเดือนตุลาคม 2550 แลว้ 
จึงควรใชต้วัเลขเดียวกนัในการค านวณ  

นายน าศกัด์ิ วรรณวสูิตร  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชีไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ในปี 2550 ผลการด าเนินงาน
บริษทัฯ ส้ินสุด 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯ ก าไรสุทธิ 441 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหุน้ ณ  30 กนัยายน  2550  จ านวน  
1,346.39  ลา้นหุน้  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัฯ มีการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) เป็นผลใหภ้ายหลงัการ
ใชสิ้ทธิ มีจ านวนหุน้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,663.73 ลา้นหุน้    ทั้งน้ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใน
เดือนมกราคม 2551 ตามจ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลงัการใชสิ้ทธิ Warrant   ทั้งน้ีหากค านวณสดัส่วนการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 94 ของก าไรสุทธิ      

อน่ึงหากค านวณจากอตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ จ านวน 0.33 บาทต่อหุน้ ซ่ึงไดร้ะบุในงบการเงินแลว้นั้นจะค านวณ
ไดด้งัน้ี 
-อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของก าไรสุทธิต่อหุน้)   = เงินปันผลจ่ายต่อหุน้÷อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ 

=0.25 ÷ 0.33    

= ร้อยละ 76 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ 
-อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายจริง     = เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ x  จ านวนหุน้  

      = 0.25 x 1,663.73 ลา้นหุน้  
 = 416 ลา้นบาท  
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จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขในรายงาน การประชุมหนา้ 28 ร้อยละของก าไรสุทธิ จากเดิมร้อยละ 94  เป็น      
ร้อยละ 76 ของก าไรสุทธิ    เน่ืองจากเป็นตวัเลขตามงบการเงินณ 30 กนัยายน 2550   ส าหรับการจ่ายเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีจ านวน  1,663.73 ลา้นหุน้ 

 
ประธานแจง้วา่ใหแ้กไ้ข รายงานการประชุมผูถื้อหุน้หนา้ 28 เร่ืองตารางจ่ ายเงินปันผลในปี 2550 โดยใหแ้กไ้ข

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของก าไรสุทธิ ) จาก ร้อยละ 94 เป็นร้อยละ 76 ซ่ึงเห็นวา่การแกไ้ขตวัเลขดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในปี 2551  
     
  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

 

มตทิีป่ระชุม มมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 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 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2551 
  (ส าหรับส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 
 

  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่    เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในรอบปี 2551 ส าหรับ
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 วา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน   634.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 64.35 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 เม่ือเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2550   (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2550)        
   ผลการด าเนินงานปี 2551 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2551) สรุปได ้ดงัน้ี 
1.ปริมาณน ้ าจ าหน่ายในระบบ 
    การจ าหน่ายน ้ าดิบ         51.86 ลา้น ลบ.ม. 
     การใหบ้ริการน ้ าประปา            12.81 ลา้น ลบ.ม. 
     รวมเป็น          64.67 ลา้น ลบ.ม 
2. รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   634.31 ลา้นบาท 
3. รายจ่ายในการด าเนินการ     400.12 ลา้นบาท 
4. ดอกเบ้ียจ่าย            34.46  ลา้นบาท 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       53.54 ลา้นบาท  
6. ก าไรสุทธิ       146.19  ลา้นบาท  
  

 ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม  2551 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการต่างๆ หลายดา้น สรุปไดด้งัน้ี  
1.   ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการน ้ า บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการน ้ าในดา้นต่างๆ เพ่ือ
รองรับการขยายตวัของความตอ้งการใชน้ ้ าในพ้ืนท่ีบริการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งน ้ า   บริษทัฯ ไดข้อใชน้ ้ าอ่างเก็บน ้ าดอกกราย  และอ่างเก็บน ้ าประแสร์ เพ่ิมเติม
จากกรมชลประทาน เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งน ้ าของบริษทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการพฒันาแหล่ง
น ้ าทางเลือกโดยแผนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาแหล่งน ้ าทางเลือกในอนาคต เพ่ือลด
ความเส่ียงในการพ่ึงพาแหล่งน ้ าดิบของภาครัฐ ประกอบดว้ย การซ้ือน ้ าจากเอกชน การก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า และการ
ก่อสร้างระบบผลิตน ้ าจืดจากน ้ าทะเล 

1.2 ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของระบบท่อส่งน ้ า  
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพของระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัทั้งในดา้นความสามารถในการส่งจ่ายน ้ าและดา้นการบริหารจดัการระบบสูบ
จ่ายน ้ า โดยใชเ้งินลงทุนกวา่ 170 ลา้นบาท 

1.3 ดา้นเพ่ิมศกัยภาพของการบริหารจดัการน ้ า 
บริษทัฯ ไดว้างแผนสูบจ่ายน ้ าใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้ าและสภาวะอากาศโดยอา้งอิงปรากฏการณ์         El 
Nino และ La Nina ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศประกอบการวางแผนสูบจ่ายน ้ าจาก
แหล่งน ้ าต่างๆ 

2. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
      บริษทัฯ มีนโ ยบายมุ่งเนน้ดา้นการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีจะน าความแขง็แกร่งมาสู่

ทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต ดงันั้นในปี 2551 บริษทัฯ ยงัคงจดัใหมี้ “โครงการค่ายเยาวชนผูน้ าดา้นการอนุรักษท์รัพยากรน ้ าและ
ส่ิงแวดลอ้ม ” ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นโครงการต่อเน่ืองจากจงัหวดัระยอง ซ่ึงมีนกัเรียนและครูจาก
โรงเรียนในเขตการศึกษาจงัหวดั ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จ านวน 60 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 360 คน เขา้ร่วมโครงการ โดย
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นกัเรียนและโรงเรียนท่ีผา่นค่ายเยาวชนฯจะไดทุ้นการศึกษาจ านวน 10,000 บาทต่อทุน  
 ประธานท่ีประชุมเรียนวา่ เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือพิจารณารายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนจะก าหนด เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ   ดงันั้นบริษทัฯ 
จะน าขอ้บงัคบัดงักล่าวเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัในโอกาสต่อไป 
 

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกต ดงัน้ี 

-  สอบถามเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีไดน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 
ซ่ึงในคร้ังน้ีไม่ไดน้ ามาใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา และเรียนวา่บริษทัฯ ควรน ามารวมไวใ้นการแกไ้ขขอ้บงัคบัใ นคร้ังน้ีดว้ย  
และบริษทัฯ ควรแจง้สาเหตุท่ีไม่ไดใ้หผู้ถื้อหุน้พิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบสาเหตุท่ีชดัเจน 

-  สอบถามเร่ืองการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซ่ึงไดร้ะบุ ในรายงานประจ าปี หนา้ 26    ทั้งน้ีในเดือน
มกราคม 2552 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดมี้การอนุมติั ค่าตอบแทนกรรมการแลว้ ซ่ึงแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน และ
ค่าตอบแทนรายเดือน   3 ส่วน จึงมีขอ้สงัเกตวา่ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีระบุ ในรายงานประจ าปี หนา้ 26 มีจ านวนสูง
มาก นอกจากนั้น ควรเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี หนา้ 26 ซ่ึงระบุวา่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรวม 3 เดือน อาจไม่
ตรงกับรายงานการประชุมหนา้ 33 ซ่ึงก าหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   ดงันั้นจึงควรระบุในรายงาน
ประจ าปี หนา้ 26 วา่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม 3 เดือน  

 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่ประสงคแ์จง้ช่ือไดส้อบถามต่อท่ีประชุม และประธานไดข้อใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือก่อนสอบถาม

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ยนืยนัไม่ขอแจง้ช่ือเน่ืองจากเป็นเหตุผลส่วนตวั      
  นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้ไดเ้รียนเพ่ิมเติมวา่หากผูถื้อหุน้ไม่ประสงคจ์ะแจง้ช่ือใหแ้จง้วา่เป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย  
อน่ึง การระบุช่ือผูถื้อหุน้จะเป็นประโยชน์ทางหลกัฐานในอนาคตได ้

