
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที ่1/2551 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที ่12 พฤษภาคม 2551  เวลา 9.00 น. ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์  สโมสรทหารบก 
เลขที ่195  ถนนวภิาวดรัีงสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

………………………………………………………………………. 
 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน  ประธานในท่ีประชุม  ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รวม  2,295   ราย  
รวมเป็นจาํนวนหุน้  1,663,725,149   หุน้  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้216  ราย  
คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,429,958,243  หุน้  หรือเป็นจาํนวนร้อยละ  85.95  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น
องคป์ระชุม  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
   

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 2 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1.   นายอุทิศ   ธรรมวาทิน      กรรมการ 
2.   นางมณฑา  ประณุทนรพาล  กรรมการ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายประพนัธ์     อศัวอารี     กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
2. นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู  ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
       และเลขานุการบริษทัฯ 
3. นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธิ  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและการบญัชี 
4. นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ 
5. นายพจนา   บุญศิริ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นางสาวเฟ่ืองฟ้า   น่ิมเจริญ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นายเจริญสุข   วรพรรณโสภาค  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
8. นายนาํศกัดิ   วรรณวสูิตร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 
9. นางวริาวรรณ   ธารานนท ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ 

 10. นางสาวกนัยานาถ   วรีะพนัธ์ุ   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด 
 

 ผูบ้ริหารของบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (UU) ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายไพโรจน์  สัตยสัณห์สกลุ  กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นายปิติพงษ ์ ชีรานนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายปฏิบติัการ)  
3. นายวรีะวฒัน์  เตชะสุนทโรวาท   รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายบริหาร) 
4. นายชาตรี  พทุธรักษา   ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 1  
5. นายจุมพล  จนัทร์คาํ    ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 2  
6. นางศศิธร  สุริยจนัทร์   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
7. นายกฤษฎา  มหาสันทนะ  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 
8. นางชุมสาย  บุณยรัตพนัธ์ุ  ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 
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เม่ือเวลา  9.00 น.   นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม  และเรียนวา่เพื่อให้การ
ดาํเนินการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายให้พิธีกรแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนน : 

กาํหนดใหก้ารลงมติกระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ (One Share One Vote) ซ่ึงในผู ้
ถือหุน้ออกเสียงลงคะแนนไดใ้น 3 กรณี ไดแ้ก่  1. เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน สาํหรับมติท่ีประชุมในกรณีปกติ
ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สาํหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ประธานท่ีประชุมจะเสนอใหพิ้จารณาลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดย
จะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง ให้ยกมือข้ึน 
เจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักล่าว โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน  และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือ
ถือวา่ในท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดงความประสงคใ์น
การออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติไดต้ามสมควร สําหรับหนังสือมอบฉันทะท่ีผูม้อบ
ฉันทะแสดงความประสงค์ออกเสียงไวแ้ลว้ บริษทัฯ ดาํเนินการบนัทึกการออกเสียงนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์เม่ือ
ลงทะเบียน และใชน้บัเป็นมติการออกเสียง ทั้งน้ีผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละระเบียบวาระประธานในท่ีประชุมจะถามผูถื้อหุน้ทุกระเบียบวาระวา่มีผูใ้ด
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่  ทั้งน้ีในระเบียบวาระท่ี 1 เป็นการลงมติเพื่อทราบไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  สาํหรับการ
ขอมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระจึงใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงเท่านั้น สําหรับกรณีท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองการแต่งตั้ ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกผูถื้อหุน้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงบตัร
ลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการรายบุคคล 

กรณีท่ีบตัรลงคะแนนเป็นโมฆะ ไดแ้ก่ 
 1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 2. บตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคล์งคะแนนเช่นใด 
 3. หากบริษทัฯ ตรวจสอบในภายหลงัปรากฏวา่ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
 2. การนบัและการประกาศผลคะแนน 
 เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน  และนบัคะแนนเสียงโดยให ้บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั หรือ TSD ในการอาํนวยความสะดวกโดยนาํโปรแกรมลงทะเบียน (E-Voting) ในการนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode 
มาใชส้าํหรับการประชุมคร้ังน้ี การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระ  และนาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ 
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 เจา้หนา้ท่ีของ TSD ตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง โดยจะสรุปผลคะแนนแต่ละ
ระเบียบวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบเม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ  นอกจากนั้นบริษทัฯ จะสรุปผลคะแนนทุกระเบียบวาระใหท้ราบ
อีกคร้ังภายหลงัการประชุม และในวนัถดัไปบริษทัฯ จะสรุปผลคะแนนแจง้สารสนเทศของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตต์ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจากนั้ นแลว้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษทักฎหมายจากภายนอกทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์และให้
ความเห็นทางกฎหมายในท่ีประชุม และบริษทัฯ ใคร่ขอขอบคุณผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นผู ้
สังเกตการณ์ในการประชุม      ทั้งน้ีเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ได้
ดาํเนินการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว   และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือใหมี้อาสาสมคัรสังเกตการณ์การนบั
คะแนนท่ีดา้นขา้งหอ้งประชุมประกอบดว้ย สาํนกังานกฎหมายภายนอก    ผูแ้ทนจากบริษทัฯ จาํนวน  3  คน  สมาคมอาสา
พิทกัษสิ์ทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดย นายฮัง่ใช ้อคัควสักลุ  และผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 3 คน 
   
