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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2552 
บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่19 มีนาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ ห้องวภิาวดบีอลรูม บ ีช้ันล่าง โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ 
กรุงเทพ (ลาดพร้าว)  เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้เม่ือวนัท่ี  3 มีนาคม 2553 บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  (บริษทัฯ) 
มีผูถื้อหุน้ รวม  2,597 ราย  รวมเป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 
ณ เวลา 13.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง จาํนวน 192 ราย  รวมจาํนวนหุน้      16,771,194 หุน้   
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ     จาํนวน 123 ราย  รวมจาํนวนหุน้ 1,100,836,826 หุน้ 

  รวมจาํนวน  315  ราย   รวมจาํนวนหุน้      1,117,608,020   หุน้         
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  67.175  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จึงครบเป็นองคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  
  

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 
 

2. นายกนกศกัด์ิ 
 
ป่ินแสง กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

3. นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  
 

4. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
กรรมการบริหารและการลงทุน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. 
 

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

6. นายวิเศษ ชาํนาญวงษ ์ กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  
 

8. นายบุญมี จนัทรวงศ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
 

9. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  
 

10. นางลีนา เจริญศรี กรรมการ   
กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

11. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการบริหารและการลงทุน  
กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  -ไม่มี- 
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ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี ้
ผู้บริหารของบริษทัฯ ได้แก่ 

   1. นายไพโรจน ์      สตัยสณัห์สกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ประจาํสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

   2. นายเจริญสุข     วรพรรณโสภาค รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานวางแผนและบริการลูกคา้ 
   3. นางนํ้าฝน        รัษฎานุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 
   4. นางธิดารัชต ์    ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 
   5. นายเชิดชาย      ปิติวชัรากลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการลูกคา้ 
   6. นายพจนา         บุญศิริ ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
   7. นางวิราวรรณ    ธารานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 

   8. น.ส.เฟ่ืองฟ้า      น่ิมเจริญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   9. น.ส.ดวงแกว้      อ้ึงศรีทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
10.  น.ส.กนัยานาถ วีระพนัธุ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
11. นายสมบติั อยูส่ามารถ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

ผู้บริหารของบริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จํากดั (UU)  ได้แก่ 

1. นายนิพนธ์         บุญเดชานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  UU 

2. นายปิติพงษ ์      ชีรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

3. นายวีระวฒัน ์    เตชะสุนทโรวาท รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 
 
 

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั สํานักงานเอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้แก่ 
น.ส.รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ น.ส.ศรีวิภา สนัติเจริญสุข  และน.ส.ณรยา  ศรีสุข 
 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษทัทีป่รึกษากฎหมาย  ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากดั ได้แก่ 
นางวรรณิภา ร่วมรังษี     นายสมชาย สถิรมงคลกลุ    น.ส.นพภรณ์  วงศศ์รีวงศ ์ และน.ส.ศิรัญญา หรูวรรธนะ   

 
 เม่ือเวลา  13.00 น.   ประธานฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรแจง้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดใหก้ารลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One Vote) 
ทั้งน้ีสามารถออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนน
เสียงในการลงคะแนนบางส่วน สาํหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดสาํหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
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กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่า ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออก
เสียง ให้ยกมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือเพื่อลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงดงักล่าว    โดยผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถือวา่ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีท่ี 2   ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดง
ความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียง   ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร  สาํหรับ
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะแสดงความประสงคจ์ะออกเสียงไวแ้ลว้  บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงตามนั้น 
ไวแ้ลว้ในระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน  และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว
เท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  

อน่ึง ระเบียบวาระท่ี 1 และ 2 เป็นเร่ืองรับทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
เสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ ทั้งน้ีบริษทัฯ พบว่าในหนังสือมอบฉันทะแบบข. และแบบ ค. ท่ีแนบไปพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นไปแลว้มีการพิมพท่ี์ไม่ถูกตอ้ง และไม่สอดคลอ้งกบับตัรลงคะแนน ซ่ึง
บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวน้ี ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ 

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุ้นทุก
ระเบียบวาระว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ในการขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น สาํหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน   ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผูถื้อหุน้จะตอ้ง
ส่งบตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  ซ่ึงบตัรลงคะแนนระเบียบวาระน้ีเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 

สาํหรับการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน   กรณีท่ีจะทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน   
2. บตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
3. หากบริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏวา่ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
 

2. การนบัและประกาศผลคะแนน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเป็นการอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ดาํเนินการอาํนวยความสะดวกโดยนําโปรแกรมการลงทะเบียน                
(E-Voting ) ในการนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode มาใชส้าํหรับการประชุมคร้ังน้ีโดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู ้
ถือหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ
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งดออกเสียง หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ 

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หน้าท่ีจะสรุปผล
คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ  นอกจากนั้นแลว้   บริษทัฯจะ
สรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง โดยในวนัถดัไป บริษทัฯ จะนาํสรุปผลคะแนน เปิดเผย
ทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้
ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้สาํนกังานท่ีปรึกษา
กฎหมายจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย  ซ่ึงนางนํ้ าฝน รัษฎานุกูล 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ เรียนว่าเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ไดด้าํเนินการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือความโปร่งใสจึง
ขอใหมี้อาสาสมคัรการสงัเกตการณ์การนบัคะแนนซ่ึงอยูด่า้นหลงัหอ้ง จาํนวน  3 คน ประกอบดว้ย            

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

  - นางอรัญญา  เจียมจิตานนัท ์ ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือข้ึน และ

เม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ จึงแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม และสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะแลว้จึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีท่ีเร่ืองท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามภายหลงัการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้  

นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้เพ่ิมเติมเร่ืองอาสาสมคัรในการสังเกตการณ์นบั
คะแนนโดยหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะขอสังเกตการณ์เพิ่มเติมสามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ได ้  และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเร่ืองวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ทั้งน้ีไม่มีผูใ้ดแจง้ความประสงคห์รือสอบถามขอ้มูลอ่ืน
ใดอีก 
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 2 เร่ือง ดงัน้ี 
 เร่ืองท่ี 1  ตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการประชุม เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2552 และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2552 ไดก้าํหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ   ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1  
ตุลาคม  2552    จนถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2552   ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระ และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือ
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 เร่ืองท่ี 2   การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย (Thailand Accounting    Standard : TAS) 
ไปสู่มาตรฐานการบญัชีสากล(International Financial Reporting Standard : IFRS)  ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมถือปฏิบติัตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นไป  โดยเป็นไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมุ่งหมายให้บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แสดงงบการเงินท่ีจดัทาํมาจากมาตรฐานการบญัชีสากล ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศท่ีใช ้
IFRS แลว้มากกว่า 100 ประเทศทัว่โลก เพื่อให้นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
สถานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์าง ๆ ทัว่โลกได้ในรูปแบบ
เดียวกนั โดยมาตรฐานการบญัชี IFRS  มีประโยชน์ต่อการแสดงทรัพยสิ์น และภาระหน้ีสินท่ีสะทอ้นมูลค่า
ยติุธรรมมากข้ึน และใหบ้นัทึกค่าใชจ่้ายบางรายการในอนาคตท่ีควรบนัทึกเป็นภาระหน้ีสินไว ้ณ ปัจจุบนั จากเดิม
ท่ีมาตรฐานการบญัชีเดิมมิไดบ้นัทึกบญัชี และถือเป็นรายการนอกงบดุล (Off balance sheet) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว จะมีผลกระทบทัว่ไปต่อบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
หลกั ๆ 3 ประการ คือ 

