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EW/010/070/11   

                  วนัท่ี 3 มีนาคม 2554 
เร่ือง    เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2553  
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2552  

2. รายงานประจ าปี  2553 
3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท  
4. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะ 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ใน
การประชมุครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
ในวันพฤหสับดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคลิแกรนด์       
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา หรือ รับทราบ  
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2553 (22 กนัยายน 2553) และคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 9/2553 (30 กนัยายน  2553) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศยงัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก าหนดระยะเวลาตัง้แต่ วนัที่ 1  ตลุาคม  2553    จนถึงวนัที่ 31  ธนัวาคม 2553 ทัง้นี ้
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอระเบียบวาระผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552  
วัตถุประสงค์ และเหตุผล      บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2552 เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2553 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวยัง          
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552   รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1                                                                                                  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท ประจ าปี 2553 

  
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อการพจิารณาผลการด าเนินงานของบริษัท  และบริษัทยอ่ยในรอบปี 2553 สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 ดงัรายละเอยีดปรากฏดงันี ้
 

1. ปริมาณน า้จ าหนา่ยในระบบ 
1.1. การจ าหนา่ยน า้ดิบ     244.88   ล้าน ลบ.ม. 
1.2. การให้บริการน า้ประปา            58.91   ล้าน ลบ.ม. 

รวม       303.79  ล้าน ลบ.ม. 
 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2. รายได้รวม         4,674,798,890 4,163,753,742 

3. รายจา่ยในการด าเนินการรวม 3,294,306,858 2,943,230,182 
4. คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 89,807,641 67,652,245 
5. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 381,746,492 325,771,396 
6. ก าไรสทุธิ 908,937,899 827,099,919 
7.หกัก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ
บริษัทยอ่ย 

384,284 - 

8.ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 908,553,615 827,099,919 
 
  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี  2553  ดงัรายละเอียดข้างต้น 
 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553    
(ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 

  
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  เพื่อพิจารณางบดลุและผลก าไรขาดทนุประจ าปี 2553 (ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
2553) ของบริษัทซึง่ได้ผา่นการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  ทัง้นี ้
บริษัทได้แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน
ของรายงานประจ าปี 2553 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 สรุปได้ดงันี ้
 

  หนว่ย:บาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์รวม 9,870,599,360 8,775,486,573 
หนีส้ินรวม 3,253,678,587 2,545,693,937 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,616,920,773 6,229,792,636 
ก าไรสทุธิ 908,937,899 827,099,919 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณา และอนมุตัิงบดลุและผลก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2553   ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น 
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2554 

    

วัตถุประสงค์และเหตุผล   มาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ระบวุ่าให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

  ในปี 2553 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) ได้รับการแต่งตัง้จากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2552 ของบริษัทซึง่มีมติแตง่ตัง้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
หรือ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท PWC เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปีงบประมาณ 2553 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบทาน และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจ าปี 2553 จ านวน 950,000 บาท โดยเมื่อรวมทัง้กลุ่มบริษัทแล้วเป็นเงิน
จ านวน 2,350,000 บาท (ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

  ส าหรับปี 2554 บริษัท PWC ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีรายช่ือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
เสนอราคาคา่ธรรมเนียมต ่าซึง่ฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของบริษัท PWC และได้เจรจาตอ่รองราคาแล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 
อนึ่ง  PWC และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี

ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทดงักลา่ว
ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี ้การจ้างส านกังานสอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักัดและกิจการที่เก่ียวข้องกับส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัดเพื่อให้บ ริการอื่นนอกเหนือจาก
งานสอบบญัชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระส าคญัที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบญัชีขาด
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครัง้ที่ 10/2553 (13 ธันวาคม 2553) มีความเห็นว่า 
PWC สามารถปฏิบตัิงานได้ตามแผนการตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ และให้ค าปรึกษา
แนะน าทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี   อีกทัง้ราคาค่าธรรมเนียมลดลงจากปีก่อน              
จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอขออนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2553 แตง่ตัง้ให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 และ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 ในนามบริษัท PWC เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท PWC จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น 
ของบริษัท PWC  แทนได้ และอนมุตัิค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 940,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามที่จ่ายจริงไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียม  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่  12/2553 (23 ธันวาคม 2553) ได้พิจารณาเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุ ครัง้ที่ 10/2553 (13 ธนัวาคม 2553)  ให้น าเสนอขออนมุตัิที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั (PWC)  และอนมุตัิคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2554 ดงันี ้

   หน่วย:บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ประจ าปี 2554  

(ปีที่เสนอ) 

ประจ าปี 2553  

 