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามถึงวธีิการลงทะเบียน 
  

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวขอบคุณบริษทัฯ    ในการจดั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอย่างดีในคร้ังน้ี และขอขอบคุณท่ีเสนอให้เป็นผูส้ังเกตการณ์การนับคะแนน  แต่เน่ืองจากตอ้ง
สังเกตการณ์ขณะประชุมเพื่อถามคาํถามต่อท่ีประชุม จึงแจง้วา่ขออนุญาตเป็นผูน้ัง่ประชุมเพื่อสังเกตการณ์ขณะประชุมแทน  

จากนั้นประธานฯ  ไดม้อบหมายให้นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ นาํเสนอระเบียบวาระท่ี
กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ        

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
เร่ืองท่ี1 คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2551 มีมติให้จาํหน่ายหุ้น

สามญับริษทั อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ ์จาํกดั (EHP) ซ่ึงเดิมบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  เป็นผล
ให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากการจาํหน่ายหุ้น EHP ทาํให้บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับรู้ผลขาดทุนและประหยดัภาษีไดร้วม
ประมาณ 68 ลา้นบาท 

เร่ืองท่ี 2 เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2551 มีมติรับทราบการ
ลาออกของกรรมการ จาํนวน 6 คน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 และจาํนวน 1 คน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2551 รวมเป็นกรรมการลาออกจาํนวน 7 คน จึงคงเหลือกรรมการจาํนวน 4 คน ซ่ึงไม่ครบจาํนวนเป็นองค์
ประชุม ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเหลือจึงตอ้งจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อให้ท่ีประชุมแต่งตั้งกรรมการแทน
ตาํแหน่งท่ีวา่งลง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 83  

ต่อมาในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯ ไดรั้บทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายศิวะ แสงมณี  โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2551  
 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯ ไดรั้บทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ พล.อ.สุเจตน์ วฒันสุข 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551   

ดงันั้นกรรมการบริษทัฯ ไดล้าออกจาํนวน 9 คน จาก จาํนวน 11 คน จึงคงเหลือกรรมการ จาํนวน 2 คน 
 

เร่ืองท่ี 3  สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550 ท่ีผ่านมามีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามถึงการเยี่ยมชม
อาคารสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่   เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่ไดท้าํพิธีเปิดอาคารอยา่งเป็นทางการ ทางบริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผู ้
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ถือหุ้นเขา้เยี่ยมชมอาคารสํานักงานใหญ่  ก่อนทาํพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยบริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นท่ีสนใจแจง้
ความจาํนงท่ีโต๊ะพนักงานสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ท่ีตั้งไวด้า้นนอกห้องน้ีเพื่อลงทะเบียนเยี่ยมชมอาคารสํานักงานใหญ่ใน
ปลายเดือนมิถุนายน 2551 
 
มตทิีป่ระชุม           รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2551 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เรียนวา่จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2550  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี  
24 มกราคม 2551  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณารายงานการประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2550 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 

นาย พรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุน้  มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ขอให้ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้เสนอแนะ  และแจง้ให้ผูถื้อหุน้ถามคาํถามก่อนสรุปใหท่ี้ประชุมลงคะแนนใน
แต่ละระเบียบวาระ 
2. ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2550 หน้า 7  ขอ้ 2 จากขอ้ความเดิมระบุว่า “นายพรชยั เหล่า
เศรษฐานนัท”์  แกไ้ขเป็น “นายพรชยั ธรณธรรม” แทน 
3. ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2550 หนา้ 11 ขอ้ 3 จากขอ้ความเดิมระบุวา่ “ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีไม่
ระบุนามแจง้ว่า.......”     แกไ้ขเป็น  “นายพรชยั ธรณธรรม   แจง้ว่า ตามท่ีนายบวรศกัดิ อุวรรณโณ กรรมการบริษทัฯ ได้
ยนืยนัวา่บริษทัฯ พร้อมให้ผูถื้อหุน้เขา้ดูขอ้มูลและเอกสารการประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ไดโ้ดยมีหนงัสือแจง้ยงับริษทัฯ 
เป็นการล่วงหนา้ จึงขอใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย”   
4. ขอเพิ่มเติมขอ้เสนอแนะในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2550 หนา้ 26  วา่เน่ืองจากตนไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่
ตนเองมีข้อเสนอแนะในระเบียบวาระน้ีว่า การเสนอรายช่ือผูเ้ป็นกรรมการในระเบียบวาระน้ีขาดผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นการจดัการระบบประปาอยา่งแทจ้ริง จึงขอทราบแนวทาง และหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทัฯ ท่ี
นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ ดงันั้นจึงขอใหเ้พิ่มเติมขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวใ้นระเบียบวาระน้ีดว้ย 

นายโชคบุญ กิจประดบัศิลป์ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สังเกตและสอบถามสาเหตุของการลาออกของกรรมการ 
นายพิทักษ์ สมพงษ์ ผูถื้อหุ้น มีขอ้เสนอแนะว่าเพื่อไม่ให้การประชุมใช้เวลานาน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นถามหรือ

เสนอแนะเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระเท่านั้น กรณีท่ีเสนอแนะนอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีพิจารณาแลว้  เห็น
ควรใหป้ระธานฯ ดาํเนินการประชุมใหอ้ยูใ่นเฉพาะในระเบียบวาระเท่านั้น  