ประการท่ี 1  ดา้นการจดัทาํบญัชีท่ีตอ้งปรับปรุงนโยบาย และระบบการบนัทึกบญัชีของแต่ละบริษทัให้
เป็นไปตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด   

ประการท่ี 2  ดา้นการจดัทาํรายงานทางภาษี เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีตามแบบ IFRS     หลายรายการนั้น
จะยงัไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีปัจจุบนัได ้ 

ประการท่ี 3  บริษทัฯ ท่ีทาํธุรกรรมการคา้ดว้ยเงินตราต่างประเทศเป็นหลกั ตอ้งแสดงงบการเงินตามสกุล
เงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีการรายงานงบการเงินกบัหน่วยงานราชการภายในประเทศ  ยงัคงตอ้งแสดงงบ
การเงินในสกลุเงินบาท ซ่ึงประเดน็น้ีไม่มีผลกระทบกบับริษทัฯ เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท    

 ประการท่ี 4  ดา้นระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงิน ( IT)  ตอ้งปรับปรุงระบบ
โปรแกรมบญัชี ใหร้องรับการบนัทึกรายการตามมาตรฐานการบญัชี IFRS ดงักล่าว 
 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้   โดยใน ปี 2552 ท่ีผ่านมา ฝ่ายการเงิน
และบญัชีดาํเนินการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั IFRS และพิจารณามาตรฐานเร่ืองหลกัๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 
พร้อมกับทาํการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือสามารถปฏิบติังานทางบญัชี หรือให้ขอ้มูลท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะด้าน
ค่าใชจ่้ายแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการปฏิบติัตาม IFRS  โดยในปี 2553 บริษทัฯ จะเร่ิมพิจารณาปรับปรุงนโยบายการ
บญัชีของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี IFRS ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษี
เงินได ้ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสินทรัพยถ์าวร ฉบบัท่ี 19  เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  เป็นตน้ 
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ท่ีประชุมรับทราบว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงไดก้าํหนดระยะเวลาไวต้ั้งแต่ วนัท่ี 1  ตุลาคม  2552    จนถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2552   และรับทราบ
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย (Thailand Accounting    Standard : TAS) ไปสู่มาตรฐานการ
บญัชีสากล(International Financial Reporting Standard : IFRS)   

จากนั้นประธานฯ เรียนให้ผูถื้อหุน้ทราบว่าเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อ
เป็นการบริหารเวลาอนัมีค่าสาํหรับท่านผูถื้อหุน้ จึงใหส้อบถามขอ้สงสัยในประเด็นต่างๆ  อยา่งกระชบั  โดยขอให้
ตั้งคาํถามในประเด็นท่ีไม่ซํ้ ากบัประเด็นเดิม  และใชเ้วลาไม่เกินคนละ 5 นาที  และไดม้อบหมายให ้ นายประพนัธ์ 
อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ นาํเสนอตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2551(งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551 
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 งวดดงักล่าว  โดยไดจ้ดัส่งให้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สํานกังานก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ 
รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมแลว้ ทั้งน้ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

อน่ึงสําหรับปีน้ีบริษทัฯ กาํหนดเป็นการรับทราบรายงานการประชุม เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งเป็นการอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2551  ซ่ึงไดมี้การประชุมและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บทราบแลว้นั้น ประกอบกบับริษทัฯ ได้
ตรวจสอบประเด็นดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยกระทรวงพาณิชยก์็มีความเห็นสอดคลอ้งกบับริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 
ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551)   

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
   นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยกล่าวขอบคุณประธาน และบริษทัฯ ในการบนัทึกรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551) ไดอ้ยา่งดีโดยมีความละเอียด และ
ครบถว้น ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นจาํนวนมากให้ความสนใจเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นจึงขอให้บนัทึกรายงานการประชุมให้
ละเอียดเช่นน้ีต่อไป 
  ประธานกล่าวขอบคุณ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2551(งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551) โดยไม่ตอ้งลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551(งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 
ธนัวาคม 2551) 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  
 ประจําปี 2552 (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552) 

กรรมการผู ้อ ํานวยการใหญ่เสนอรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากบริษัทฯ  มีการ
เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน ของทุกปี เป็นรอบ
ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคมของทุกปี  โดยบริษทัฯ ไดปิ้ดรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
– 31 ธนัวาคม 2551 เป็นคร้ังแรก  ดงันั้นเพื่อให้ผูถื้อหุน้สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลในปี 2551 ได ้บริษทัฯ จึงได้
จดัทาํขอ้มูลผลการดาํเนินงานของปี  2551 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2551 ข้ึนใหม่ ซ่ึงไม่ไดผ้า่นการสอบ
ทาน และตรวจสอบ โดยเป็นขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานเท่านั้น  
ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในรอบปี 2552 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 
2,878.50 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 376.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551     
 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2552 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงั
รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
1. ปริมาณนํ้าจาํหน่ายในระบบ   
1.1 การจาํหน่ายนํ้าดิบ 221.27   ลา้น ลบ.ม. 
1.2 การใหบ้ริการนํ้าประปา 53.04   ลา้น ลบ.ม. 

รวม         274.31 ล้าน ลบ.ม. 
 

   หน่วย:ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2. รายไดร้วม               2,878.50 2,354.67 
3. รายจ่ายในการดาํเนินการรวม 1,628.10 1,257.74 
4. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    120.12 104.77 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  322.57 264.13 
6. กาํไรสุทธิ  807.71 728.03 
7.หกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย   (0.44)                                     - 
8.กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 807.27                                     - 
 

   
  สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2552 ท่ีผ่านมา   บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่ม

ศกัยภาพการบริหารจดัการนํ้ าในด้านต่างๆ หลายด้านเพ่ือรองรับการขยายตวัของความตอ้งการใช้นํ้ าในพ้ืนท่ี
บริการของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี  
 1.    ดา้นการเพิ่มศกัยภาพของแหล่งนํ้า บริษทัฯ ไดศึ้กษาความเหมาะสมในการพฒันาแหล่งนํ้าทางเลือก 
ไดแ้ก่ การก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้า โดยศึกษาความเป็นไปไดด้า้นวิศวกรรมและดา้นการลงทุนในการพฒันาอ่างเกบ็นํ้า
ขนาดใหญ่ ความจุประมาณ 10-20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาซ้ือนํ้าจากเอกชนเพิ่มเติมอีก
ประมาณปีละ 10 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เพ่ือเพิ่มศกัยภาพแหล่งนํ้าดิบของบริษทัฯ 