ลดลง 

คา่สอบบญัชีบริษัท 940,000   950,000   (10,000) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,360,000 1,400,000 (40,000) 

รวม 2,300,000 2,350,000 (50,000) 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินร้อยละ 2 ของ
คา่ธรรมเนียมการสอบ
บญัชี 

ไมเ่กินร้อยละ 2 ของ
คา่ธรรมเนียมการ
สอบบญัชี 

- 
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1. แตง่ตัง้ให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 และ นายสดุวิณ ปัญญา
วงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4174 ในนาม
บริษัท PWC เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท PWC จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของบริษัท PWC  แทนได้ 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 940,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามที่จ่ายจริงไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียม  

 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติม 
 วัตถุประสงค์อกี 12 ข้อ รวมเป็นวตัถุประสงค์ทัง้สิน้ 37 ข้อ 
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล    หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 3  ก าหนดวตัถปุระสงค์ของบริษัท จ านวน 25 ข้อ 
ซึง่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองของบริษัทเป็นการก าหนดเพื่อการด าเนินกิจการเฉพาะกิจไว้ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัทในปี 
2535 ทัง้นี ้หากในอนาคตบริษัทจะด าเนินการขยายการลงทนุในธุรกิจน า้ พฒันาธุรกิจและร่วมลงทุนกับพนัธมิตร    
รวมทัง้ขยายธุรกิจพลงังานทางเลือก ก็จ าเป็นต้องเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทไว้รองรับ เพื่อให้ครอบคลมุการ
ด าเนินกิจการตามแนววิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทในการประกอบกิจการเก่ียวเนื่องดงักลา่วอย่างครบ
วงจร 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่  1/2554 (31 มกราคม 2554) ได้พิจารณาตามที่ 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุนในการประชุม ครัง้ที่ 1/2554 (18 มกราคม 2554) เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนิน
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทได้อยา่งกว้างขวาง จึงให้น าเสนอยงัที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่ออนมุตัิการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3   โดยให้เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็น 37 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

"ข้อ 26 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน า้สะอาด น า้จืดจากน า้ทะเล น า้บาดาล ระบบรวบรวมและบ าบดั
น า้เสีย และน า้ท่ีผลิตจากกระบวนการอ่ืนๆ รวมทัง้ด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั”  

“ข้อ 27 ประกอบกิจการให้บริการจดัการน า้เสียทกุประเภททัง้ในประเทศและต่างประเทศ  อนัหมายความ
รวมถึง  งานให้บริการท่ีปรึกษา  งานออกแบบ  ก่อสร้าง  เดินระบบ  บ ารุงรักษา  ระบบบ าบดัน า้เสีย  รวมถึงการจดัการ การ
บ าบดัและการก าจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ท่ีเกิดขึน้จากระบบบ าบดัน า้เสีย   การผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียและการด าเนิน
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั”  
 “ ข้อ 28 ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัหมายความรวมถึงการ ซือ้ ขาย ส ารวจ พฒันา จดัหา 
รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วเิคราะห์ ออกแบบ ตดิตัง้ ผลิต จดัให้ได้มา จดัส่ง บ ารุงรักษา พฒันา สะสม 
ส ารอง ประมลู รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า ส่งออก และด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า แหล่งพลงังานอนั
ได้มาจากธรรมชาต ิ เช่น น า้ ลม ความร้อนธรรมชาต ิ แสงแดด แร่ธาต ุ หรือเชือ้เพลิง เป็นต้นวา่ น า้มนั ถ่านหนิ วตัถเุคมีจาก
ถ่านหนิ หรือก๊าซ รวมทัง้พลงังานปรมาณเูพ่ือการผลิตไฟฟ้า และงานอ่ืนท่ีส่งเสริมกิจการเช่นวา่นัน้” 
  “ ข้อ 29 ประกอบกิจการโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าทกุประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงัน า้ โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณ ูโรงไฟฟ้าพลงังานลม  โรงไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพท่ีได้จากระบบบ าบดัน า้เสียหรือ
จากขยะหรือจากสิ่งปฏิกลู โรงไฟฟ้าจากไบโอแก๊สที่ได้จากระบบบ าบดัน า้เสีย และโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ทกุประเภท รวมถงึแหล่ง



 

6 
 

พลงังานอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมกิจการดงักล่าวข้างต้น รวมถงึ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอนัเป็น
วสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟ้านัน้ๆ เป็นต้น” 