นางสาวเพญ็ศรี ศรีบุญญฤทธิ ขอแกไ้ขรายงานการประชุมหนา้ 11 ขอ้ 2 จากขอ้ความเดิมระบุไวว้า่ “นางสาวเพญ็
ศรี ก๊วยสุวรรณ”  เป็น “นางสาวเพญ็ศรี ศรีบุญญฤทธิ” 

ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น   และขออภยัในความผิดพลาดดงักล่าวอนัเน่ืองมาจากการบนัทึกรายงานการ
ประชุมท่ีผ่านมาอาจมีขอ้บกพร่องในการบนัทึกช่ือ และนามสกุล ของผูถื้อหุ้น และให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็น
ดงักล่าวตามท่ีผูถื้อหุน้เสนอดว้ย  

ทั้งน้ีการลาออกของกรรมการเป็นสิทธิโดยอิสระและความประสงคข์องกรรมการท่ีประสงคล์าออกโดยมีหนงัสือ
ยงับริษทัฯ แลว้ สาํหรับขอ้ซกัถามกรณีท่ีมีขา้ราชการตาํรวจไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 3 คนและผูถื้อ
หุน้มีขอ้สังเกตวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทัฯ นั้นเน่ืองจากในระเบียบวาระน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
ดงันั้นจึงขอตอบคาํถามดงักล่าวในระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก  
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กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเน่ืองจากในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550 ท่ีผ่านมามีการ
บนัทึกเสียงไวแ้ลว้จึงขอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้ทราบในประเดน็ดงักล่าว 
 
มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้บริษทัฯ ประจาํปี 2550  
 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    759,563,314 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 53.1134 
 ไม่เห็นดว้ย    670,278,840 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 46.8701 
 งดออกเสียง     236,549 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่3   พจิารณาเร่ืองการแต่งตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออก 
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  ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ก่อนเร่ิมการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3 เพื่อใหก้ารพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสจึงขอเชิญผูมี้ส่วนไดเ้สียคือ นายประพนัธ์  อศัวอารี ออกจากหอ้งประชุมก่อนเขา้สู่การ
พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3  
  จากนั้นประธานฯ เรียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2551 มีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 6 คน ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551  และ
จาํนวน 1 คนขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2551 กรรมการท่ีมีหนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ
รายละเอียดปรากฏตามสาํเนาหนงัสือลาออกของกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
รวมทั้งส้ินจาํนวน 7 คน ทาํใหก้รรมการของบริษทัฯ คงเหลือเพียงจาํนวน 4 คนคือ  

1. นายอุทิศ    ธรรมวาทิน 

2. พลเอกสุเจตน์   วฒันสุข 

3. นายศิวะ  แสงมณี 

4. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

ดงันั้นตามพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 83 ระบุใหก้รณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ
วา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลือกระทาํการจดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง และเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯ ไดรั้บทราบการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ
นายศิวะ  แสงมณี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯ ไดรั้บทราบการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการของ พลเอกสุเจตน์  วฒันสุข โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงการลาออกของ
กรรมการบริษทัฯ ทั้งสองคนดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นสารสนเทศของบริษทัฯ  ยงัผูถื้อหุน้ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์
ฯ แลว้ในวนัท่ี 2 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ดงันั้นในระเบียบวาระท่ี 3 น้ีจึงเป็นการเลือกตั้งกรรมการใหม่จาํนวน 9 คน  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอช่ือ  และประวัติของบุคคลผู ้มีความรู้และ
ประสบการณ์ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเวบ็ไซตเ์พื่อผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ก่อนการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้าํเสนอรายละเอียดประวติัของแต่ละบุคคลบนจอฉายภาพและมอบเป็น
เอกสารสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ ดงัน้ี 

 

1. นายรัษฎา   ผอ่งแผว้ 

2. นายประพนัธ์  อศัวอารี 

3. พล.ต.อ. อชิรวทิย ์  สุพรรณเภสัช 

4. นายชาญชยั  ตนัติศิรินทร์ 

5. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 

6. พล.ต.ต. พิมล  สินธุนาวา 

7. พล.ต.ท. สมยศ  พุม่พนัธ์ุม่วง 

8. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

9. นายฉกรรจ ์  แสงรักษาวงศ ์

สําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งในระเบียบวาระน้ีได้แยกบัตรลงคะแนนไวต่้างหากโดยให้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่
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เจา้หนา้ท่ี  และเพื่อความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้จาํนวน 2 คน สมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ย และสาํนกังานกฎหมายเขา้สังเกตการณ์ในการนบัคะแนนโดยจะทาํการเลือกตั้งเรียงตามลาํดบัตั้งแต่คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 9 
เป็นตน้ไป 

ประธานไดส้อบถามความเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม 
 

 นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมีขอ้เสนอแนะและสอบถามดงัน้ี  
 

1. หลกัเกณฑก์ารนาํเสนอผูมี้คุณสมบติัและประสบการณ์เหมาะสมต่อผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

นั้น บริษทัฯ มีวธีิการและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งไร และผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการ

จดัการระบบประปาอยา่งไร 

2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการคร้ังน้ีเป็นการเสนอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งหรือรับรอง 

3. เร่ืองความพร้อมของบริษทัฯ ซ่ึงควรไดเ้สนอเอกสารประวติัของผูมี้คุณสมบติัแต่ละคนใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา

เพราะไม่ใช่ผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีจะสามารถเปิดดูจากเวบ็ไซตไ์ด ้  จึงควรส่งเอกสารดงักล่าวไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมดว้ย 