9 

  

 2.  ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของระบบท่อส่งนํ้ า บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกั   ทั้งในดา้นความสามารถใน
การส่งจ่ายนํ้ าและดา้นการบริหารจดัการระบบสูบจ่ายนํ้ าซ่ึงไดแ้ก่ งานก่อสร้างสถานีสูบนํ้ าแรงตํ่าบริเวณสถานีสูบ
นํ้า  บางปะกง งานเพิ่มศกัยภาพของระบบสูบนํ้ าท่ีสถานีสูบนํ้ าดอกกราย งานปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้ าบริเวณสถานี
สูบนํ้ ามาบตาพุด งานก่อสร้างแพสูบนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าบางพระ งานก่อสร้างแพสูบนํ้ าดิบสระสาํนกับก    เป็นตน้     
โดยใชเ้งินลงทุนกวา่ 200 ลา้นบาท และในปี 2552 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการก่อสร้างวางท่อส่งนํ้ า หนองปลาไหล-
มาบตาพุด เส้นท่ี 3 เพื่อรองรับการขยายตวัของการใชน้ํ้ าในภาคอุปโภคบริโภค  และภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
มาบตาพดุ-สตัหีบ โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,738 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2554  
 3.  ด้านการเพ่ิมศกัยภาพของการบริหารจดัการนํ้ า    บริษทัฯ ได้วางแผนสูบจ่ายนํ้ าให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์นํ้าและสภาวะอากาศ โดยไดอ้า้งอิงปรากฏการณ์ El Nino และ La Nina ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศประกอบการวางแผนสูบจ่ายนํ้ าจากแหล่งนํ้ าต่างๆ  ในส่วนการปฏิบติัการสูบจ่ายนํ้ า  
บริษทัฯ ไดร้วมศูนยป์ฏิบติัการระยองและศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี เขา้ดว้ยกนัเป็นศูนยป์ฏิบติัการเดียวกนั  
โดยผนวกแผนกการตลาดเขา้มาอยูใ่นฝ่ายเดียวกนัดว้ยเป็นฝ่ายบริการลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบ
จ่ายนํ้ าบริการแก่ลูกคา้และในปี 2553 บริษทัฯ มีแผนจะพฒันาระบบควบคุมการสูบจ่ายนํ้ าแบบรวมศูนย ์ (Control 
Center)  บริเวณอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการระบบสูบจ่ายนํ้าและการบริหารจดัการแหล่ง
นํ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รองรับการรวมศูนยป์ฏิบติัการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
 4.  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษทัฯ ได้ดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และใหค้วามสาํคญัเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมมาอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 
นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้โครงการ East Water Young Leader Project ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ 
และปลูกจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายเยาวชนดา้นการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม 

สําหรับดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต   บริษทัฯ จดัให้มี โครงการปรับปรุงและฝึกอบรมระบบประปาชุมชน  
เพื่อให้ชุมชนมีระบบประปาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใชง้านผลิตนํ้ าประปาในการอุปโภคบริโภคไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื โดยบริษทัฯ เขา้ไปสาํรวจความตอ้งการของชุมชนและสภาพปัจจุบนัของระบบประปาหมู่บา้นท่ีมีอยู ่ แลว้
นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและดาํเนินการปรับปรุงระบบประปาต่อไป   
  ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
สอบถามและให้ขอ้เสนอแนะ หลงัจากนั้นประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ในปี  2552 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2552 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    1,170,984,453 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                              0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 งดออกเสียง                       0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
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อน่ึง ตั้งแต่ระเบียบวาระท่ี 4 เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นไดม้าลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน  ดงันั้น  
คะแนนเสียงในการลงมติจึงเพ่ิมข้ึนจากระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี 2552    

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดุลและผลกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2552 
ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับรองแล้ว และบริษทัฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2553   สําหรับ
รายละเอียดของงบดุลและผลกาํไรขาดทุนมีรายละเอียดอยูใ่นงบการเงิน หนา้ 56-63 ของรายงานประจาํปี  ขอให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,147.78 ลา้น
บาท   มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 2,804.06 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั  6,343.72 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 
807.27 ลา้นบาท        โดยมีดงัรายละเอียดดงัน้ี      

        (หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยร์วม 9,147.78 8,156.33 
หน้ีสินรวม 2,804.06 2,118.05 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,343.72 6,038.28 
กาํไรสุทธิ 807.27 728.03 

 

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 807.27 ลา้นบาท และได้เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด เร่ืองงบการเงินดงัน้ี 
1.ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจาํปี 2522 หนา้ 79 เร่ืองระยะเวลาคา้งชาํระ

ของลูกหน้ีการคา้ในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยเฉพาะการคา้งชาํระระยะเวลาตั้งแต่ 6 -12 เดือน  มีจาํนวนนอ้ย
มาก จนกระทัง่ไม่จาํเป็นตอ้งตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  จึงกล่าวชมเชยสําหรับเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตและ
สอบถามสาเหตุเร่ืองการติดตามชาํระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนจากปี 
2551  

2. สาเหตุของการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงปรากฏในงบกระแสเงินสดในงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 3.5 ลา้นบาท  พร้อมทั้งสอบถามถึงการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยภ์ายใต้
สญัญาสมัปทาน จาํนวน 16.79 ลา้นบาท  

3. ตามท่ีปรากฏในงบกาํไรขาดทุน  ขอช่ืนชมการบริหารจดัการเน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ (Gross Margin) อยู่
ในเกณฑดี์  ทั้งน้ีจึงขอทราบสาเหตุค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึน  เม่ือพิจารณาจากระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 
31 ธนัวาคม 2551  ซ่ึงคิดเป็น  1 ไตรมาส มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพียงจาํนวน 39.26 ลา้นบาท  หากคาํนวณรวม
เป็น  4 ไตรมาสแลว้ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึนส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2552 ไม่ควรจะเป็นจาํนวนสูงถึงจาํนวน   
217 ลา้นบาท  

ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ืองคณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระยะเวลา
คา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายใหฝ่้ายบริหารเร่งรัดการเก็บชาํระหน้ี 
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ซ่ึงเดิมจาํนวนวนัในการเรียกเก็บหน้ีจากจาํนวน 64 วนั ลดลงเป็น 32  วนั อน่ึง ประธานได้มอบหมายให ้            
นายสมบติั อยูส่ามารถ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ช้ีแจงผูถื้อหุน้ในแต่ละประเดน็สรุปไดด้งัน้ี 