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ เรียนเพ่ิมเติมวา่ประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัขอใหผู้ถื้อหุน้ด าเนินการอยา่ง
โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาลจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบติัตามระะเบียบท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้ นแจง้
ช่ือในท่ีประชุมดว้ย  เน่ืองจากภายหลงัการประชุมฯ จะด าเนินการรายงานผลการจดัประชุมผูถื้อหุน้ยงัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท .) เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการจดัประชุมฯ  

ประธานเรียนวา่บริษทัฯ ยนิดีรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทุกคน จึงใหส้อบถามไดโ้ดยใหบ้นัทึกในรายงาน
การประชุมวา่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นผูส้อบถาม 
2.  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไม่ประสงคแ์จง้ช่ือขอสอบถามเร่ืองเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ในปี 2550 และ 2551 มีจ านวนเท่ากนัคือ  0.25 

บาทต่อหุน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในปี 2551 จึงขอใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบตวัเลขการเงินปันผลดว้ย 
3.    นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้เรียนไดส้อบถามดงัน้ี 

 - มีผูถื้อหุน้จ านวน 2 คน มอบฉนัทะใหต้นมาลงคะแนนแทน     แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ก าหนดใหช้ าระ ค่าอากรแสตมป์
ของผูม้อบฉนัทะ 2 คน จึงไม่ขอน าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวมาลงทะเบียน และลงคะแนน   โดยมีข้ อเสนอแนะ  
ส าหรับการประชุมคร้ังต่อไปวา่ไม่ควรเก็บค่าอากรแสตมป์กบัผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บฝากใหม้าลงทะเบียนแทน   และ
มีขอ้สงัเกตวา่หากผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็นบุคคลธรรมดา บริษทัฯ จะเก็บค่าอากรแสตมป์กบัผูรั้บ
มอบฉนัทะนั้น   แต่หากเป็นการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ    บริษทัฯ จะไม่เก็บค่าอากรแสตมป์กบักรรมการอิสระ  
- สอบถามสาเหตุของการจดัประชุมท่ีโรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่  ซ่ึงท่ีผา่นมาไดป้ระชุมท่ีสโมสรทหารบก 
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- มีขอ้สงัเกตวา่บริษทัจดทะเบียนหลายแห่งไดจ้ดัประชุมในวนัน้ีจึงท าใหผู้ถื้อหุน้มีจ านวนไม่มาก ซ่ึงหากจดัประชุมวนั
อ่ืนการจดัประชุมท่ีโรงแรม อาจไม่เพียงพอกบัจ านวนผูถื้อหุน้ 

 ประธานเรียนวา่เจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ช าระค่าอากรแสตมป์ซ่ึงเป็นไปต ามกฎเกณฑข์องบริษทัฯ ท่ี
ก าหนดไว ้และแจง้วา่ประเด็นเร่ืองอากรแสตมป์ไม่ใช่ประเด็นส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ยนิดีจะรับหนงัสือมอบฉนัทะนั้น  และจะ
ด าเนินการเร่ืองอากรแสตมป์ดงักล่าว  นอกจากนั้น การยา้ยสถานท่ีประชุมเพื่อใหก้ารบริหารการจดัการท่ีสะดวก และ
เหมาะสมกบัจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาในวนัน้ี 

นายสมชาย สถิรมงคลกลุ ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่กฎหมายไดก้ าหนดใหติ้ดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ บริษทัฯ จึงอ านวยความสะดวกจดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อบริการผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีไม่ไดก้ าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งช าระค่า
อากรแสตมป์ใหผู้ถื้อหุน้  

นางน ้ าฝน รัษฎานุ กลู เลขานุการบริษทัฯ เรียนวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 
มกราคม 2552  ไดอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวน 40,000 บาท และวธีิการจ่าย แบ่งเป็น ค่าเบ้ียประชุม 1 ส่วน 
และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน ซ่ึงตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ  ในรายงานประจ าปี หนา้ 26 จ านวน 3 ช่อง
มีความสมัพนัธ์กนั ซ่ึง เป็นไปตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั ตามจ านวน และวธีิการจ่ายตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนช่องสุดทา้ย หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวมจ านวน 3 เดือน และประธาน
กรรมการไดรั้บเพ่ิมร้อยละ 25 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติ เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2551 (ส าหรับงวดตั้งแต่ 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 
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ระเบียบวาระที ่4            เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2551  
(ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให ้พล .ต.อ.อชิรวทิย ์สุพรรณเภสชั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
สรุปไดด้งัน้ี  
 ในระหวา่งงวดบญัชี 3 เดือน  (ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2551)    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 
4 คร้ัง ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน พร้อมทั้งไดซ้กัถาม และรับฟัง
ค าช้ีแจงจากผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวจนเป็นท่ีพอใจ ดงัมีผลการปฏิบติังานในสาระส าคญัสรุปดงัน้ี 
 
1. การสอบทานความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของงบการเงนิ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ างวด 3 เดือน (ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม  – 31 ธนัวาคม  2551) คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงิน ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน  และรับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารเพ่ือ
สอบทานความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้อง งบการเงิน ทั้งน้ีไดเ้นน้ย  ้าใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และการตั้งส ารองท่ีเพียงพอใน
โครงการท่ีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีผา่นมา และโครงการของกลุ่มบริษทัฯ  

ทั้งน้ีในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏวา่มีรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นสาระส าคญั นอกเหนือจากรายการคา้ปกติ
ท่ีบริษทัฯ มีกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ  
2. การก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง 

พิจารณา และอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ปี 2551 – 2553) บนพ้ืนฐานความเส่ียง (Risk Based 
Internal Audit Plan) รวมทั้งการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภายในกลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก 4 ส่วนดงัน้ี 

 ผลการประเมินความเส่ียงจากฝ่ายจดัการส าหรับปี 2552  
 การสมัภาษณ์เพ่ิมเติมจากผูบ้ริหาร ถึงความตอ้งการ หรือประเด็นขอ้กงัวล  
 ขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูส้อบบญัชี และ 
 การวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ   
รับทราบความกา้วหนา้การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลระบบการควบคุมภา ยใน ส าหรับงวด 3 

เดือน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบ ร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาร่วมการตรวจสอบภายใน อีกทั้งไดส้อบทานการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ขอ้ผกูพนัท่ีมีไวก้บับุค คลภายนอก และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และ
ติดตามฝ่ายจดัการในการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง  

 
3. การก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบ  

พิจารณาและอนุมติัแผนปฏิบติัการ งบประมาณ และแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจน
กรอบอตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบ พร้อมทั้งสนบัสนุน และส่งเสริมใหฝ่้ายตรวจสอบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และมี ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยอนุมติัปรับโครงสร้างองคก์รของฝ่ายตรวจสอบ ใหแ้บ่งแยกเป็น 2 แผนก คือ 
แผนกการตรวจสอบปฏิบติัการ (Operational Auditing) และแผนกตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน (Accounting and 
Financial Auditing)   ในปี 2551ไดพ้ิจารณาอนุมติัจดัจา้งท่ีปรึกษาบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ร่วม
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Co-Sourcing กบับุคลากรของฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือถ่ายทอด แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งกนั และน าเสนอประเด็นตรวจพบจากการตรวจสอบท่ีเพ่ิมคุณค่าแก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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4. การก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบ (คร้ังท่ี 9/2551) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี โดย

ไดส้อบทานคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีแลว้วา่ มีความถูกตอ้งครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  และ
บริษทัยอ่ย  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอยงัท่ีประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจ าปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2551- ธนัวาคม 2551) ประกอบดว้ย  นางสายฝน อินทร์แกว้ เลขทะเบียน 
4434   หรือ นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734 หรือ  นางสาวกมลทิพย ์   เลิศวทิยว์รเทพ  เลขทะเบียน 4377  