4. การลาออกของกรรมการแจง้วา่เน่ืองจากมีภารกิจมากไม่สามารถปฏิบติังานได ้ แต่ในการสรรหายงัคงมีการเสนอ

ช่ือกรรมการเดิมใหผู้ถื้อหุน้เลือกใหม่จึงขอใหต้อบคาํถามน้ีดว้ย 

 

นายพิทักษ์  สมพงษ์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมหาชนท่ีบริหารกิจการและอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จาํเป็นตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของผูเ้ขา้เป็นกรรมการแต่ไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้มี้คุณวุฒิตรงสายงานหรือชาํนาญ
เฉพาะดา้นทั้งหมด   หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นตน้ อาจมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาผูมี้ความชาํนาญเฉพาะดา้นเขา้มาบริหารจดัการเพื่อประโยชน์ของประเทศ แต่เน่ืองจากบริษทั
มหาชนตอ้งการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารหลากหลายดา้น  และตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์เพื่อทาํให้
ธุรกิจดาํเนินต่อไปได ้ และมีกาํไร  วตัถุประสงคสู์งสุดของบริษทัฯ  คือบริษทัฯประกอบการและมีกาํไร และปันผลให ้     ผู ้
ถือหุน้ได ้จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ช้าํนาญการทางสายการประปามาบริหารงานทั้งหมด 
 นายพงษพ์ฒัน์  พฒันอุดมสุข เสนอความเห็นวา่มีตาํรวจจะเขา้มาเป็นกรรมการจาํนวน 3 คนเป็นจาํนวนท่ีมาก
เกินไป 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้าํแนะนาํและตั้งคาํถาม โดยช้ีแจงวา่คาํถามของผูถื้อหุน้นั้นบางขอ้มีความ
ชดัเจนแลว้จากความเห็นของนายพิทกัษ ์  สมพงษ ์ จึงขอเรียนเพิ่มเติมหลกัเกณฑว์ธีิการสรรหาวา่ โดยปกติแลว้บริษทั
มหาชนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑว์ธีิการเพื่อ
คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวชิาต่างๆมาประกอบกนัและเสนอช่ือใหท่ี้ประชุม
เลือกตั้ง โดยในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาทุกอยา่งเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  
และเช่ือวา่กรรมการสรรหาไดพิ้จารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติั ความรู้ความสามารถครบถว้นสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทุกประการ สาํหรับประเดน็เก่ียวกบัเหตุของการลาออกของกรรมการ
เน่ืองจากมีภารกิจมากนั้น ขอเรียนวา่การลาออกถือเป็นเอกสิทธิของกรรมการแต่ละคน และมีผลการลาออกตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือ  ส่วนการพิจารณาเลือกสรรบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการอีกเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาแลว้วา่
บุคคลนั้นเหมาะสมท่ีจะเขา้มาบริหารงานของบริษทัฯ ต่อไป 
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 นายโชคบุญ  จิตรประดบัศิลป์ ผูถื้อหุน้ขอทราบวา่กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหม่นั้นไดศึ้กษาธุรกิจของ 
บริษทัฯ หรือยงั และมีวสิัยทศัน์อยา่งไร ท่านทั้งหลายเม่ือเขา้มาเป็นกรรมการแลว้จะทาํใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
 

 ประธาน  ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถ หลายๆท่านเป็นขา้ราชการชั้น
ผูใ้หญ่ซ่ึงมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่างๆ  ดงันั้นจึงเช่ือวา่หากท่านทั้งหลายไดรั้บเลือกเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ
จะร่วมมือร่วมใจกนัและทาํใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะส่งผลบริหารกิจการของบริษทัฯ ใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้และสามารถพฒันาบริษทัฯ สู่การเป็นบริษทันํ้าชั้นนาํทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ และเช่ือวา่จะช่วยใหก้าร
ดาํเนินกิจการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสหลายๆท่านเป็นขา้ราชการผูใ้หญ่หลายๆท่านเป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ
สามารถนาํพากิจการของท่านเหล่านั้นไปสู่ความสาํเร็จได ้ เช่ือวา่ท่านเหล่านั้นจะสามารถนาํพาบริษทัฯไปสู่ความสาํเร็จได้
เช่นกนั 
 

 นายพิทกัษ ์  สมพงษ ์  เสนอความเห็นวา่ไม่ควรมองตาํรวจในดา้นลบเพราะหากท่านมีประสบการณ์และสามารถ
ใหค้วามเห็นหรือบริหารบริษทัฯ ใหมี้กาํไรไดก้เ็ห็นดว้ย 
 

 นายศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี  ขอทราบวา่ในวนัน้ีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดเ้ขา้มาร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ 
กรรมการท่ีมาจากสายตาํรวจนั้นจะมีเวลาเขา้ร่วมประชุมหรือไม่  โดยเฉพาะพล.ต.อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช      ทราบวา่เป็น
ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ อีกประการหน่ึงคือเร่ืองเงินเดือน และโบนสัของกรรมการซ่ึงมิไดมี้การพิจารณาในท่ีประชุมน้ี 
 

 ประธานฯ  ช้ีแจงวา่เน่ืองจากวนัน้ีเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีนายฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ ์  นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ 
ณ อยธุยา  เขา้ร่วมประชุมฯ  และนายประพนัธ์ อศัวอารี ในฐานะกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ท่ีเขา้ร่วมประชุม สาํหรับท่าน
อ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้จึงมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  นอกจากนั้นแลว้กรรมการเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งแลว้จึงจะมีหนา้ท่ีเขา้
ร่วมการประชุม ส่วนพล.ต.อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช  ปัจจุบนัไดเ้กษียณอายรุาชการแลว้   นอกจากนั้นเร่ืองเงินเดือนโบนสั
เม่ือไม่ไดมี้การกาํหนดไวใ้นระเบียบวาระการประชุมกค็งใหเ้ป็นไปตามเดิม  จึงขอดาํเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระท่ี
กาํหนด 
 