1. สาเหตุของลูกหน้ีการคา้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึนจากปี 2551  เน่ืองจากโครงการ 6 มาตรการ 6 
เดือนของภาครัฐในการรับภาระค่าใช้จ่ายของผูใ้ช้นํ้ าประปา โดยภาครัฐเป็นผูช้าํระแทน  อย่างไรก็ตามในบาง
ช่วงเวลาท่ีผา่นมานั้นภาครัฐมีปัญหาสภาพคล่องบา้ง ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ย จึงทาํใหมี้ค่าใชจ่้าย
สะสมจากภาครัฐ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและไดห้ารือกบัหน่วยงานภาครัฐเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวในปี 2553 ต่อไป 

2. สาเหตุการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 3.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการขาดทุนของ บริษทั วอเตอร์ 
เทรดส์ แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั  (WTS)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท วตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง
บริษทั WTS เพ่ือบริหารสัญญาใหบ้ริการตูน้ํ้ าท่ียงัคงคา้งจากบริษทั โกลบอล วอเตอร์ ซีสเทม็ส์ คอร์ปอเรชัน่จาํกดั 
(GWS)  ซ่ึงไดปิ้ดกิจการไปแลว้ เน่ืองจากบริษทั GWS มีผลขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน  ผลขาดทุนเฉล่ียประมาณ 
10 ลา้นบาทต่อปี ดงันั้นเพ่ือลดการขาดทุนสะสม จึงไดปิ้ดกิจการบริษทั GWS   และตั้งบริษทั WTS เพื่อดูแลและ
ทยอยยกเลิกตูน้ํ้ าท่ีคงคา้งอยู่ จึงทาํให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ   ทั้งน้ีเม่ือบริษทั WTSไดด้าํเนินการทยอยยกเลิก
สัญญาบริการตูน้ํ้ าดงักล่าวแลว้เสร็จในปี 2552 จึงไดปิ้ดกิจการลง   โดยมีผลขาดทุนสะสมของบริษทั WTS เฉล่ีย
ประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั GWS แลว้ บริษทั WTS มีผลขาดทุนนอ้ยกว่าบริษทั GWS 
มาก  

อน่ึงการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน จาํนวน 16.79 ลา้นบาท มาจากการ
ประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพยข์องกิจการประปาเกาะลา้น และเกาะสีชงั  โดยตามมาตรฐานบญัชีตอ้งประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย  ์ซ่ึงเม่ือประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพยต์ลอดโครงการแลว้มีมูลค่าสินทรัพยไ์ม่
เพียงพอต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ทาํให้ตอ้งลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน จึง
ตอ้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  สาํหรับสาเหตุท่ีทาํใหมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมี
จาํนวนนอ้ยเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากรในพ้ืนท่ีเกาะสีชงัมีจาํนวนนอ้ย  ทาํให้ปริมาณนํ้ าจาํหน่ายในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวมีจาํนวนน้อย  อน่ึงการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีแลว้  สําหรับใน             
ปีต่อไปบริษทัฯ จะไดพ้ิจารณาเร่ืองดงักล่าวและดาํเนินการบริหารจดัการสินทรัพย ์หรือพฒันารายไดต่้อไป 

3. สาเหตุค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึน      ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขอ้มูลผลการดาํเนินงานของปี 2551 
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2551 ข้ึนมาใหม่เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัปี 
2552  โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้สารสนเทศการรายงานและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานการเปรียบเทียบดงักล่าวยงัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2553 ซ่ึงผลการดาํเนินงานในปี 2551 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร จะอยู่ท่ี  
230.16 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2552 จะอยูท่ี่ 217.498  ลา้นบาท มีจาํนวนลดลงประมาณ 13 ลา้นบาท  อน่ึงค่าใชจ่้าย
ในการบริหารประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใชจ่้ายท่ีคงท่ี จ่ายประจาํทุกเดือน และค่าใชจ่้ายท่ีสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ หรือ Action Plan เช่นกิจกรรมดา้น Corporate Social Responsibility หรือ CSR  เป็น
ตน้ ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการโดยทัว่ไปนั้นปกติจะเร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 เป็น
ตน้ไป   นอกจากน้ีแล้วเน่ืองจากบริษทัฯ ได้ใช้สรรพกาํลงัของพนักงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงเดือน       
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ตุลาคม – ธนัวาคม 2551  สําหรับการแกไ้ขปัญหาสระสาํรองนํ้ าดิบแตกร่ัวซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2551  
ดงันั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ ตามแผนปฏิบติัการต่างๆ จึงเร่ิมทยอยดาํเนินการในปี 2552  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปี 2552                           
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2552) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    1,247,261,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย           0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง         0   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิกาํไรประจําปีและการจ่ายเงนิปันผล 
  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เรียนวา่ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเพ่ือตั้ งเป็นเงินสํารองตาม 
มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตั้งแต่ 30  กนัยายน 2549 แลว้  เป็นจาํนวนเงิน  
166.50 ลา้นบาท  ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทุนสาํรองเพิ่มเติม   
  อน่ึง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามท่ีคณะกรรมการบริหารและการ
ลงทุน ได้พิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นว่า  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 807.27 ลา้นบาท  ทั้งน้ีตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวม    จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานประจาํปี 2552 
ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2552 จากผลการดาํเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552  ท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี   23 กนัยายน 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท   

2.  การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 
2553 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 5 เมษายน 2553    อน่ึงในการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2552 เป็นการจ่ายจาก
กาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ดงันั้นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปัน
ผลในอตัราร้อยละ 30 หรือ อตัราส่วน เศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลท่ีไดรั้บ 
                      ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดให้
ความเห็น  ประธานจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี และจ่ายเงินปันผล
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี และจ่ายเงินปันผล 0.35 
บาทต่อหุ้น  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการ
ดาํเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจาํปี 2552 (มกราคม- มิถุนายน 2552) ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2552       สําหรับเงินปันผลท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาท บริษทัฯ กาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2553 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปี 2551)  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 2553   โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 5 เมษายน 2553  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    1,247,197,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9948 

ไม่เห็นดว้ย           5,460  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0004 

งดออกเสียง         58,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0047 
 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับประจําปี 2553  
 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงว่าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2553    เป็นค่าสอบบญัชี
ของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย จาํนวน 4 บริษทัฯ   ทั้งน้ีตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2548 จนถึงปี 2551 
ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีกลุ่มบริษทัฯ และอนุมติัแต่งตั้งบุคคล
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2552  ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้พิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2553 และให้มีการสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยวิธีใส่ซองปิด
ผนึก โดยสรุปไดว้่า บริษทั ไพร้ซ  วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  (PWC) ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมี
รายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังานก.ล.ต.)    
ซ่ึงเป็นสํานักงานสอบบญัชีชั้นนํา    มีประสบการณ์ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   มามากกว่า  10  ปี เป็นผูเ้สนอราคาตํ่าท่ีสุด  ทั้งน้ีบริษทั PWC  และผูส้อบบญัชีท่ี
เสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด  
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ  ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม  2552 เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติั
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีดงัน้ี 