อน่ึง เน่ืองจากนางสายฝ น อินทร์แกว้ เลขทะเบียน 4434  ไดต้รวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ มาแลว้   5 รอบบญัชีติดต่อกนั จึงพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี 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 ส าหรับปีงบประมาณ 2551 ถึง 2552 ซ่ึงได้

ต่อรองโดยรวมตั้งแต่ปี 2551 แลว้ สรุปไดด้งัน้ี 
 ค่าธรรมเนีย มสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม  –  ธนัวาคม  2551 ) จ านวน 

1,076,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯ (EW) จ านวน 348,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีทั้งกลุ่มบริษทัฯ ปีงบประมาณ 2552 (มกราคม  – ธนัวาคม 2552 ) จ านวน 3,310,000 บาท 

เป็นค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯ (EW) จ านวน 1,110,000 บาท 
โดยสรุปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ตลท . และมีความเห็นสอดคลอ้งกบั
ความเห็ นของผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีรายละเอียดเพียงพอ  
อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยการด าเนินงาน
ตลอดงวด 3 เดือน (ตุลาคม ถึง  ธนัวาคม 2551)ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ขอ้
ผกูพนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ือง 

 
ทั้งน้ีตามท่ีประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบแลว้วา่ ตาม พ .ร.บ. มหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 ได้

ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และก าหนดระเบียบวาระการประชุมมาตรฐานไว้ใหผู้ถื้อ
หุน้ตอ้งพิจารณาอนุมติัซ่ึงพิจารณาแต่งตั้ง และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปีงบประมาณใหม่ เป็น
ประจ าทุกคร้ัง เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีเดิม 

ดงันั้นในระเบียบวาระท่ี 7     เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ส าหรับประจ าปี 2552   จึงใคร่ขอใหท่ี้ ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และมีมติอนุมติัจดัจา้งบริษทั ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2552 ดว้ยค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จ านวน 1,110,000 
บาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 ไดมี้มติเห็นชอบไวแ้ลว้ 
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ทั้งน้ีส าหรับข้อเสนอแนะของผูถื้อหุน้บางท่าน ท่ีน าเสนอไวใ้นท่ีประชุม สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 
ใหบ้ริษทัฯ แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ การคดัเลือก และการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ของบริษทัผูส้อบบญัชี
นั้น บริษทัฯ รับไวพิ้จารณา และจะน ามาเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ส าหรับการคดัเลื อก และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีบริษทัฯ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังต่อไป 

   
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะวา่การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้รียนช้ีแจง ขา้งตน้ ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงข้ อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) มากกวา่ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative) แต่เพียงอยา่งเดียว   โดยใหบ้ริษทัฯ บรรจุรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณดงักล่าวไวใ้นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปีต่อไป    นอกจากนั้นแลว้การอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี ซ่ึงเป็นแผน
ปี  2551 – 2553 ปัจจุบนัเป็นปี 2552 จึงขอให้แจง้ใหท้ราบดว้ยหากมีการเปล่ียนแปลง แผนการตรวจสอบดงักล่าว     ทั้งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีฝ่ายตรวจสอบเสนอประเด็นมาใหต้รวจสอบดว้ย 

พล.ต.อ.อชิรวทิย ์สุพรรณเภสชั ประธานคณะกรรมการต รวจสอบ ช้ีแจงวา่ขอ้มูลสรุปในเชิงปริมาณ 
บริษทัฯ จะน าเสนอเป็นเอกสารแยกไวเ้ฉพาะเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย   

 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2551 ส าหรับงวดตั้งแต่  1 ตุลาคม – 31 

ธนัวาคม 2551 และไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2551   ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2551 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด  ส าหรับงวดตั้งแต่      
1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดย ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2551  
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,342.14 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 3,220.34 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั  
6,121.80 ลา้นบาท  และก าไรสุทธิ 146.19 ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2552  

กรรมการผูอ้  านวย การใหญ่ มอบหมายให้  นายน าศกัด์ิ วรรณวสูิตร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี น าเสนอ
รายละเอียดงบดุล และผลก าไรขาดทุน เพ่ิมเติมดงัน้ี   

                                                                                                                                                         หน่วย :ลา้นบาท 
งบก าไรขาดทุน 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. รายจายด าเนินงานรวม 400.13 369.52 8.3% 1,553.78 
5. ก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย 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. ก าไรสุทธิ 146.19 111.79 30.8% 536.72 
9. ก าไรต่อหุน้  (บาทต่อหุน้) 0.09 0.08  0.35 
10. ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 85.94 87.47 -1.8% 340.38 

 
ส าหรับงบดุลบริษทัฯ มี   สินทรัพยร์วม 9,342.14 ลา้นบาท  โดยมีสินทรัพยถ์าวร จ านวน 6,712.68  ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 71.85 ของสินทรัพยร์วม ลูกหน้ีการคา้ 642.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของสินทรัพยร์วม  ทั้งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบ  สินทรัพย ์หน้ีสิน และ ส่วนของผูถื้อหุน้  ส าหรับรอบระยะเวลาเดียวกนัในปี 2550 ตั้งแต่  1 ตุลาคม – 31 
ธนัวาคม 2550    มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 
เงินสด 446.66 352.15 
ลูกหน้ีการคา้ 174.08 317.75 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ  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 

หมายเหต ุ:  * สินทรัพยอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ย สินทรัพยภ์ายใตส้มัปทาน สิทธิสมัปทานรอตดับญัชี ค่าสิทธิในการ
ด าเนินธุรกิจประปา 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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 
ก าไรสะสมจดัสรรแลว้  166.50 166.50 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 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.ก าไรขั้นตน้ % 53.22 55.56 
3.ก าไรสุทธิ % 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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ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่ประสงคแ์จง้ช่ือ สอบถาม จ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  จ านวน 7.66 ลา้นบาท ในรายงาน
ประจ าปีหนา้ 66  รวมถึงความหมายของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 21.44 ลา้นบาทในรายงานประจ าปีหนา้  67 และ
สอบถามการติดตามคืนหน้ี พร้อมทั้งระยะเวลาการติดตามหน้ีดงักล่าวของบริษทัฯ   

นายน าศกัด์ิ ฯ ช้ีแจงวา่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดร้ะบุลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไว้   
หมายถึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากจ านวนหน้ีท่ี
อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงในรายงานประจ าปีหนา้ 66 ในงบการเงินรวมระบุค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวจ้ านวน 
7.67 ลา้นบาท ซ่ึงหมายถึงหน้ีของบริษทัโกลบอล วอเตอร์ซีสเท็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (GWS)  ซ่ึงตอ้งบนัทึกการขาดทุน
ไวใ้นงบการเงินรวม  เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการติดตามหน้ีตาม กฎหมาย  แต่ไม่บนัทึกการขาดทุนไวใ้นงบการเงินเฉพาะ    
ส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 21.44 ลา้นบาท   เป็นเงิน ท่ี
บริษทัฯ ใหกู้ย้มืแก่บริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จ ากดั  (EHP)  ทั้งน้ี ในเดือนมีนาคม 2551 บริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้ สามญัท่ี
บริษทัฯ ไดถื้อในบริษทั EHP แลว้  ปัจจุบนัเจา้หน้ีของบริษทั EHP ไดฟ้้องร้องบริษทั  EHP และบริษทั  EHP  ไดห้ยดุช าระ
คืนเงินกูด้งักล่าวแก่บริษทัฯ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี สงสยัจะสูญไว ้ โดยบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการด าเนิน การ
ติดตามทางกฎหมายกบั EHP ใหช้ าระหน้ีต่อไป  

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับงวดตั้งแต่ 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 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรประจ าปีและงดจ่ายเงนิปันผล  
(ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินก าไรเพ่ือ ตั้งเป็นเงินส ารองตาม มาตรา 
116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตั้งแต่ 30  กนัยายน 2549 แลว้  เป็นจ านวนเงิน  166.50 ลา้นบาท  
ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนส ารองเพ่ิมเติม   