 นายพิทกัษ ์  สมพงษ ์ มีความเห็นวา่เงินเดือนโบนสัเป็นการกาํหนดใหส้าํหรับตาํแหน่งกรรมการเม่ือมีการแต่งตั้ง
บุคคลเขา้ใหม่ในตาํแหน่งนั้นๆ กค็งจะไดรั้บตามตาํแหน่งไม่ใช่เฉพาะรายบุคคล ในส่วนของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือท่ีไม่ได้
เขา้มาประชุมในวนัน้ีเห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  เน่ืองจากในวนัน้ีเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเหล่านั้นยงัมิไดรั้บ
เลือกจึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นเร่ืองท่ีชอบแลว้ 
 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย แถลงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการเป็นการกาํหนดค่าตอบแทนในการ
ทาํหนา้ท่ีตาํแหน่งกรรมการ มิใช่เป็นการกาํหนดเป็นรายบุคคล เม่ือมีการพิจารณาแลว้กไ็ม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณา
อีกเม่ือมีการตั้งกรรมการใหม่ อีกทั้งกรณีน้ีเป็นการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีลาออก วาระการเป็นกรรมการ
คงเหลือเท่ากบักบัวาระกรรมการชุดเดิม 
 

 นางสาวมาลินี  เวชอุรัย  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีกรรมการใหม่จะเขา้รับโบนสัเพราะยงัไม่ไดมี้
ผลงาน 
 

 ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่การจ่ายโบนสัของกรรมการ บริษทัฯ มีขั้นตอนและวธีิการคาํนวณอยูแ่ลว้ไม่ได้
หมายความวา่ผูท่ี้เป็นกรรมการเขา้ใหม่จะไดรั้บโบนสัเตม็ปีโดยจะไดรั้บตามสัดส่วนระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในรอบปี
บญัชี ตามวธีิการคาํนวณของบริษทัฯเม่ือมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี ซ่ึงเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์   
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จากนั้นประธานฯ ขอใหเ้ร่ิมการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลาํดบัดงัน้ี 
1.  นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 

2. นายประพนัธ์  อศัวอารี 

3. พล.ต.อ. อชิรวทิย ์  สุพรรณเภสัช 

4. นายชาญชยั  ตนัติศิรินทร์ 

5. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 

6. พล.ต.ต. พิมล  สินธุนาวา 

7. พล.ต.ท. สมยศ  พุม่พนัธ์ุม่วง 

8. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

9. นายฉกรรจ ์  แสงรักษาวงศ ์

ประธานสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ  แต่ละคนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 9 คนแทนกรรมการบริษทัฯ ท่ีลาออก ดงัน้ี 

 

1. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 
เห็นดว้ย  1,412,364,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.7613 
ไม่เห็นดว้ย       15,269,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.0677 
งดออกเสียง         2,445,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1710 
 

2.  นายประพนัธ์    อศัวอารี 
เห็นดว้ย  1,410,514,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6319 
ไม่เห็นดว้ย       17,061,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.1930 
งดออกเสียง        2,503,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1751 
 

3.  พล.ต.อ. อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช 
เห็นดว้ย  1,394,609,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5198 
ไม่เห็นดว้ย      32,946,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.3038 
งดออกเสียง        2,522,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1764 
 

4.  นายชาญชยั  ตนัติศิรินทร์  
เห็นดว้ย  1,410,516,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.6321 
ไม่เห็นดว้ย      15,580,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0895 
งดออกเสียง        3,981,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.2784 
 
 
5. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 

เห็นดว้ย  1,393,135,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.4167 
ไม่เห็นดว้ย      32,770,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.2915 
งดออกเสียง        4,172,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.2918   
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6. พล.ต.ต. พิมล  สินธุนาวา 

เห็นดว้ย  1,392,847,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.3966 
ไม่เห็นดว้ย      32,972,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.3057 
งดออกเสียง        4,258,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.2977 
 

7. พล.ต.ท. สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง 

เห็นดว้ย  1,394,461,959 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.5095  
ไม่เห็นดว้ย      32,856,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.2975   
งดออกเสียง        2,760,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1930 
 

8. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

เห็นดว้ย  1,412,403,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.7641   
ไม่เห็นดว้ย      15,222,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0645 
งดออกเสียง        2,452,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1715 
 

9. นายฉกรรจ ์  แสงรักษาวงศ ์

เห็นดว้ย  1,412,046,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.7391  
ไม่เห็นดว้ย      15,325,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0716 
งดออกเสียง        2,707,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1893 
 

นายวรวศั ศิริพานิช ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของสาํนกังานประกนัสังคม ซ่ึงถือหุน้จาํนวน 9,897,800 หุน้ไดโ้ตแ้ยง้เก่ียวกบั
การนบัคะแนนเน่ืองจากสาํนกังานประกนัสังคมไดท้าํการมอบฉนัทะในการลงคะแนนแบบ ข. โดยลงคะแนนงดออกเสียง 
แต่เม่ือไดท้าํการรวมผลคะแนนเสียงมาแลว้จึงเห็นวา่อาจมีขอ้บกพร่องในการนบัคะแนน  