1.  เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือ นาย
ประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4174  หรือนายสุดวิณ ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3534 ในนามบริษทั   ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยใหค้นใด
คนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จาํกดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั มาแทนได ้
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2.  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเฉพาะของบริษทัฯ จํานวน 950,000 
บาท    โดยเม่ือรวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ แลว้เป็นเงินจาํนวน  2,350,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 2 
ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  
 ทั้งน้ีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจาํปี 2552 และปี 2553 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางดงัน้ี 
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี       (หน่วย:บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน ประจําปี 2553 (ปีที่เสนอ) ประจําปี 2552                 เพิม่ขึน้ (ลดลง)      

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีบริษทัฯ 950,000   1,110,000 (160,000 ) 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 4 
บริษทั 

1,400,000* 2,200,000 (800,000 ) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

- 

รวม 2,350,000 3,310,000 (960,000) 

หมายเหตุ : *1.ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี บริษทั วอเตอร์ เทรดส์ แอนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั  (WTS)  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือ วนัท่ี 24 
พ.ย.2552 

                    2. เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั จาํนวน 700,000 บาท บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา  จาํกดั จาํนวน
250,000 บาท บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั จาํนวน 250,000 บาท และบริษทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั จาํนวน 200,000 บาท 

 

  ประธานไดก้ล่าวสรุปว่าค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในภาพรวมท่ีไดน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นได้
ว่าค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีลดลง  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ืองการควบคุมค่าใชจ่้าย และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติให้คดัเลือกบริษทัผูส้อบบญัชีดว้ยวิธีสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยวิธีใส่ซองปิดผนึก ซ่ึงส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีของบริษทัฯ ลดลงตามท่ีปรากฏดงัตาราง
ขา้งตน้โดยค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ   มีจาํนวนลดลงจาํนวน 160,000 บาท สาํหรับค่าธรรมเนียม
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ลดลงจาํนวน 960,000 บาท  ซ่ึงลดลงคิดเป็นร้อยละ 29  ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในปี 2552    ทั้งน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
  นายสถาพร  ผงันิรันดร์ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพื่อความชดัเจนว่าเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ซ่ึงไดร้วมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี พร้อมทั้งรายไตรมาสแลว้หรือไม่  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่า
ส่วนใหญ่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงบริษทัผูส้อบบญัชีใหม่จะมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสูงข้ึน  จึงมีความเห็นว่า
หากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั จะเขา้ร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีในปีต่อไป ก็ควร
พิจารณาเสนอลดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีลง เน่ืองจากบริษทัฯ ได้ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มี
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีปฏิบติังานอยา่งเขม้แขง็   

 ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และบริษทั สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
อยา่งดีตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2552 โดยมีผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าช่ืนชม ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย
การลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ดงันั้นการกาํหนดให้มีการสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยวิธีใส่
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ซองปิดผนึก จึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น โดยปรากฏว่ามีจาํนวนลดลงถึง 960,000 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํสัญญา
กบับริษทั PWC  เป็นระยะเวลา 1 ปี ดงันั้นบริษทัฯ มีความยนิดีหากในปีต่อไปบริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั จะเขา้กระบวนการสอบราคา และเสนอราคาดงักล่าว โดยเสนอราคาถูกลง 

 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณา  และมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2553 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ง นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977  หรือ  นายประสิทธ์ิ   เยื่องศรี
สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174    หรือ นายสุดวิณ   ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3534  ในนามบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีงบประมาณ  2553    

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  ประจาํปี
งบประมาณ 2553  จาํนวน  950,000 บาท โดยเม่ือรวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ แลว้เป็นเงิน จาํนวน 
2,350,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย    1,247,200,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9951 

ไม่เห็นดว้ย           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง         61,380   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0049 
 
 

ระเบียบวาระที ่7       เร่ืองพจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2553               
 (ตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2553) 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  เรียนว่าตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเม่ือ
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้เห็นชอบการนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553  โดยนําเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัฯ  และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาใหค่้าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษทัฯ   
โดยการพิจารณาดังกล่าวได้ค ํานึงถึง    (1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  ต้องมีความเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล  สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ   (2)   สถานะทางการเงินและการเติบโต
ดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ   รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราค่าตอบแทนกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน   จากรายงานผลสํารวจอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนไดก้ลัน่กรองในเบ้ืองตน้  ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
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1.  โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2553 ให้คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนไว้
เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน  แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดย
ใหป้ระธานคณะกรรมการไดรั้บเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25 ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไ้ดเ้บ้ีย
ประชุมเพียง 1 คร้ัง 

2. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  ซ่ึงไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยใหรั้บค่าเบ้ียประชุม
ตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าเบ้ียประชุมคนละ 20,000  บาทต่อ
คร้ังท่ีเขา้ประชุม  ส่วนคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

3.    โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนสั)  ของคณะกรรมการบริษทัฯ  ประจาํปี 2552  อตัราคนละ  525,000 บาท  
โดยใหป้ระธานคณะกรรมการไดรั้บเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25  และอตัราการคาํนวณโบนสัเป็นไปตามสัดส่วน
ระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

  

 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยใน ขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ไม่มีการ
ปรับเพิ่ม   โดยไดป้รับลดค่าตอบแทนลงตั้งแต่ปี 2551  และในปี 2553 ยงัคงอตัราเท่าเดิม   และในการประชุมคร้ังน้ี
ขออนุมติัปรับเพิ่มข้ึนสาํหรับค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น 20,000 บาท มากกว่าคณะกรรมการ
ชุดย่อยอ่ืนจาํนวน 10,000 บาท   เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบมากกว่า
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน สาํหรับโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลา
บญัชีจากเดิมส้ินสุดเดือนกนัยายน เป็นส้ินสุดเดือนธนัวาคม    ดงันั้น โบนสัจึงเป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยมีการ
คาํนวณอตัราโบนสัในจาํนวนเท่าเดิม  ทั้งน้ีมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2553 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2552 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  (อตัราคงเดิม) 30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดรั้บเพิ่มร้อยละ 25) 
30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดรั้บเพิ่ม      
ร้อยละ 25) 

2. ค่าเบ้ียประชุม (อตัราคงเดิม) 10,000 บาท/คร้ัง/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 

10,000 บาท/คร้ัง/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 

3. โบนสั  
(อตัราคาํนวณโบนสัคงเดิม  และใน
ระยะเวลา 15 เดือน  โดยเป็นไปตาม
สดัส่วนระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในปี 
2552) 

 
คนละ  525,000 บาท 

(ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดรั้บเพิ่มร้อยละ 25) 