  ส าหรับการเสนอพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริ ษทัฯ  ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่แมว้า่
บริษทัฯ จะมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ในปี 2552  บริษทัฯ  อาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และ
สภาพการตึงตวัของตลาดเงิน ตลอดจนบริ ษทัฯ ยงัมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่  จึงอาจมีความจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินส าหรับ
การลงทุนดงักล่าว  ดงันั้นบริษทัฯ ควรส ารองเงินสด ของบริษทัฯ   จึงเห็นควรเสนอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณางดการจ่ายเงิน
ปันผล   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล  ในอนาคตบริษทัฯ จะ พิจารณาแนวโนม้ของสภาพเศรษฐกิจท่ีผอ่นคลาย ปรับตวัดีข้ึน
ต่อไป 

   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมส าหรับกลุ่มนกัลงทุน และผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะใหบ้ริษทัฯ น าเร่ืองการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอีกคร้ัง หน่ึง  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจาร ณาแลว้เห็นวา่ ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ คร้ังน้ีเป็นรอบระยะเวลาสั้นๆ เพียง   3 เดือน คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบกบั
ปัจจุบนั สภาวะทางการเมือง ภายในประเทศยงัไม่แน่นอน  รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ จากภายนอกประเทศ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อบริษทัฯ ในอนาคต  ดงันั้นการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จึงควรพิจารณาผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสท่ี 2  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป  อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในเกณฑดี์
มาโดยตลอด 

                     ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ   ผูถื้อหุน้เรียนวา่ ระเบียบวาระการจ่ายเ งินปันผลเป็นระเบียบวาระท่ีส าคญัส าหรับผูถื้อหุน้  
การไม่จ่ายเงินปันผลต่อผูถื้อหุน้อาจส่งผลกระทบท่ีไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจ มีการใหข้่าวกบัส่ือมวลชนเร่ือง
การไม่จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และ เปรียบเทียบกบักรรมการยงัไดรั้บค่าตอบแทน  ผูถื้อหุน้จึงควรไดรั้บเงินปันผล
เช่นกนั ส าหรับบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไดแ้ก่ บมจ.การบินไทยมีการเปล่ียนรอบปีบญัชีและพิจารณาผลการด าเนินงานรอบ 3 
เดือน เช่นเดียวกนัก็มีจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบ 3 เดือน และบมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ (PTTAR)  มีการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยน าเงินจากก าไรสะสม   ทั้งน้ี บริษทัฯไม่ควรน าเหตุการณ์ในอนาคตมาเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษทัฯ มีก าไร  ประกอบกบันโยบายรัฐบาลก็สนบัสนุนใหมี้การใชจ่้าย   บริษทัฯ จึงควรพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในภาพรวม
ดว้ย ซ่ึง การจ่ายเงินปันผลท่ีต่อเน่ืองจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจ และประโยชน์ของ ผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย โดยกปภ.และกนอ.ก็จะ
ไดรั้บเงินปันผลน้ีเช่นกนั 
 ทั้งน้ีไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่จ่าย 2,105.49 ลา้นบาท  จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
ในปี 2550 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 76 ของก าไรสุทธิ และในปี 2551 จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 72 ของ
ก าไรสุทธิ ซ่ึงนอ้ยลงกวา่ปี 2550 จากการวเิคราะห์จึงเห็นวา่หากบริษทัฯ จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.50 บาท ต่อหุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 55 ของก าไรสุทธิ เป็นสดัส่วน การจ่ายเงินปันผลท่ีนอ้ยส าหรับบริษทัฯ  ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสม  คือ
จ านวน 0.80 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.88 ของก าไรสุทธิ  
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 ประธานเรียนวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูถื้อหุน้ทุกฝ่ายแต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาเห็นวา่ใ นรอบปีบญัชี 3 เดือนน้ี  ควรเก็บสะสม เงินก าไร ไวก่้อน ประกอบกบั สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั รวมถึง
แผนการลงทุนในอนาคต   ดงันั้นในรอบปีบญัชีใหม่ จึงจะน ามาพิจารณาอีกคร้ัง  ทั้งน้ีการพิจารณาระเบียบวาระน้ีเป็น
อ านาจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ โดยรับทราบวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินก าไรเพ่ือตั้งเงินส ารองไวค้รบถว้นตาม

กฎหมายแลว้ และมีมติอนุมติัให้ งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551    
ดว้ยคะแนนเสียง  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 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับประจ าปี 2552   
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายให ้นางน ้ าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจง ดงัน้ี   

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2552 แลว้     แต่เน่ืองจากตามมาตรา 120 แห่งพ .ร.บ.บริษทัมหาชน พ .ศ. 2535 ได้
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีมีระเบียบวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ัง โดยอนุมติัใหบ้ริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีกลุ่มบริษทัฯ และอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

1. แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์ร
เทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นายวชิาติ โลเกศกระว ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ  ในนามบริษทั  ส านกังานเอินส์ท   แอนด ์ยงั จ ากดั ส าหรับปีงบประมาณ 2552  

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2552  มีค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,110,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาท )   คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีตามท่ีท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ไดอ้นุมติัไปแลว้ 

ประธานแจง้เพ่ิมเติมวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 ( 29 มกราคม 2552) ไดอ้นุมติัเร่ืองการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2552 ซ่ึงตามกฎหมายก าหนดใหก้ารประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นรายปีจึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง 
 

ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้วา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 

2552 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ในปีต่อไปบริษทัฯ ควรเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษทัผูส้อบบญัชีหลายแห่งเพ่ือความชดัเจน  
  พล.ต.อ. อชิรวทิย ์สุพรรณเภสชั ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้
ด าเนินการเปรียบเทียบบริษทัผูส้อบบญัชี เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป ทั้งน้ีขอเรียนวา่ การคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีตอ้ง พิจารณาเร่ืองมาตรฐานการสอบบญัชี   และการไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศดว้ยซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ยอมรับบริษทัผูส้อบบญัชีรายใหญ่  4 บริษทั ทั้งน้ี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  จ ากดั (PWC)  ไดเ้สนอราคาสูงกวา่ 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (EY)  เป็นจ านวน 2 เท่า  ส่วนบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทั สุ ไชยยศ จ ากดั  เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบภายใน  ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ให้  EY ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี     
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
  ส าหรับประจ าปี 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 
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 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ดงันั้นเพื่อใหก้ารแต่งตั้ง
กรรมการเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสสอบถามไดโ้ดยสะดวกจึงขอใหก้รรมการท่ีครบวาระ 
ออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ และขอเชิญ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรร
หาเป็นประธานในระเบียบวาระน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 

พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานกรรมการสรรหา เรียนวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 17 
ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ทั้งน้ีมี
รายนามกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากการออกตามวาระ ดงัน้ี  

1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 

2. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

3. นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง 

4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
ทั้งน้ีประวติักรรมการทั้ง 4 คน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหท่้านผูถื้อ

หุน้แลว้ 
นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เชิญใหผู้ถื้อหุน้

รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทัฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง  
บริษทัฯ ซ่ึง ไม่มีผูถื้อหุน้ รายยอ่ย เสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทัฯ  ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ     ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา (ประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เม่ือ 26 มีนาคม 2552) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่
กรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มี ประสบการณ์การท างานและความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 
อยา่งดีเยีย่ม รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ  และไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีดียิง่ต่อกิจการ  
บริษทัฯ  ดงันั้นเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 4 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง 
 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  บริษทัฯ ควรระบุ วฒิุการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี และสาขาวชิาในประวติั ของกรรมการเพื่อ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาความรู้
ความสามารถของกรรมการดว้ย และแจง้วา่ไดท้ าหนงัสือถึงบริษทัฯ ในเดือนธนัวาคม  2551  เร่ืองบริษทัฯ ควรมีกรรมการ
จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีส่วนร่วม และ ช่วยถ่วงดุลกรรมการอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากระบบราชการ  
ทั้งน้ีขอเรียนวา่ยงัไม่ไดรั้บจดหมายตอบจากบริษทัฯ และ ไม่ปรากฏวา่มีรายละเอียดตามท่ีเสนอมา ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
จึงขอใหบ้ริษทัฯ พิจารณาประเด็นดงักล่าวดว้ย   เพื่อใหเ้ป็นไปตามคู่มือคณะกรรมการบริษทัท่ี บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ปี 2549 ก าหนดไว ้
2. ตามคู่มือการเป็นกรรมการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะตอ้งมีขอ้มู ล ผลการด าเนินงานของกรรมการ ท่ีก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ท่ีดีต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง โดยใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีชดัเจน  
3. ในระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ ไม่มีใหล้ง คะแนนอยา่งไรซ่ึงโดยปกติแลว้จะเป็ นการเลือกกรรมการเป็น
รายคน และจะมีระเบียบวาระยอ่ยแบ่งเป็น ระเบียบวาระท่ี 8.1 ถึง 8.4  
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นางน ้ าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ   เรียนวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการรวบรวม ขอ้แนะน าจากผูถื้อ
หุน้ในประเด็นต่างๆ และสอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไดรั้บจดหมาย ตอบขอ้หารือ จากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังานก.ล.ต.) แลว้จึงไดล้งเวบ็ไซตเ์ม่ือปลายเดือนมีนาคม  2552 
ซ่ึงมีประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
1.กรณีท่ีประธานกรรมการไม่ควรเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยนั้น นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ได้ลาออกจากการเป็นประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552  
2. ขอ้เสนอแนะท่ีระบุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษทัฯ ไดห้ารือ ยงัส านกังาน  
ก.ล.ต. สรุปไดว้า่หากอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นการพิจารณาความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร  ไม่ ถือ
วา่ขดัแยง้กบัการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    แต่หากเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  จะถือวา่
ขดัแยง้กบัการเป็นกรรมการอิสระ เช่นใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูค้วบคุมระดบัความเส่ียง จะถือวา่เก่ียวข้ อง
การด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไม่ไดข้ดัแยง้กบัการ
เป็นกรรมการตรวจสอบเน่ืองจากมีหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร 
3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คณะกรรมการบริษทัฯ วา่ควรประกอบไปดว้ย 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 และผูแ้ทนกลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ย จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระรวม
จ านวน 10 คน และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 1 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน นั้น ขอเรียนวา่ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี 
2549 และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลวา่กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
และกรรมการคนใดเป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูลรายการประจ าปี  2551 (แบบ56-1) และรายงาน
ประจ าปี 2551 (แบบ 56-2) ในหวัขอ้เร่ืองการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร โดยเปิดเผยรายละเอียดกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

1. การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา พล .ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง 
และนายฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ ์
2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน คือนางมณฑา ประณุทนรพาล  
3. บมจ. ผลิตไฟฟ้า จ านวน 1 คน คือ นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
กรณีขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบแล ะคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ นั้น  บริษทัฯ 

จะตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงวา่กรรมการคนใดเป็ นกรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของกรรมการอิสระท่ีส านกังาน
ก.ล.ต.ก าหนด   ซ่ึงบริษทั ฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวโ้ดยมีหลกัเกณฑเ์ท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอ บ  โดยบริษทัฯ มีจ านวนกรรมการอิสระ 4 คน ไดแ้ก่ นายอุทิศ ธรรมวาทิน  พล .ต.อ.อชิรวทิย ์สุพรรณเภสชั 
พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา   และนายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ 

ดงันั้น กรณีกรรมการอิสระท่ี ผูถื้อหุน้เสนอใหมี้ผูแ้ทนกปภ . 3 คน กบัอิสระ 1 คน  ผูแ้ทน บมจ . EGCO   1  คน 
กบัอิสระอีก 1 คน ผูแ้ทน  Norbax Inc. 1 คน ผูแ้ทนจากกนอ . 1 คน นั้น อาจไม่เขา้ข่ายนิยามกรรมการอิสระท่ีส านกังาน
ก.ล.ต.ก าหนด เน่ืองจากกรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อิสระได้ ส าหรับประเด็นอ่ืนจะนอ้มรับ ไปด าเนินการ ปรับปรุงเร่ือง การระบุวฒิุการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรีของกรรมการ
บริษทัฯ    ในการประชุมคร้ังต่อไป 
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  อน่ึงส าหรับการ ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  ในใบลงคะแนน
ระเบียบวาระน้ีมีการแยกใหพิ้จารณาและลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้   
  นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ไดเ้สนอขอใหป้ระธานฯ ประกาศรายช่ือกรรมการทั้ง 4 คน  
  ประธานฯ เรียนวา่ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ขอรับไวแ้ละจะน าไปพิจารณาต่อไป  ทั้งน้ีตามท่ี
ระบุในบตัรลงคะแนนไดร้ะบุรายช่ือกรรมการเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกลบัเขา้มาใหม่ เรียงล าดบัเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 

2. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

3. นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง 

4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระขา้งตน้จ านวน 4 คน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 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. นายกนกศกัด์ิ 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 
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  ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน 
2. นายกนกศกัด์ิ   ป่ินแสง   
3. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์  สุพรรณเภสชั   
 4. พล.ต.ท.สมยศ   พุม่พนัธ์ุม่วง 
5. พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา   
 6. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 
7. นายรัษฎา    ผอ่งแผว้ 
8. นายชาญชยั   ตนัติศิรินทร์ 

                               9.  นางลีนา   เจริญศรี  
               10. นายประพนัธ์    อศัวอารี  
 
 
  ทั้งน้ีเม่ือการพิ จารณาในระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการไดเ้สร็จส้ินแลว้   พล .ต.ต.พิมล สินธุนาวา         
ได้เชิญกรรมการจ านวน  3 คน กลบัเขา้มาในหอ้งประชุม  และขอให้นายอุทิศ ธรรมวาทิน   ด าเนินการเป็นประธานในท่ี
ประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองการแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ  ข้อ 4   วรรค 2 และข้อ 60 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 

2552 มีมติไม่เห็นชอบใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    ในคร้ังน้ีบริษทัฯ ไดน้ าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึง โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

 
ข้อบังคบับริษทัฯ (ปัจจุบัน) ข้อความหรือเคร่ืองหมายที่จะแก้ไขใหม่ 

ขอ้ 4   วรรค 2 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท า
รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ยตาม
ความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีส าคญัแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และ
วธีิการท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 

ขอ้ 4   วรรค 2   ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการเก่ียวโยง
กนั หรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ยตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลั กทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่น
ขณะนั้น  ใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัแลว้แต่กรณี   ใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 
 

 

ขอ้ 60 ปัจจุบนัยงัคงใชต้ราบริษทั ฯ  

                     

ขอ้ 60 ตราบริษทัฯ      

 
 

 ประธานสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดมีความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม  
   

  ประธานฯ ช้ีแจงวา่ในระเบียบวาระน้ี เป็นเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดวา่จะ ตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

  ขอ้ 4 วรรค 2  เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั   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 
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ระเบียบวาระที ่10  เร่ืองการพจิารณาอนุมตัปิรับลดอตัรา ค่าน า้ดบิทีจ่ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น า้กลุ่มอุปโภคบริโภค 
ประเภททีอ่ยู่อาศัยและราชการ (คดิเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้น า้ของผู้ใ ช้น า้ประเภท
อุปโภคและบริโภค ) ในอตัรา 7.90 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  จากอตัราค่าน า้ดบิทีป่ระกาศใช้ ใน
อตัรา  9.25 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัรา ค่าน า้ดบิทีจ่ าหน่ายให้แก่การ
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ .)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ  และเป็นผู้ใช้น า้หลกัในอตัรา          
ร้อยละ 85  ของผู้ใช้น า้ประเภทอุปโภคและบริโภค จงึเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ มอบหมายใหน้ายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