 

ประธานได้ช้ีแจงว่าการนับคะแนนเสียงในคร้ังน้ีบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD)  เป็นผูด้าํเนินการเพื่อความโปร่งใส และมีอาสาสมคัรหลายองค์กร ประกอบดว้ย ท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอก ผูแ้ทนของบริษทัฯ จาํนวน 3 คน และผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมน้ีจาํนวน 3 คน  เขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ย
เพื่อความโปร่งใสในการจัดประชุมคร้ังน้ี สําหรับขอ้ทักท้วงของผูถื้อหุ้นซ่ึงได้โตแ้ยง้นั้นขอให้เจ้าหน้าท่ีดาํเนินการ
ตรวจสอบดว้ย 

 

นายศกัดิชยั สกลุศรีมนตรี มีขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นวา่ บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการจา้ง TSD มาเขา้ร่วม
ดาํเนินการในคร้ังน้ีราคาเท่าใด หากค่าใชจ่้ายมีราคาสูงควรจะใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการเอง 

ประธานฯช้ีแจงว่าเน่ืองจาก TSD เป็นหน่วยงานกลางซ่ึง บริษทัมหาชนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หลายๆแห่งไดม้อบหมายให ้TSD ดาํเนินการนบัคะแนนแทนเช่นกนั เน่ืองจาก TSD เป็นหน่วยงานกลางท่ี   
ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัการนบัคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ส่วนในเร่ืองค่าใชจ่้ายนั้นขอให้สอบถามนอกการประชุม
คร้ังน้ี 

นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ในการประชุมคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีบริษทัฯ ไดใ้ช ้TSD ซ่ึงมี
ขอ้ดีคือไดใ้ชร้ะบบ E-Voting โดยใช ้Bar code ซ่ึงจะทาํใหก้ารตรวจสอบรายช่ือ จาํนวนหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้เป็นไปไดโ้ดยรวดเร็วและถกูตอ้งยิง่ข้ึน  เน่ืองจากในอดีตอาจจะมีความขดัขอ้งในการนบัคะแนน และอาจเส่ียง
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ต่อเร่ืองความโปร่งใส จึงไดด้าํเนินการใหเ้ป็นแบบเดียวกนักบับริษทัมหาชนอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาํใหช่ื้อ นามสกลุ และจาํนวนหุน้
ของผูถื้อหุน้ถกูตอ้งสอดคลอ้งตรงกนักบัท่ีไดแ้จง้ไวต่้อบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ย  

 

นายฮัง่ใช ้  อคัควสักลุ  ขอเรียนวา่ขอสนบัสนุนการใชก้ารนบัคะแนนโดย TSD เน่ืองจากในการนบัคะแนนมกัจะ
มีปัญหา แต่การดาํเนินการโดย TSD จะมีมาตรฐาน และจะยนืยนัดา้นกฎหมายได ้  จึงขอสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ใชบ้ริการ
ของ TSD ต่อไป 

 

นางสาวมนสิชา พิชญาศตพร ผูแ้ทนของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยป์ระเทศไทย จาํกดั (TSD)  ช้ีแจงว่า
เน่ืองจากสํานักงานประกันสังคมได้ทาํหนังสือมอบฉันทะแบบข. ให้แก่ผูแ้ทนสํานักงานประกันสังคม โดยผูแ้ทน
สาํนกังานประกนัสังคมนาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวให้แก่เจา้หนา้ท่ีของ TSD ยงัจุดลงทะเบียนของบุคคลธรรมดา  แต่
เจา้หน้าท่ี TSD มิไดน้ับคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ และไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่ผูแ้ทนสํานักงาน
ประกนัสังคมเพื่อเขา้ประชุม  เช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติักบับุคคลธรรมดาท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง   ทาํใหห้นงัสือมอบฉนัทะของ
สาํนกังานประกนัสังคมยงัไม่ไดล้งคะแนนงดออกเสียง จาํนวน 9,897,800 หุน้ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ี TSD จึงจะดาํเนินการปรับ
คะแนนให้ถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง  จึงขออภยัในความผิดพลาดดงักล่าว    และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นในการแจง้ให้ทราบ
ดว้ย 

 

มตทิีป่ระชุม  ประธานในท่ีประชุมไดส้รุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ใหม่จาํนวน 9 คน แทนกรรมการบริษทัฯ      ท่ี
ลาออกดงัน้ี 

 

1. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้ 

 เห็นดว้ย    1,402,466,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.0692 
 ไม่เห็นดว้ย                  15,269,480         เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.0677 
 งดออกเสียง                 12,343,010      เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8631 
 

 2. นายประพนัธ์  อศัวอารี 
 เห็นดว้ย    1,400,616,274 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         97.9398 
 ไม่เห็นดว้ย        17,061,190        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.1930 
 งดออกเสียง                 12,401,259 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8672 
 

 3. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์สุพรรณเภสัช 
 เห็นดว้ย    1,384,711,889 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         96.8277 
 ไม่เห็นดว้ย        32,946,274        เสียง   คิดเป็นร้อยละ            2.3038 
 งดออกเสียง                 12,420,560 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.8685 
 