  “ ข้อ 30 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ี
ท างาน ถนน สะพาน เข่ือน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท” 
  “ ข้อ 31 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองและอปุกรณ์ส าหรับอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ควบคมุสภาวะเป็นพิษและเพ่ือ
สงวนพลงังาน รวมทัง้ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา ให้บริการ ให้ค าแนะน าและการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลงังาน การสงวนพลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน” 
  “ ข้อ 32 ประกอบกิจการบริการทางด้านวศิวกรรม อตุสาหกรรม กฎหมาย สถาปัตยกรรม รวมทัง้กิจการ
โฆษณา” 

“ ข้อ 33 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัด้านการบริหารงาน พาณิชยกรรม 
การเงิน กฎหมาย วศิวกรรม อตุสาหกรรม ระบบ รวมทัง้แก้ไขปัญหาการผลิต เทคนิค การตลาด การจดัจ าหน่าย และการ
วเิคราะห์ประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ” 

 “ ข้อ 34  ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุน่แรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสีย และเคร่ืองก าจดัขยะ” 
  “ ข้อ 35  ประกอบกิจการเก่ียวกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม รวมทัง้มีไว้และสัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปจ าหน่ายยงัตา่งประเทศ และจดัจ าหน่ายซึง่เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารโทรคมนาคม ดาวเทียม เคร่ืองมือ
อิเลคโทรนิคส์ รวมทัง้อปุกรณ์ ส่วนประกอบ และอะไหล่ที่เก่ียวกบัการส่ือสารโทรคมนาคม” 
  “ ข้อ 36 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้รับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและจัดระวางการขนส่งทุก
ประเภท” 
  “ ข้อ 37 สัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่สินค้าตามที่ก าหนดไว้ใน
วตัถปุระสงค์” 

 
การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้
ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทจะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ   และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (1) 
 

 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (1) ก าหนดให้เป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นการรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนน ทัง้นีจ้าก
การศกึษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสว่นใหญ่ก าหนดเป็นเร่ืองรับทราบการด าเนินกิจการของบริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่  1/2554 (31 มกราคม 2554) ได้พิจารณาตามที่คณะ
กรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2554 (31 มกราคม 2554) จึงเห็นควรให้น าเสนอยงัที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพื่ออนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 40(1) ดงันี ้

 

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) ข้อความท่ีจะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1) 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการ
ที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการที่

บริษัทได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ    
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร     
(4) เลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี               
(6) กิจการอ่ืนๆ                          

 
การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้
ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทจะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงนิคงเหลือส าหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้เดิม และ 
 อนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท   

 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล    ตามที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2546 เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2547 ได้พิจารณาและ
มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 3,500 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 
2,500 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2547 และยงัคงเหลอืวงเงินอีก 1,000 ล้านบาท   และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2548 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2549 ได้อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท  ณ ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ออกหุ้นกู้ ใดๆ ภายใต้วงเงินดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2554 (14 กมุภาพนัธ์  2554) ได้พิจารณาตามที่คณะ
กรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชมุ ครัง้ที่ 3/2554 (10 กมุภาพนัธ์ 2554) เห็นควรให้น าเสนอยงัที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพื่ออนมุตัิยกเลกิวงเงินเดิม และการออกและเสนอขายหุ้นกู้   โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เห็นชอบหลกัการในการยกเลกิวงเงินคงเหลอืส าหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เดมิทัง้ 2 วงเงิน จ านวนรวม 
3,000 ล้านบาท   และ   การออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้าน
บาท  ภายใน 5 ปี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1.1 อนมุตัิยกเลกิวงเงินคงเหลอืส าหรับออก และเสนอขายหุ้นกู้ เดมิทัง้ 2 วงเงิน จ านวนรวม 3,000 ล้านบาท 

คือ วงเงินคงเหลอื 1,000 ล้านบาท (ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2546 เมื่อวนัท่ี 28 
มกราคม 2547) และ วงเงินคงเหลอื 2,000 ล้านบาท (ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 
เมื่อวนัท่ี  27 มกราคม 2549) เพือ่ให้เกิดความชดัเจนของข้อมลู และเป็นปัจจบุนั 

1.2 อนุมตัิให้บริษัทออก และเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  ภายใน       
5 ปี   เพื่อ 1) ช าระหนีข้องบริษัท เช่น เงินกู้   หุ้นกู้   หรือ ตราสารหนีใ้นรูปแบบอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต      
เป็นต้น     2) ขยายการลงทุนให้ครอบคลมุในธุรกิจของบริษัท รวมทัง้การลงทนุในต่างประเทศ (ถ้ามี)          
ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท     3) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

2.  เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินทนุตามความจ าเป็น และเหมาะสม ในกรณีที่ตลาดเงินเอือ้อ านวย 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา 
และมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี  ้ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้   ทัง้นี ้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั 
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