ฝ่ายวางแผนและปฏิบติัการ น าเสนอรายละเอียด ดงัน้ี 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ไดข้อใหบ้ ริษทัฯ พิจารณาปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบท่ีรับซ้ือจากบริษทัฯ เฉพาะ

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัและราชการ ซ่ึงมีสดัส่วนการใชน้ ้ าประมาณร้อย ละ 40 ในอตัราค่าน ้ าดิบ 7.90 บาท ต่อ ลูกบาศกเ์มตร 
ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าประเภทเพ่ือการพาณิชยไ์ดแ้ก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสดัส่วนการใชน้ ้ าประมาณร้อยละ 60 
ยงัคงอตัรา 9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ตามท่ีประกาศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ไดแ้ก่ปี 2552 - 2553 

ทั้งน้ีก่อนท่ีจะน าเสนอผลกระทบจากการปรับลดอตัราค่าน ้ าตามท่ีเสนอ จะขอแสดงอตัราค่าน ้ าปัจจุบนัก่อนดงัน้ี 
ในปี 2551 บริษทัฯ ไดป้ระกาศปรับอตัราค่าน ้ าดิบ โดยมีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551  ต่อมาปลายปี 2551 ได้

เกิดวกิฤติเศรษฐกิจและการเงิน ส่งผลกระทบต่อผูใ้ชน้ ้ าดิบของบริษทั ฯ โดยทัว่ไป    ผูใ้ชน้ ้ าหลาย รายตลอดจนสภา
อุตสาหกรรมฯ ไดข้อใหบ้ริษทัฯ ทบทวนการปรับข้ึนอตัราค่าน ้ าดิบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552  
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภา พนัธ์  2552   จึงไดเ้ห็นชอ บใหย้กเลิกอตัราค่าน ้ าดิบ ปี 255 3-2555 ท่ีประกาศไวเ้ดิม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า โดยใหค้งใชอ้ตัราค่าน ้ าดิบปี 2552 จนถึงปี 2553 

ส าหรับอตัราค่าน ้ า ดิบปี 2554 และต่อๆไป บริษทัฯ ไดใ้ ห้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  จ ากดั   ( PWC)  
เป็นท่ีปรึกษาศึกษาโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบท่ีเหมาะสม โดยรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ชน้ ้ าและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพ่ือใหก้ารก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

 สาเหตุท่ี กปภ. ขอปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบ  9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตรเน่ืองจากราคาท่ีปรับข้ึนกระทบต่อตน้ทุน
ของ กปภ. อยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี อตัราค่าน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายแก่ กปภ. ปรับข้ึนจาก ปี 2549 ท่ี 5.50 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร และ 
6.50 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร เป็น 8.50 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ในกลางปี 2551 ซ่ึง กปภ . ไดข้อปรับลดเป็น 7.00 บาทต่อ
ลูกบาศกเ์มตร และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2551แลว้ และ
ปรับเป็น 9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ตั้งแต่ตน้ปี 2552 อตัราค่าน ้ าดิบน้ีกระทบต่อตน้ทุนของกปภ.มาก  เน่ืองจากค่า
น ้ าประปาท่ีเรียกเก็บจากชาวบา้นประเภทท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย 11.80 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร และยงัมีภาระตน้ทุนค่าสารเคมี และ
ค่าไฟฟ้าสูบจ่ายน ้ าประปาอีก ทั้งน้ี เพื่อความชดัเจนกรณีท่ี กปภ. ขอลดอตัราค่าน ้ าดิบเป็นบางส่วน  รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภูมิดงัน้ี  
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ประมาณการน า้จ าหน่าย 227 ล้านลูกบาศก์เมตร (ในปี 2552) 
 

 

 
 
 
ประมาณการน ้ าจ าหน่ายปี 2552 คาดวา่จะประมาณ 227 ลูกบาศกเ์มตร ในจ านวนน้ีเป็นการใชเ้พ่ือ

อุปโภคบริโภค ร้อยละ 36 และในจ านวนน้ี กปภ .เป็นผูใ้ชน้ ้ ารายใหญ่ถึงร้อยละ 85 ของประเภทอุปโภคบริโภค                
กปภ. น าน ้ าดิบไปผลิตเป็นน ้ าประปา ส่งใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าประปาของ กปภ . ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้ เชิง
พาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม สดัส่วนการใชน้ ้ าประปาของท่ีอยูอ่าศยัและราชการอยู่ท่ีร้อยละ 40   ของประเภทผูใ้ชน้ ้ า
อุปโภคบริโภค (ผูใ้ชน้ ้ าประปา)  ในสดัส่วนร้อยละ 40 ดงักล่าวน้ีเป็นส่วนท่ี กปภ. ขอลดค่าน ้ าดิบ จาก 9.25 บาทต่อ
ลูกบาศกเ์มตร เป็น 7.90 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร  โดยปริมาณน ้ าดิบน้ีคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของปริมาณน ้ าจ าหน่ายทั้งหมด  
ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าประปาของ กปภ . ท่ีเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเภทผูใ้ชน้ ้ าอุปโภคบริโภค          
(ผูใ้ชน้ ้ าประปา)  คงใชอ้ตัราค่าน ้ าดิบตามประกาศ คือ 9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 –  
31 ธนัวาคม 2553  ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการลดหน้ีรายไดน้ ้ าดิบจาก กปภ .ของช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 
2552 ต่อไป 
ผลกระทบ 

- อตัราท่ีเสนอปรับลดดงักล่าว จะมีผลใหร้ายไดค้่าน ้ าดิบของบริษทัฯ  ในปี 2552  ลดลงจากอตัราท่ี
ประกาศประมาณ 37.1 ลา้นบาท   และในปี 2553 ลดลงประมาณ 45.2 ลา้นบาท โดยรายไดค้่าน ้ าดิบในอตัราท่ีปรับลดยงัคง
ขยายตวัเม่ือเทียบกบัปี 2551 

- อตัราผลตอบ แทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ก็ลดลงเลก็นอ้ย ส าหรับปี 2552 จากร้อยละ 11.6  เป็น ร้อยละ 
11.1 และปี 2553 ROE จากร้อยละ 12.9  เป็นร้อยละ 12.4 แต่ ROE ท่ีลดลงน้ีก็ยงัคงสูงกวา่ปี 2551 ซ่ึง ROE ในปี 2551  
เท่ากบัร้อยละ 9.48  

- เน่ืองจาก กปภ. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ การปรับ ลดอตัราค่าน ้ าดิบใหแ้ก่ กปภ . ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ซ่ึงจะตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

             
 
                    
                      
                  นิคนนนนมนา 
 

กปภ. 
85 % 

อ่ืนๆ 15 % 

นิคม
อุตสาหกรรม

ของรัฐ 

33 % 

อุปโภค
บริโภค 
36 % 

สวน
อุตสาหกรรม/ 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

22 % 

 
 

โรงงานท่ัวไป 9% 

ธุรกิจขนาด

ใหญ่ 60 % 

ท่ีอยู่อาศัย 
และราชการ 

40 %* 
 

* สว่นท่ีขอปรับลด  
12.2 %  ของน า้จ าหนา่ย 

สัดส่วนปริมาณการใช้น า้ในปี 2552   
แบ่งตามประเภทผู้ใช้น า้ 

ประเภท 
อุปโภคบริโภค 

 