 
คนละ 420,000 บาท 

(ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดรั้บเพิ่ม       
ร้อยละ 25) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย  
(อตัราคงเดิม  ยกเวน้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
-จ่ายค่าเบ้ียประชุม จาํนวน 20,000 บาท/คร้ัง*           
 -จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
-ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
*หมายเหตุ: พิจารณาจากภาระความรับผดิชอบทั้งทางธุรกิจ  และ
ในทางกฎหมายไดแ้ก่ ประกาศตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
-จ่ายค่าเบ้ียประชุม จาํนวน 10,000 บาท/คร้ัง            
 -จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม  
-ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของ   
  คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
-จ่ายค่าเบ้ียประชุม จาํนวน 10,000 บาท/คร้ัง  
-จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม  
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
 

 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัใหค่้าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่
คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553) ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2553 
คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนไวเ้ป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม
คนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บเพิ่มข้ึน
อีกร้อยละ 25   ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไ้ดเ้บ้ียประชุมเพียง 1 
คร้ัง 

2.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้รับค่าเบ้ีย
ประชุมตามภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าเบ้ียประชุม คนละ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

 2.2 คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
 ค่าเบ้ียประชุม คนละ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

3.  ค่าตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2552 
จ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2552 ในอตัราเดียวกนั
กับปี 2551 และเพิ่มตามสัดส่วนของระยะเวลา 15 เดือน จึงได้รับเพิ่มเป็นคนละ 
525,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25   ทั้งน้ีอตัราการ
คาํนวนโบนสัเป็นไปตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย    1,240,857,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4865 

ไม่เห็นดว้ย        6,401,710  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.5133 

 งดออกเสียง      2,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0002 
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ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 
 

 ประธานเรียนว่าเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ไดมี้โอกาสสอบถามไดอ้ยา่งโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบวาระ จาํนวน 4 คน ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไดแ้ก่     นางลีนา เจริญศรี นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์นายบุญมี จนัทรวงศ ์และพล.ต.ท.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง ออกจาก
หอ้งประชุมจนกวา่จะพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 
 

จากนั้นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 
กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุก
คร้ัง ทั้งน้ีมีรายนามกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากการออกตามวาระ ดงัน้ี  

1. นางลีนา  เจริญศรี 

2. นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์

3. นายบุญมี จนัทรวงศ ์

4. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง 
  

นอกจากนั้นแลว้ตามท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
กาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม  2552    จนถึงวนัท่ี 31  ธันวาคม 2552   ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อย
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

สาํหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553   กรรมการบริษทัฯ 
ท่ีครบวาระไดแ้ก่ นางลีนา เจริญศรี  และนางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ซ่ึงเป็นกรรมการสรรหาดว้ย  จึงตอ้งออกจาก
ห้องประชุม  ทาํให้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ  แทนกรรมการท่ีครบวาระได้      ประธานกรรมการสรรหาจึงให้ฝ่ายบริหารนําเสนอการ
พิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2553  ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจาํนวน 4 คน ดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบติักรรมการอย่างละเอียด
รอบคอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการไดแ้ก่         1. นางลีนา  เจริญศรี    2. นางนิศกร  
ทดัเทียมรมย ์  3. นายบุญมี จนัทรวงศ ์ 4. พล.ต.ท.สมยศ     พุ่มพนัธ์ุม่วง   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
ต่ออีกวาระหน่ึง   เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มีการเขา้ร่วม
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งได้ปฏิบติัหน้าท่ีใน
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอยา่งเหมาะสม  
 สาํหรับประวติักรรมการทั้ง 4 คน รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ 
สรุปผลงานโดยยอ่ของทั้ง 4 คน ดงัน้ี 
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 นางลนีา เจริญศรี  มีผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 
ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ   รวมทั้ งร่วมเสนอแนะให้ทบทวนขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ
ดาํเนินงานกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และทบทวนสัญญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงใหไ้ดม้าตรฐานท่ีเป็นปัจจุบนัตาม
รูปแบบของสญัญาจา้งทัว่ไป  

2) กาํกบัดูแล ทบทวนเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ประจาํปี 2552  กาํหนดวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน กลยทุธ์ และการวดัความเส่ียงโดยรวม เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ากลยทุธ์การบริหารความเส่ียงได้
นาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม จนกระทัง่ความเส่ียงของบริษทัฯ ปรับระดบัลดลง 

3) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานในการบริหารปัจจัยความเส่ียงท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงหากสามารถ
แกปั้ญหาขอ้หน่ึงขอ้ใดได ้ กจ็ะช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4) ติดตามประเด็นความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษทัฯ และรายงานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ  
อยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 

5) ร่วมกาํกบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยให้แนวทางท่ีหลากหลายและตั้งขอ้สังเกตท่ีสําคญั
เก่ียวกบัการดาํเนินการดา้นบญัชีของบริษทัฯ เพื่อความเขา้ใจอนัดีของผูถื้อหุน้  
 นางนิศกร   ทัดเทียมรมย์   มีผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบริษทัฯ ซ่ึงได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการคณะกรรมการสรรหา   และกรรมการ
คณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงาน   บริษทัฯ ดงัน้ี 

1) จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล  มี
ความอิสระ โปร่งใส และชดัเจน โดยเนน้การสร้างวฒันธรรมท่ีดีของการตรวจสอบ  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนั
ในการปรับปรุงการปฏิบติังาน และช่วยใหป้รับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2) กาํหนดแนวทาง  และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจาํปี และแผนประจาํไตรมาสของบริษทัฯ อยา่ง
สมํ่าเสมอ เช่น การกาํหนดให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน และจดักลุ่มเพ่ือการตรวจสอบ อาทิ  กลุ่มงาน
ปฏิบติัการ  และกลุ่มงานสนบัสนุน เป็นตน้  เพื่อให้สามารถเขา้ใจปัญหาในภาพรวม ท่ีทาํให้การตรวจสอบเกิด
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน โดยเนน้การจดัลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มงาน เพื่อวางแผนเวลาท่ีเขา้ตรวจ 

3) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานในหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทุกระดบัของ 
บริษทัฯ 

4) ร่วมกาํกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยให้แนวทางท่ีหลากหลาย  ตั้ งขอ้สังเกต และให้
คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนต่์อการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5) ดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

6) กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2552 หรือ Corporate KPIs ท่ีตั้งอยูบ่น
หลกัการของความเป็นธรรม เหมาะสม และสามารถวดัผลไดจ้ริง เพื่อไม่สร้างแรงกดดนัหรือเอ้ือประโยชน์แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานจนเกินไป ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาต่อไป 
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นายบุญมี  จันทรวงศ์     มีผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดย่อยของ
บริษทัฯ   ซ่ึงไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1) กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินและการเติบโตด้านผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้ ง 
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกนั 

2) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   กรรมการบริษทัในเครือ   และผูบ้ริหารระดบัสูง   ให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม จากการประเมินผลงานท่ีสะทอ้นผลการดาํเนินงานจริง  รวมทั้ง ร่วมทบทวน
สญัญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูง  ใหไ้ดม้าตรฐานท่ีเป็นปัจจุบนัตามรูปแบบของสญัญาจา้งทัว่ไป  

3) จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหส้ามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล  มี
ความอิสระ โปร่งใส และชดัเจนโดยเนน้การสร้างวฒันธรรมท่ีดีของการตรวจสอบ  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนั
ในการปรับปรุงการปฏิบติังาน  และช่วยใหก้ารปรับปรุงการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4) กาํหนดแนวทาง  และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจาํปีและแผนไตรมาสของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
เช่น การกาํหนดใหมี้การวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน และจดักลุ่มเพ่ือการตรวจสอบ อาทิ  กลุ่มงานปฏิบติัการ  และ
กลุ่มงานสนบัสนุน เป็นตน้  เพ่ือสามารถเขา้ใจปัญหาในภาพรวม ท่ีทาํใหก้ารตรวจสอบใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมใหม้ากข้ึน   
โดยเนน้การจดัลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มงาน เพื่อวางแผนเวลาท่ีเขา้ตรวจ 

5) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานในหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทุกระดบัของ 
บริษทัฯ 

6) ร่วมกาํกบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยใหแ้นวทางท่ีหลากหลายและตั้งขอ้สังเกต ตลอดจนให้
คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ  และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
นาํเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน 

พล.ต.ท. สมยศ  พุ่มพันธ์ุม่วง   มีผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย
ของบริษทัฯ ซ่ึงได้แก่ ประธานคณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และประเมินผลการดาํเนินงานบริษทัฯ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน  และกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ดงัน้ี 

1) กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2552 หรือ Corporate KPIs ท่ีตั้งอยูบ่น
หลกัการของความเป็นธรรม  เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  และสามารถวดัผลไดจ้ริง เพื่อไม่สร้าง
แรงกดดันหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและพนักงานจนเกินไป  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อ
พิจารณาต่อไป  

2) กลั่นกรองการประเมินผลและนําเสนอผลการประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  ย ัง
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

3) พิจารณาและติดตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ  อยา่งสมํ่าเสมอ  และกลัน่กรองการลงทุนอยา่งรอบคอบ  
โดยมุ่งเนน้ให้มีผลตอบแทนตามนโยบายของบริษทัฯ   และการควบคุมตน้ทุนในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  เพ่ือ
รักษาผลกาํไรของบริษทัฯ และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 
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ประธานไดแ้จง้ว่าเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนส่ง
บตัรลงคะแนนทุกใบ ทั้งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงการลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซ่ึงทั้งหมดมี 4 คน โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กนั  และใน
ขณะเดียวกนั เพ่ือให้การรวบรวมบตัรจากผูถื้อหุ้นเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีเก็บบตัร
ลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีแตกต่างจากระเบียบวาระอ่ืนเน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การจดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระเบียบวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม  
 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 4 คน กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยไดรั้บคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี  
1. นางลีนา   เจริญศรี 

เห็นดว้ย   1,247,131,243 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9895 

ไม่เห็นดว้ย   30,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0024 

งดออกเสียง 100,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0081 

2. นางนิศกร   ทดัเทียมรมย ์

เห็นดว้ย    1,247,085,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9858 

ไม่เห็นดว้ย   30,320   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0024 

งดออกเสียง 146,170   เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0117 

3. นายบุญมี   จนัทรวงศ ์

เห็นดว้ย    1,247,085,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9858 

ไม่เห็นดว้ย      30,340   เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0024 

งดออกเสียง     146,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0117 

4. พล.ต.ท. สมยศ   พุม่พนัธ์ม่วง 

เห็นดว้ย    1,247,131,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9895 

ไม่เห็นดว้ย   30,020   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 

งดออกเสียง     100,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0081 
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ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. นายอุทิศ  ธรรมวาทิน 
2. นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง  
3. นางนิศกร   ทดัเทียมรมย ์  
4. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง 
5.   นางลีนา เจริญศรี 
6.   นายวิเศษ  ชาํนาญวงษ ์
7. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา   
8. นางมณฑา  ประณุทนรพาล 
9. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 

10. นายบุญมี จนัทรวงศ ์
11. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 
    

ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้าม)ี  

 

 ประธานเรียนว่าตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีท่ีผูถื้อหุน้จะขอให้
ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมดจึงสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้
  

 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
ดงัต่อไปน้ี 
1.นายคมสันต์ อรพิมพนัธ์ สอบถาม ถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ กรณีท่ีศาลปกครองมีคาํสั่งระงบัโครงการหรือ
กิจกรรมจาํนวน 76 โครงการท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด อาํเภอบา้นฉาง และพื้นท่ีใกลเ้คียงจงัหวดั
ระยอง เพื่อคุม้ครองในดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  รวมถึงศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจประปาในอนาคต 
นอกจากนั้นไดก้ล่าวชมเชยการจดัประชุม ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีไดเ้คยเขา้ร่วมประชุมแลว้
ปรากฏวา่บริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงานของกรรมการบริษทัฯ  ท่ีครบวาระ เป็นรายบุคคลเพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้ไดพ้ิจารณา  
 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ขอบคุณผูถื้อหุน้และเรียนวา่ ในปี 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนงบประมาณ
โดยประมาณการยอดจาํหน่ายนํ้ าอยู่ท่ี  239 ลา้นลูกบาศกเ์มตร กรณีไดรั้บผลกระทบดงักล่าวจะเป็นประมาณร้อย
ละ 1-1.5 ของปริมาณยอดจาํหน่ายนํ้ าเท่านั้น  สาํหรับปี 2554  บริษทัฯ คาดการณ์ว่าผลกระทบดงักล่าวจะไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของปริมาณยอดจาํหน่ายนํ้าท่ี 265 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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อยา่งมีนยัสาํคญั  เน่ืองจากโครงการท่ีมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างการก่อสร้างซ่ึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช้
นํ้ า  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัโดยไดติ้ดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ในระยะยาว    ทั้งน้ีภายหลงัท่ีศาลปกครองมีคาํสัง่ดงักล่าวนั้นต่อมาศาลปกครองไดมี้คาํสัง่ให ้11 โครงการ
จากจาํนวน 76 โครงการสามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้  อน่ึงเพ่ือรองรับความตอ้งการใชน้ํ้ าของผูใ้ชน้ํ้ าใน
อนาคตเม่ือการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ  บริษทัฯ ไดส้อบถามไปยงัผูใ้ชน้ํ้ าหลายราย เช่น บริษทั ดาวเคมีคอล 
จาํกดั   บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย   บมจ.ปตท. เป็นตน้ โดยบริษทั ดาวเคมีคอล จาํกดั ไดมี้หนงัสือแจง้ยงับริษทัฯ ถึง
ความตอ้งการในการใชน้ํ้ าแลว้  อยา่งไรก็ตามในระยะก่อนท่ีการก่อสร้างจะแลว้เสร็จ  โครงการต่างๆ ยงัมีเวลาใน
การจดัทาํการวิเคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment; EIA) และการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) 
 สําหรับคาํถามเร่ืองแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจนํ้ าดิบและธุรกิจนํ้ าประปา กรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจนํ้ าดิบในระยะเวลา 3-5 ปี มีการเจริญเติบโตท่ีสมํ่าเสมอ
ประมาณ ร้อยละ 8-10  ทั้งน้ีในปี 2555-2556 จะตอ้งพิจารณาควบคู่กบัความชดัเจนของ 65 โครงการดว้ย ซ่ึงหาก 
65 โครงการดงักล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จการเติบโตกจ็ะเพ่ิมข้ึน     สาํหรับธุรกิจประปาคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึงการขยายเขตพื้นท่ีจาํหน่ายนํ้ าประปา เช่น ประปาบ่อวินเป็นตน้ ซ่ึงมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี 
ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดป้ระสานงานกบัภาครัฐในการขยายธุรกิจประปา เน่ืองจากในภาพรวมแลว้ยงัมีปริมาณความ
ตอ้งการนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
2. นายมนตรี ดาํรงวงศศิ์ริ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงคู่แข่งธุรกิจของบริษทัฯ     พร้อมทั้งสอบถามถึงระยะเวลาคงเหลือ
ของสัญญาสัมปทานท่ีจะส้ินสุดลงในระยะเวลาอนัใกลแ้ละทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายหลงัท่ีสัญญา
สมัปทานส้ินสุดลง 