 4. นายชาญชยั  ตนัติศิรินทร์ 
 เห็นดว้ย    1,400,618,814 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         97.9400 
 ไม่เห็นดว้ย       15,580,380       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           1.0895 
 งดออกเสียง                13,879,529  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.9705 
 5. นายกนกศกัดิ  ป่ินแสง 
 เห็นดว้ย    1,383,237,554 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         96.7246 
 ไม่เห็นดว้ย        32, 770,680       เสียง   คิดเป็นร้อยละ             2.2915 
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 งดออกเสียง                  14,070,489 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.9839  
 

 6. พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา 
 เห็นดว้ย    1,382,950,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          96.7045 
 ไม่เห็นดว้ย        32,972,814      เสียง   คิดเป็นร้อยละ            2.3057 
 งดออกเสียง                 14,155,810  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.9899 
 

 7. พล.ต.ท.สมยศ  พุม่พนัธ์ุม่วง 

เห็นดว้ย                   1,384,564,159        เสียง คิดเป็นร้อยละ          96.8173 

ไม่เห็นดว้ย         32,856,674        เสียง   คิดเป็นร้อยละ           2.2975 

งดออกเสียง                  12,657,890  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.8851 
 

8. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

เห็นดว้ย    1,402,506,023 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.0719 

ไม่เห็นดว้ย        15,222,590       เสียง   คิดเป็นร้อยละ            1.0645 

งดออกเสียง                 12,350,110  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.8636 
 

 9. นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์

เห็นดว้ย    1,402,148,443 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.0469 

ไม่เห็นดว้ย        15,325,270       เสียง   คิดเป็นร้อยละ            1.0716 

งดออกเสียง                 12,605,010  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.8814 

    ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการ 
2. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 
3. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ 
4. พล.ต.อ.อชิรวทิย ์ สุพรรณเภสัช กรรมการ 
5. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ กรรมการ 
6. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง กรรมการ 
7. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 
8. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมการ 
9. นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา กรรมการ 
10. นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์ กรรมการ 
11. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที ่4     พจิารณากาํหนดอาํนาจกรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  
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 ประธานฯ เรียนวา่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกรรมการ  และให้เกิดความสะดวกคล่องตัวต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ โดย
กาํหนดให ้ “กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ”  

นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนจากสมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามวา่กรรมการจาํนวน 2 คนท่ีลงลายมือช่ือ
นั้นเป็นกรรมการรายใดท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ เป็นประธานกรรมการใช่หรือไม่ และเดิมบริษทัฯ ระบุเร่ืองกรรมการ
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ไวอ้ยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่าการกาํหนดอาํนาจกรรมการลงนามผูกพนับริษทัฯ ไดเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ระบุให้
กรรมการ 2 คนลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  และให้คณะกรรมการกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลง
ลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ได ้  ดงันั้นเม่ือบริษทัฯ จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไป คณะกรรมการบริษทัฯ ก็จะ
กาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทัฯ ต่อไป  

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดย
ในระเบียบวาระน้ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น  

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบกาํหนดอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,408,559,084  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.4952 
ไม่เห็นดว้ย                  20,558,760          เสียง   คิดเป็นร้อยละ           1.4376 

 งดออกเสียง                      960,879          เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่5     เร่ืองพจิารณาอืน่ๆ 
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 ประธานฯ แจ้งว่าระเบียบวาระการประชุมท่ีนาํเสนอให้ผูถื้อหุ้นไดมี้การพิจารณาครบแลว้  ทั้ งน้ีตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั มาตรา 105 ระบุวา่กรณีท่ีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนั้น   
ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะสามารถขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้
 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ใหพิ้จารณา 

นางประภาภรณ์  ขานวงศ ์ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทั ลคัก้ีสตาร์การทอ จาํกดั มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 
1. สอบถามรายละเอียดและขอ้เทจ็จริงเร่ืองการปรับอตัราค่านํ้า เน่ืองจากไดท้ราบข่าวการข้ึนอตัราค่านํ้ากลางปี 

2551 
2. สอบถามความคืบหนา้เร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
3. ความคืบหนา้ของการนาํบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (UU) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจดทะเบียน

ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่มอบหมายให ้ นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ          
และนายเอกราช ล้ิมวฒันา ผูจ้ดัการแผนกการตลาด ฝ่ายส่ือสารการตลาด ช้ีแจงดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ปรับอตัราค่านํ้าเพิ่มข้ึนโดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2551   อยา่งไรกต็ามระยะเวลาการเร่ิมปรับอตัราค่านํ้า จะไม่
เท่ากนั เน่ืองจากเง่ือนไขระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายนํ้าดิบของแต่ละบริษทั   ปัจจุบนัฝ่ายส่ือสารการตลาด อยูใ่น
ระหวา่งการเจรจาปรับข้ึนค่านํ้ากบัผูใ้ชน้ํ้าแต่ละราย    ทั้งน้ีการปรับอตัราค่านํ้าในปี 2551 ลกูคา้ท่ีบริษทัฯ ไดเ้จรจาและมี
ขอ้สรุปชดัเจนแลว้ไดแ้ก่ กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ เช่น บริษทัไทยเนชัน่แนลพาวเวอร์ จาํกดั บริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศ
ไทย) จาํกดั และ บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั 
(มหาชน)  ตลอดจนลกูคา้รายยอ่ยอีกหลายรายท่ีใหค้วามเห็นชอบในการปรับอตัราค่านํ้าแลว้   

        สําหรับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นั้นอยูร่ะหว่างเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอตัราค่านํ้ าตามท่ี กปภ. 
ต่อรอง ทั้งน้ีการปรับลดอตัราค่านํ้าสาํหรับ กปภ. เป็นผลเน่ืองจากผลกระทบต่องบประมาณประจาํปีของ กปภ. ดว้ย  