 ประเภทผู้ใช้น า้ของ 
อุปโภคบริโภค 

( ผู้ ใช้น า้ประปา ) 
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- ในท ารายการน้ีบริษทัฯ ไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระ  ไดแ้ก่  บริษทั ดีลอยท ์ทู๊ช โธมทัสุ  ไชยยศ        
ท่ีปรึกษา จ ากดั  ใหค้วามเห็น  ขอ้ดี และข้ อเสียในการท ารายการเก่ียวโยงน้ี ดงัรายละเอียดรายงาน ปรากฏตามเอกสารท่ี
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระไดเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีดว้ย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 ไดพ้ิจารณาถึ ง
ผลกระทบจากการท ารายการเก่ียวโยงกนัน้ี และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
โดยรวม  เน่ืองจากการปรับข้ึนค่าน ้ าส าหรับประชาชนประเ ภทท่ีอยูอ่าศยั อาจส่งผลกระทบในวง กวา้ง โดยเฉพาะใน
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  ประกอบกบั  กปภ. เป็นลูกคา้รายใหญ่ข องบริษทัฯ มีการใชน้ ้ าปริมาณสูงมาอยา่งต่อเน่ือง การ
พิจารณาปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบบางส่วนตามความจ าเป็นของ กปภ. ถือเป็นการรักษาฐานลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมีการคา้ขายกนัมา
เป็นระยะเวลายาวนาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาการป รับลด
อตัราค่าน ้ าดิบใหแ้ก่ กปภ. ตามท่ีเสนอดงักล่าว 
ผูถื้อหุน้ดงัรายนามต่อไปน้ีมีขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สอบถามเร่ืองการค านวณ และการวเิคราะห์ความ อ่อนไหว (Sensitivity) โดย
สอบถามถึงเหตุผลในการวเิคราะห์อตัราปริมาณน ้ า ท่ีลดลงจากประมาณการในปี 2552 ท่ีมีอตัรา ร้อยละ 7.65 และ อตัรา
ร้อยละ 14.35 ซ่ึงมีความเห็นวา่หลกัการท า Sensitivity จะใชอ้ตัรา ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยล ะ 20 เพื่อ
พิจารณาความอ่อนไหวของอุปสงค ์(Demand) 
2.นายภูมิพฒัน์   ณรงคแ์สง ผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 
-แผนการและก าหนดการท่ีบริษทัฯ จะน าค่าลงทุน ในการบ าบดัน ้ าเสียมาค านวณเป็นตน้ทุนค่าน ้ าดิบท่ีแทจ้ริง เน่ืองจาก
ปรากฏในเอกสารของความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ หนา้ 14 ขอ้ 4.5  เร่ืองนโยบายราคา ขอ้ 1) ซ่ึงระบุวา่  “ตามมติครม. 
เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 ไดเ้สนอแนะใหบ้ริษทัฯ พิจารณารวมค่ าลงทุนในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย”  
อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าน ้ าในปัจจุบนัยงัไม่ไดพิ้จารณาตน้ทุนดงักล่าว  
- สอบถามความถูกตอ้งของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา้ 17 และหนา้ 18 “งบการเงินรวมส าหรับระยะเวลาสาม
เดือน 1 ตุลาคม 2550 – 31 ธนัวาคม 2551”  ควรเป็น 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551  

 นายบุญเลิศ ใจมัน่  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั ดีลอยท ์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั  
เรียนวา่ ส าหรับกรณีน้ีไดจ้ดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ิมเติม  เน่ืองจาก สภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
กระทบต่อประมาณการของบริษทัฯ  จาก การพิจารณาปรากฏวา่สมมติฐานหลกัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประมาณการในคร้ัง
น้ีคือประมาณการใชน้ ้ า  ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดศึ้กษาอตัราการลดลงของปริมาณการใชน้ ้ าตามประมาณ
การใชน้ ้ าท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายไดใ้นปี 2552 และปี 2553 เพื่อศึกษาผลกระทบของ ROE  ซ่ึงปริมาณการใชน้ ้ าตอ้งไม่ลดลง
เป็นจ านวนมากจนมีผลกระทบต่อ ROE   

อน่ึง ROE ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 9.48 ซ่ึงหากมีการปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบตามท่ี
เสนอจะท าให ้ROE ส าหรับในปี 2552 จะอยูท่ี่ร้อยละ 11.12  ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งมีปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบในปี 2552 ไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 7.65 ของปริมาณน ้ าท่ีประมาณการในปี 2552 จึงจะรักษาระดบัของ ROE ท่ีร้อยละ 11.12 ได ้    

 ส าหรับปี 2553 หากอตัราท่ีเสนอปรับลดในคร้ังน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ ROE จะอยูท่ี่ร้อยละ 12.37 
หากบริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบได้ นอ้ยกวา่ท่ีประมาณการไวร้้อยละ 14.35 ของปริมาณน ้ าท่ีประมาณการไว ้จะส่งผลใหใ้นปี 
2553 ROE มีอตัรานอ้ยกวา่ร้อยละ 9.48 กล่าวโดยสรุปคือ ปริมาณการใชน้ ้ าตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 14.35 ของปริมาณน ้ าท่ี
ประมาณการไว ้  ทั้งน้ีความถูกตอ้งของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระหนา้ 17 และหนา้ 18 เกิดจากความผิดพลาดซ่ึง
ท่ีถูกตอ้งตอ้งเป็น 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551  
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นายเจริญสุข ฯ ไดช้ี้แจงเร่ืองนโยบายราคาค่าน ้ าดิบตามมติ ครม. ท่ีกล่าวถึงการใหบ้ริษทัฯ พิจารณารวม
ค่าลงทุนในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย เ น่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจท่ีบริษทัฯ ด าเนินการคือส่งจ่ายน ้ าดิบใหแ้ก่
ผูใ้ชน้ ้ าภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค ซ่ึงไม่ไดด้ าเนินการเร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย จึงไม่มีตน้ทุนส าหรับการบ าบดัน ้ าเสีย โดย
มีเฉพาะตน้ทุนในการส่งจ่ายน ้ าดิบ ดงันั้นราคาค่าน ้ าดิบในปัจจุบนั จึงสะทอ้นตน้ทุ นเฉพาะส่วนการส่งจ่ายน ้ าดิบ ไม่รวม
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  
 ประธานเรียนวา่ในระเบียบวาระน้ี   มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้ง
มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย   ซ่ึงไดแ้ก่  การประปาส่วนภูมิภาค จ านวนหุน้    668,800,000 หุน้    คิดเป็น ร้อยละ 
40.20  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมี อนุมติัปรับลดอตัราค่าน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ ากลุ่มอุปโภค

บริโภค ประเภทท่ีอยูอ่าศยัและร าชการ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใชน้ ้ าของผูใ้ชน้ ้ า
ประเภทอุปโภคและบริโภค) ในอตัรา 7.90 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร  จากอตัราค่าน ้ าดิบท่ี
ประกาศใชใ้นอตัรา 9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ในปี 2552-2553  ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราค่า
น ้ าดิบท่ีจ าหน่ายใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็น
ผูใ้ชน้ ้ าหลกัในอตัราร้อยละ 85  ของผูใ้ชน้ ้ าประเภทอุปโภคและบริโภค จึงเป็นรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค จ านวน 668,800,000 หุน้    
 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 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 
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ระเบียบวาระที ่11   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  
 ประธานท่ีประชุมเรียนวา่ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จ ากดั (มหาชน) มาตรา 105 ระบุวา่กรณีท่ีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น  ผูถื้อหุน้จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึง
จะสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 

 

 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดพิจารณา 
 

  ผูถื้อหุน้ มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. นายศกัด์ิชยั  สกุ ลศรีมนตรี  ผูถื้อหุน้กล่าววา่  ในอดีตผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะกล่าวถึงบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ                
ในระยะห ลงัไดมี้การ เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารแลว้  มีการกล่าวถึงหุน้ของบริษทัฯ  วา่ไม่น่าลงทุน ไม่มีของช าร่วยแจกให้          
ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีไดมี้ขอ้สงัเกตเร่ืองแนวคิดการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงเม่ือคร้ัง ท่ีจดัท่ีสโมสรทหารบกมีการเล้ียงอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เปรียบเทียบกบัการจดัท่ีโรงแรมเป็นเพียงของวา่ง และกาแฟ ซ่ึงเห็นวา่ ควรตดัออก ทดแทนดว้ยการ
เล้ียงอาหารกลางวนัจะเป็นประโย ชน์กวา่ เพ่ือใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้มีจ านว นผูถื้อหุน้รายยอ่ย และนกัลงทุน มีจ านวน
มากกวา่จ านวนพนกังานบริษทัฯ  