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่า ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ ธุรกิจสูบส่งนํ้ าดิบจากแหล่งนํ้ าไปยงั
ผูใ้ชน้ํ้ าต่าง ๆ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทัว่ไป ผา่นท่อส่งนํ้ าดิบ และนอกเหนือจากการรักษาการเติบโตจาก
ธุรกิจหลกัดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ให้ความสําคญัในแผนการบริหารและสูบส่งนํ้ าขา้มจงัหวดัดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ดาํเนินการประสานงานกบัภาครัฐเพ่ือใหป้ริมาณนํ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้ าของบริษทัฯ  และไดช้ี้แจง
เพิ่มเติมเร่ืองผูป้ระกอบกิจการประเภทนํ้ าดิบเช่นเดียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ว่าเป็นผูป้ระกอบธุรกิจรายยอ่ย อยูใ่น
บริเวณทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย)์ และบริเวณอาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  รวมทั้งมีผูใ้หบ้ริการผา่นเขา้ไปยงั
พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ แต่มีจาํนวนไม่มาก ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี  
บริษทัฯ มิไดน่ิ้งนอนใจโดยเนน้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพและการบริการลูกคา้  สาํหรับธุรกิจประปาสมัปทานซ่ึง
เป็นคู่สัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 20 ปี  เวน้แต่ประปาเกาะสมุย
ระยะเวลา 10  ปี  ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบคุณภาพ และ
การขยายพ้ืนท่ีบริการประปาเพ่ือบริการประชาชนใหม้ากข้ึน  

3. นายเกียรติ  สุขมงคล สอบถามถึงรายงานของผูส้อบบญัชี หนา้ 54 ขอ้ 2 ตามท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินได้
ระบุเร่ือง “ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งนํ้ า” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ่้ายตามอตัราท่ีกาํหนด โดยการกาํหนดผลตอบแทน
ดงักล่าวตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยเอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  
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จึงขอสอบถามถึงจาํนวนค่าตอบแทนท่ีไดช้าํระไปแลว้ และการคาดการณ์จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อบริษทัฯ หากตอ้งชาํระค่าตอบแทนดงักล่าว   
 

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ฝ่ายบริหารเสนอระเบียบวาระเพื่อ
ติดตามความคืบหนา้เร่ืองดงักล่าวยงัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง เน่ืองจากเป็นประเด็นตั้งแต่ปี 2543 
และยงัไม่มีขอ้สรุป โดยท่ีประเด็นน้ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบปฏิบติัของภาครัฐ จึงต้องให้ภาครัฐมีความชัดเจน
ก่อน   ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวเป็นค่าเช่าเส้นท่อท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประปาส่วนภูมิภาค    เน่ืองจากเป็นค่าเช่าท่อเส้น
หนองปลาไหล-หนองคอ้ และหนองคอ้-แหลมฉบงัระยะ 2   ภายใตก้ารดูแลของกรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั 
โดยปัจจุบนับริษทัฯ ชาํระค่าเช่าในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากค่านํ้ าดิบ 2 เส้นดงักล่าว ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบั
เส้นท่อนํ้ ามนัของบมจ.ปตท. ท่ีมีอตัราค่าเช่า ร้อยละ 5 ของรายได ้ ดงันั้นค่าเช่าท่อดงักล่าวจึงไม่ควรเกินร้อยละ 5   
ทั้งน้ีหากผลสรุปของอตัราค่าเช่าท่ีบริษทัฯ  ตอ้งชาํระมีความใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าของบมจ. ปตท. ดงักล่าวแลว้
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  ในวงเงินประมาณไม่เกิน 50 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ยงั
กรมธนารักษเ์พ่ือหาขอ้ยติุดงักล่าวแลว้และอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการพิจารณาของภาครัฐ   
 

  ประธานไดม้อบหมายให้น.ส.รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี บริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั 
จาํกัด ช้ีแจงเพ่ิมเติม ซ่ึงน.ส.รุ้งนภาเรียนว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นขอ้สังเกตจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงบรรจุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เร่ืองค่าตอบแทนโครงการท่อส่งนํ้ าของบริษทัฯ โดยปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุป และยงัไม่ทราบ
จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งชาํระเพ่ิมเติมหรืออาจไม่ตอ้งชาํระเพ่ิมเติมกไ็ด ้ เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของภาครัฐ  

4.น.ส.รัตน์รวี วิริรัตน์ ผูถื้อหุ้นสอบถามว่าในปีน้ีบริษทัฯ จะประสบภาวะขาดแคลนนํ้ าเช่นในอดีตหรือไม่ และมี
นโยบายในการจดัสรรนํ้าระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนอยา่งไร 
  ประธานเรียนว่าตามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์ถึงข่าวภาวะขาดแคลนนํ้ าซ่ึงจะอยู่ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในขณะท่ีพื้นท่ีภาคตะวนัออก คณะกรรมการบริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด 
ปรากฏว่าปริมาณนํ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บนํ้ ามีเพียงพอต่อการให้บริการนํ้ าดิบของบริษทัฯ อย่างไรก็ตามเพ่ือเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดวิกฤติภยัแลง้บริษทัฯ ไดเ้ตรียมแผนรองรับไวแ้ลว้  

 ทั้งน้ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนว่าผูว้่าราชการจงัหวดัระยองจะได้ช้ีแจงสถานการณ์นํ้ าภาค
ตะวนัออกในวนัท่ี 29 มีนาคม 2553 
  ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์    บริษทัฯ จะได้นาํขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุ้นมาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2552  
            ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  15.05 น.  
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