
หนา 1 จาก 3 

ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 และไดดําเนินการตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2551 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  2  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2551 ดังปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2551 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหรายงานผลการดําเนินการ
ของบริษัทในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  และรายงานผลการดําเนินการ
ประจําป 2551 ปรากฎในรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 โดยไม
ตองมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 35 กําหนดใหคณะกรรมการ

ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทและตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เวลา 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชี 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไวในรายงาน
ประจําปไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว   

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 ซึ่งไดพิจารณาความ
นาเชื่อถือ  ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได
ทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2552 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่
ประชุมผูถือหุน แตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒนโน นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล  และนางสาว
ทิพวัลย นานานุวัฒน แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2552 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,050,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา ประวัติของ
ผูสอบบัญชี ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒนโน นางสาวศิราภรณ         
เอื้ออนันตกุล  และนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,050,000 บาท  

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล      ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

บริษัทฯ มีกรรมการ จํานวน 12 ทาน  ดังนั้น มีกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 4 ทาน คือ     
นายณรงค แสงสุริยะ  นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ  นายสุวิช พึ่งเจริญ  และนายปลิว ตรีวิศวเวทย 
ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อพิจารณา
แลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนแตงตั้ง นายณรงค แสงสุริยะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ นายสุวิช พึ่งเจริญ และนายปลิว ตรีวิศว
เวทย กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติบุคคลที่
เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5  

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยใหจาย
โบนัสสําหรับป 2550 ในวงเงินไมเกิน 5,542,000 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 
ในวงเงินไมเกิน 4,718,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กําหนดหลักเกณฑในการจาย 
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สําหรับป 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัส
กรรมการสําหรับป 2551 ในวงเงินไมเกิน 6,621,000 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 
2552 ในวงเงินไมเกิน 5,518,000 บาท  ตามสิ่งที่สงมาดวย 6  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติโบนัสประจําป 2551 ใน
จํานวนเงินไมเกิน 6,621,000 บาท และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2552 ใน
จํานวนไมเกิน 5,518,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551  

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดตั้งสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนชําระแลวหรือคิด
เปนจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตองตั้งทุนสํารองรอยละ 
10 ของกําไรสุทธิประจําปตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2551 เทากับ 1000,032,708.29 บาท ดังนั้น ตามขอกําหนดใน
สัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ
จํานวน 100,003,270.83 บาทไปทุนสํารองอื่น 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นตามที่กําหนดไวในสัญญาใด ๆ เมื่อพิจารณานโยบายการเงิน
ปนผลดังกลาว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจายเงินปนผลไดจํานวน 0.20 บาทตอหุน คิดเปน
จํานวนเงิน 798,000,000 บาท ใหกับผูถือหุน  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบการเงินแลวเห็นวาในป 2551 บริษัทฯ 
มีกําไร เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 ไปสํารองอื่นเปน
เงิน 100,003,270.38 บาท และ อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนประจําป 2551 เพื่อจายเงินปนผลในอัตรา  0.20 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 
798,000,000 บาท  

  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
 