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนวา่บริษทัฯ ไม่แจกของช าร่วยเน่ืองจากสมาคมบริษทัจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ขอความร่วมมือยงับริษทัจดทะเบียน และ จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละปีมีจ านวนไม่แน่นอน จึงท าใหเ้กิดปัญหา
ดา้นการคาดการณ์จ านวนของช าร่วยเพ่ือใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม รวมทั้งอาจมีประเด็นเร่ืองความ พึง
พอใจในของช าร่วย  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะนอ้มรับความคิดเห็นดงักล่าวของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาต่อไป  

นายศกัด์ิชยั  สกุ ลศรีมนตรี  ผูถื้อหุน้เรียนวา่กรณีท่ีขอความร่วมมือข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทัฯ เน่ืองจาก
เป็นเงินของบริษทัฯ ไม่ใช่เงินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยยกตวัอยา่ง บมจ .ปตท.ท่ีมีการแจกบตัรค่าน ้ ามนัมูลค่า 500 บาท 
และเห็นวา่การแจกของช าร่วยเป็นการแสดงน ้ าใจท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีหากบริษทัฯ ไม่มีนโยบายแจกของช าร่วยก็ไม่ควร
อา้งนโยบายของสมาคมบริษทัจดทะเบียน 
2. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มีขอ้สงัเกตวา่ ในการประชุมคร้ังต่อไป ตอ้งจดัภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินสุดปีบญัชี 
ซ่ึงตอ้งประชุมภายในเดือนเมษายน นั้น    เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพจึงขอใหบ้ริษทัฯ พิจารณาวา่ควรจดั
ประชุมในตน้เดือนมีนาคม  หรือไม่ควรเกินกลางเดือนเมษายน เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปีใหเ้สร็จส้ิน
ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์แลว้  เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนหลายแห่งท่ีมีประสิทธิภาพ จะเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่ตน้
เดือนมีนาคม และจ่ายเงินปันผลภายในปลายเดือนมีนาคม  และเห็นดว้ยกบัประเด็นท่ีผูถื้อหุน้กล่าวถึงของช าร่วยเน่ืองจาก
ผูถื้อหุน้เดินทางมาเขา้ร่วมประชุมมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  จึงเห็นวา่บริษทัจดทะเบียน หลายแห่ง มีการแจกบตัรน ้ ามนั  
โดยยกตวัอยา่งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ารส่ือสารแห่งประเทศไทย มีการจ่ายค่ามาประชุมใหแ้ก่สมาชิก จ านวน 
1,000 บาท  เช่นเดียวกบัการประปานครหลวง  ทั้งน้ีเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะท า ให้บริษทัฯ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาก
ข้ึน  และไดส้อบถามถึงจดหมายขอ้เสนอแนะท่ีส่งมาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551  โดยปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บจดหมายตอบกลบั
จากบริษทัฯ  
3. นายภูมิพฒัน์   ณรงคแ์สง  ผูถื้อหุน้ มีขอ้สอบถามถึงโครง การวางท่อน ้ าเช่ือมอ่างเก็บน ้ าประแสร์ -คลองใหญ่ ซ่ึงเป็น
โครงการของรัฐบาล  และสอบถามวา่บริษทัฯ วางท่อในฐานะผูรั้บจา้ง  หรือบริษทัฯ ลงทุนเอง เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบ
ต่อเงินปันผลได ้หากบริษทัฯ ลงทุนไปโดยท่ีรัฐบาลใหเ้งินมาด าเนินการในฐานะผูรั้บจา้ง และสอบถามถึงการไดรั้บเงินคืน
จากภาครัฐต่อกรณีท่ีบริษทัฯ ด าเนินการโครงการดงักล่าว 
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 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เรียนวา่โครงการวางท่อน ้ าเช่ือมอ่างเก็บน ้ าประแสร์-คลองใหญ่เป็นโครงการตั้งแต่ปี 2548 
เป็นโครงการท่ีรัฐบาลมอบหมายใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการ ณ ปัจจุบนัทางกรมชลประทานเป็นผูดู้แลโครงการและรับผิดชอบ
เร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด  ส่วนบริษทัฯ  เป็นผูด้  าเนินการเท่านั้น    ทั้งน้ีบริษทัฯ มีขอ้สรุปกบักรมชลประทานเม่ือ วนัท่ี  22 
เมษายน 2552 โดยกรมชลประทานอยูใ่นระหวา่งด าเนินการน าเร่ือง เสนอ คณะรัฐมนตรีอยา่งเร่งด่วนเพ่ือ ขออนุมติั
งบประมาณ  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้ประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบักรมชลประทานท่ีจะด าเนินการตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายโครงการ ซ่ึง
โครงการน้ียงัไม่ไดรั้บการส่งมอบจาก ผูรั้บเหมา  ดงันั้นบริษทัฯ จึง ยงัไม่มีภาระเร่ือง ค่าก่อสร้าง นอกจากนั้นบริษทัฯ ได้
ลงทุนเฉพาะค่าท่อใหก้รมชลประทานก่อน ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการเจรจาขอหกัค่าน ้ าดิบจากกรมชลประทาน  

 

4. นางสาวเพญ็ศรี บุญญฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้สอบถามสาเหตุการขาดทุนและปิดกิจการของบริษทั โกลบอล วอ เตอร์ซีสเท็มส์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (GWS)   และบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จ ากดั  (EHP)   

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษทั GWS ด าเนินกิจการมา 8 ปี มีผลขาดทุนสะสมอยูแ่ลว้จ านวนประมาณ 80 
ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะนั้นไดพิ้จารณาวา่การด าเนินกิจการของ GWS ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อ บริษทัฯ 
ได ้  ส าหรับการจดัตั้ง บริษทั วอเตอร์เทรด  แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ากดั  ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ทั้ง
จ านวน มีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแลธุรกรรมสญัญาท่ีบริษทั GWS ผกูพนัต่อคู่สญัญาต่างๆ   ส าหรับสาเหตุการปิดกิจการบริษทั 
EHP เน่ืองจากขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง จ านวนประมาณ  200 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ  ตอ้งบนัทึกการขาดทุนในงบการเงิน
บริษทัฯ ปี 2550 และ 2551 ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะนั้นจึงพิจารณาวา่บริษทัฯ ควรจ าหน่ายหุน้สามญั EHP  
5. นายพิจารณ์ สุ ขภารังษี  ผูถื้อหุน้เรียนวา่การประชุมไดด้ าเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้จึงขอใหป้ระธาน
ด าเนินการปิดการประชุมดว้ย 

 

ประธานเรียนวา่การสอบถามไม่อยูใ่นระเบียบวาระอ่ืน ๆ เน่ืองจากขอ้บงัคบัก าหนดใหก้ารเสนอเร่ืองอ่ืนๆ จะตอ้งมีผู ้
ถือหุน้นบัไดร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาไดท้ั้งหมด แต่บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพื่อ
ความกระจ่างชดั เพ่ือความโปร่งใส กบัผูถื้อหุน้ทุกราย 

นายศกัด์ิชยั  สกุ ลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้เรียนวา่ขอใหบ้ริษทัฯ บรรจุค าถามและบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆ เน่ืองจากยงัมีประเด็นการสอบถามท่ีน่าสนใจ 

นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นดว้ยโดยขอใหบ้รรจุในระเบียบวาระอ่ืนๆ เป็นเร่ืองการสอบถามเท่านั้ น 
ทั้งน้ีไดก้ล่าวขอบคุณบริษทัฯ และเ ห็นวา่ประเด็นค าถามมีประโยชน์ต่อบริษทัฯ   พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการ
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และสอบถามประเด็นค าถามในวนัน้ี 
 ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดเ้สนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์    
บริษทัฯ จะไดน้ าขอ้คิดเห็นของท่านผูถื้อหุน้มาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551  
            ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  16.50 น.  

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

 
 

  

นายอุทิศ ธรรมวาทิน 
ประธานในท่ีประชุม 

 นายประพนัธ์ อศัวอารี 
   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
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