1. พิจารณาก าหนด ประเภท ช่ือ จ านวนที่จะเสนอขายในแตล่ะคราว มลูคา่ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย 
ตอ่หนว่ย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ อาย ุและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก และเสนอขายหุ้นกู้  หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้  

2. แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของบริษัท และ/หรือหลกัทรัพย์ของ
บริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน และ/
หรือ บคุคลอื่นเพื่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้  

3. ติดตอ่เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆ รวมถงึติดตอ่ขออนญุาตให้ข้อมลู
ยื่นเอกสารหลกัฐาน กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่
เก่ียวข้อง หรือจ าเป็นในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว 
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4. ติดตอ่เจรจา ลงนาม แตง่ตัง้ แก้ไขสญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆ รวมถึง ตดิตอ่ขออนญุาตให้
ข้อมลู ยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี ้เพื่อ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว อนัเป็นความจ าเป็น และ/หรือเป็นประโยชน์ตอ่การออก และเสนอ
ขายหุ้นกู้ดงักลา่ว  

 

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 145 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 49 ได้
ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 9  เร่ืองพจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไรประจ าปี และจ่ายเงนิปันผล   
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัท ต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีจนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 
ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองกฎหมายในแตล่ะปีรวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น
ตามที่บริษัทเห็นสมควร  
  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้ว สรุปได้ ดงันี ้

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 
(1 ม.ค.53 – 31 ธ.ค.53) 

ปี 2552   
(1 ม.ค.52-31 ธ.ค.52) 

1. ก าไรสทุธิ  (ล้านบาท) 908.55 807.27 
2. จ านวนหุ้น   
2.1  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 1,663,725,149 1,663,725,149 
2.2 จ านวนหุ้นท่ีจา่ยเงินปันผลประจ าปี 1,663,725,149 1,663,725,149 

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท:หุ้น) 0.38  0.35 
3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท: หุ้น)                  0.13*   0.10 

3.2    เงินปันผลประจ าปี       (บาท: หุ้น)                  0.25   0.25  
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 632.22 582.30 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 69.09% 72.13% 
หมายเหตุ  *ตามมตคิณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครัง้ที่ 8/2553 (วันที่ 23 สิงหาคม 2553) จากผลการ

ด าเนินงาน1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2553 บริษัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชมุ ครัง้ที่ 3/2554 (10 กมุภาพนัธ์ 2554) ได้
พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบให้น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัท เพือ่พิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาและอนมุตัิ ดงันี ้ 

1. การจดัสรรเงินก าไร : บริษัท ได้จดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้เป็นส ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 ไว้ครบถ้วนแล้วตัง้แต ่30 กนัยายน 2549   
2. การจ่ายเงินปันผล  : บริษัทมีก าไรสทุธิ 908.55 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม    จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท  (ศนูย์จดุสามแปดบาท)   ซึง่ประกอบด้วย 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 
สงิหาคม 2553 จากผลการด าเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2553 ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัที่ 
21 กนัยายน 2553 ในอตัราหุ้น 0.13 บาท 

- การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี  30 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 31 มีนาคม 2554 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 เมษายน 2554  
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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 ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล    ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ทัง้นี ้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก
การออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายวเิศษ       ช านาญวงษ์  
2. พล.ต.ต.พิมล  สนิธุนาวา 
3. นายรัษฎา ผอ่งแผ้ว 
4. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2553 (22 กนัยายน 2553) และคณะกรรมการ

บริษัท ในการประชมุ ครัง้ที่ 9/2553 (30 กนัยายน  2553) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยก าหนดระยะเวลาตัง้แต ่วนัที่ 1  ตลุาคม  2553    จนถึงวนัที่ 31  ธันวาคม 2553   ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  
  อนึง่รายนามกรรมการท่ีทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

1. นายวเิศษ       ช านาญวงษ์  ตอ่อีกวาระหนึง่ 
2. พล.ต.ต.พิมล  สนิธุนาวา ตอ่อีกวาระหนึง่ 
3. นายเพ่ิมศกัดิ ์ รัตนอบุล  แทน นายรัษฎา ผอ่งแผ้ว  
4. นายประพนัธ์  อศัวอารี  ตอ่อีกวาระหนึง่ 

 

รายละเอียดประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการประชมุครัง้ที่ 1/2553 (31 มกราคม 2554) และครัง้ที่ 2/2554 (8 
กมุภาพนัธ์ 2554) 
 1.เห็นควรให้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้ให้สทิธิดงักลา่วข้างต้น 
 2. คณะกรรมการสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ได้พิจารณาความ
เหมาะสม และคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
แล้วจึงมีมติให้น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2554 (14 กมุภาพนัธ์ 2554)  โดยที่กรรมการซึ่งไม่รวมผู้
มีสว่นได้เสีย จ านวน 4 คน ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว รวมทัง้พิจารณาคณุสมบตัิกรรมการ
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว กลา่วคือต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า มี
ความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้
สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  ทัง้นีก้รรมการ 4 คน ได้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็น
อย่างดีมาโดยตลอด  และเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ   จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายวิเศษ   ช านาญวงษ์   พล.ต.ต.พิมล  สนิธุนาวา  นายประพนัธ์   อศัวอารี  กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่    และแตง่ตัง้นายเพ่ิมศกัดิ์ รัตนอบุล เข้าเป็นกรรมการแทน  นายรัษฎา ผอ่งแผ้ว  
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท  
ประจ าปี 2554 (ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)  

 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล   ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 14 วรรค 2- 3 และมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ งประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2554 (11 กุมภาพันธ์ 2554)  ได้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554  โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท   โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท และความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทนสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจ
ทัง้ประเภทและขนาดทีใ่กล้เคียงกนัจากข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย    ตามที่เห็นสมควร ดงันี ้

 

 

 

 

 ปี 2554 (ปีที่เสนอ) ปี 2553  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   
1. คา่ตอบแทนรายเดือน  30,000 บาท/คน/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้รับเพิ่ม      
ร้อยละ 25) 

30,000 บาท/คน/เดือน 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้รับเพิ่ม           
ร้อยละ 25) 

2. คา่เบีย้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้/เดือน  
(จา่ยเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ) 

10,000 บาท/ครัง้/เดือน  
(จา่ยเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ) 

3. โบนสั (อตัราค านวณโบนสั
เป็นไปตามสดัสว่นระยะเวลา
ด ารงต าแหนง่ในปี 2553) 

คนละ 420,000 บาท 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อย
ละ 25)   

คนละ  525,000 บาท 
(ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อย
ละ 25)   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้    
-จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 
-ไมม่ีการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
-จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้         
-จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 
-ไมม่ีการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืน 

 คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 
- จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้             
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 
- จ่ายคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้            
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ  
- ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่  2/2554 (14 กุมภาพันธ์ 2554) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอแล้ว เห็นสมควรน าเสนอยงัที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2554  
คงอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทตอ่คน แบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคนละ 1 สว่น และ
คา่ตอบแทนรายเดือน 3 สว่น โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 ทัง้นี ้หากเดือนใด
มีการประชมุเกิน 1 ครัง้ คงให้ได้เบีย้ประชมุเพยีง 1 ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ย (ไมม่คีา่ตอบแทนรายเดือน) โดยให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุตามภาระหน้าที่
ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  : คา่เบีย้ประชมุ  คนละ  20,000 บาท ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 
2.2 คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ  : คา่เบีย้ประชมุ คนละ 10,000 บาท  ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

3. คา่ตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2553 
คงอตัราคา่ตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2553 ในอตัราคนละ 420,000 บาท โดยให้
ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 และอตัราการค านวณโบนสัเป็นไปตามสดัสว่น
ระยะเวลาที่เข้าด ารงต าแหนง่ 

 
การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้ก าหนดให้การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
จึงเรียนมายงัผู้ ถือหุ้นเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม    ตามวนั เวลา และสถานที่   ดงักล่าวโดยพร้อม

เพรียงกนั โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถอืหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป       

กรณีท่านผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง  โปรดน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตร
ประจ าตวัที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหนว่ยงานราชการพร้อมทัง้แนบแบบฟอร์มลงทะเบียน   

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่  นางนิศกร ทัดเทียมรมย์ หรือนายบุญมี จันทรวงศ์  เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะก็ได้  โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  หรือ ข.หรือ ค. แบบใดแบบหนึง่  หรือ 

กรณีที่ 2  มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด 
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะน าเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ  
(2) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น)หรือบตัรประจ าตวัที่แสดงรูปถ่าย
ที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาในวนัดงักลา่ว พร้อมทัง้แนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียน  
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะน าเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ  
(2) แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนที่ออกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย์ (หนงัสอืรับรองมีอายไุมเ่กิน 3 
เดือน) พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัท และประทบัตราบริษัท 
(3) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง 

รายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน  หนงัสอืมอบฉนัทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน   ปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 7 และ 8  

 

ทัง้นี ้ให้ผู้มอบฉนัทะกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ ตลอดจนติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นตอ่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชมุ  

อนึง่ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2553  
ในวนัที่  1 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนในวนัที่  2 มีนาคม 2554   และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้น  ในวนัที่ 30 
มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2554   
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