        สําหรับผลกระทบจากการปรับอตัราค่านํ้ าในปี 2551 จะกระทบต่อผูใ้ชน้ํ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีเป็นหลกั เน่ืองจาก
อตัราค่านํ้ าปัจจุบนัถูกกว่าอตัราโครงสร้างค่านํ้ าท่ีประกาศค่อนขา้งมาก ซ่ึงพื้นท่ีจังหวดัชลบุรีอตัราการข้ึนราคาเฉล่ีย 
ประมาณ 3.00 บาท  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระดา้นตน้ทุน  บริษทัฯ  จะทยอยปรับข้ึนแต่ละรายตามส่วนต่างของราคา
ปัจจุบนั และราคาท่ีจะปรับข้ึน เช่น ทยอยปรับคร้ังละประมาณ 0.25 บาท  หรือ 0.50 บาท จนเท่ากบัราคาตามโครงสร้างท่ี
ประกาศไว ้ 

                กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ การปรับอตัราค่านํ้าในปีน้ีเพิ่มข้ึนเฉพาะพื้นท่ีแหลมฉบงั หรือชลบุรี เป็น
หลกั สาเหตุการปรับเพิ่มเน่ืองจากเดิมพื้นท่ีชลบุรีมีความตอ้งการใชน้ํ้า ประมาณ 10 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซ่ึงสามารถส่งนํ้าจาก
อ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ไดเ้พียงพอ แต่เม่ือ 2-3 ปีท่ีผา่นมา ปริมาณการใชน้ํ้าเพิ่มข้ึนมากโดยปัจจุบนัพื้นท่ีชลบุรีมีความตอ้งการใช้
นํ้าอยูท่ี่ ประมาณ 76 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูบส่งนํ้าเพิ่มข้ึนจากพื้นท่ีฉะเชิงเทรา และระยอง เพื่อใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชน้ํ้าในพื้นท่ีแหลมฉบงั ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งปรับอตัราค่านํ้าจาํหน่ายของพื้นท่ีชลบุรี ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 3 พ้ืนท่ี 
และสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการสูบส่งนํ้าโดยรวม 

2.  นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ช้ีแจงเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวา่สืบเน่ืองจากปัจจุบนัค่า
นํ้ามนัมีอตัราสูงมากเป็นผลใหต้น้ทุนหลกัของคา่ไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นเพื่อใหบ้ริษทัฯ ใชไ้ฟฟ้าจากราคาตน้ทุนโดยมิได้



15/15 

บวกกาํไร บริษทัฯไดศึ้กษาเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ ซ่ึงมีตน้ทุนตํ่ากวา่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแก๊ซ และ
เช้ือเพลิง อีกทั้งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่มีความชาํนาญเพียงพอ  จึงยงัไม่มีความเหมาะสมในการสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในขณะน้ี    ดงันั้นเพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ จึงมีการศึกษาเร่ืองพลงังานทดแทน
ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวล ขยะ และไฮโดรเทอร์บาย เป็นตน้ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานมินิไฮโดรเพาเวอร์ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากจุดเด่นของบริษทัฯในเร่ืองจดัการนํ้า ปรากฏวา่สามารถนาํแรงดนันํ้าหรือกระแสนํ้าแปลงเป็นพลงังานได ้
โดยเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด ประมาณ 500-600 กิโลวตัต ์ ท่ีอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อสร้างแลว้คาดวา่ปี 2552จะ
เป็นรายไดส่้วนหน่ึงของบริษทัฯ ได ้
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ืองการสร้างโรงไฟฟ้าวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ชุดท่ีผา่นมาคาํนึงถึง
การนาํพลงังานท่ีมีอยูม่าใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    จึงไม่มีนโยบายเร่ืองการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ 
3.  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ช้ีแจงกรณีของบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (UU) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยวา่ในปัจจุบนัโดย
เม่ือพิจารณาในเร่ืองผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้แลว้นั้นปรากฏวา่ยงัไม่เหมาะสม ทั้งน้ีจากยอดขายในปีงบประมาณ 2550 ของ
บริษทัUU ประมาณ 700 ลา้นบาท   ผลประกอบการประมาณ 80 ลา้นบาท ขนาดของธุรกิจจึงยงัไม่เหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ สนบัสนุนเร่ืองการพฒันาบริษทัยอ่ยต่อไปก่อนจนกระทัง่หาก
ปริมาณเหมาะสมและผลตอบแทนที่ดีแก่ผูถื้อหุน้แลว้จึงจะนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 
 

จากนั้นประธานฯ แจง้วา่หากไม่มีเร่ืองอ่ืนๆใหพิ้จารณา ระเบียบวาระการประชุมไดเ้สนอเพื่อพิจารณาครบถว้นแลว้ 
ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษทัฯ  ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี TSD  ผูแ้ทนของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และผูส้ังเกตการณ์ทุกท่าน มา  ณ โอกาสน้ี และขอยนืยนัวา่กรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งคร้ังน้ีมีเจตนารมณ์
แน่วแน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหน้า บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้โดยส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม
ขอใหส้อบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ต่อไป  

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  11.20  น.  
 
 ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง    ขอรับรองวา่ถกูตอ้ง 
 
 
    …………………………………….                                    ……………………………………….  
        นายอุทิศ  ธรรมวาทิน                                               นายประพนัธ์ อศัวอารี 
             ประธานในท่ีประชุม                  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
  
 
 


