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ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2555 และไดดําเนินการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว จึงขอ
นําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ที่
ไดจัดสงใหแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดัง
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

วาระท่ี 2  รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 กําหนดใหบริษัทฯ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผาน
มาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดังปรากฎในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือ
นัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ ผูถือหุนเห็น
ควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 โดยไมตองมีการลงมติ  
 

วาระท่ี 3  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา
จายเงินปนผลระหวางกาลไดเม่ือเห็นวามีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบใน
คราวตอไป  
บริษัทฯ มีกําไรจากผลประกอบการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 จึงไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.22 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 877,800,000 บาท โดย
ไดจายเงินปนผลแลวเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ผูถือหุนเห็นควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของผลประกอบการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 และ ขอ 35 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดให
มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสี่เดือนนับ
แตวันสิ้นสุดของรอบบัญชี 

สิ่งที่สงมาดวย 1
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บริษัทฯ ไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แลวเสร็จ ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ตามที่ปรากฎอยูในหมวด “รายงานความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงิน” และ“งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอม
กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสรุปขอมูล
ทางการเงินไดดังนี้ 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ ป 2555 ป 2554 ป 2555 ป 2554 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 24,670 21,728 23,994 21,348 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 13,927 11,537 13,792 11,395 
สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 10,743 10,192 10,202 9,954 
รายไดรวม (ลานบาท) 5,273 4,635 4,141 3,746 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,421 2,113 2,124 2,063 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.61 0.53 0.53 0.52 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไร
ขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2555 และการจายเงินปนผล 
  5.1 อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิไปทุนสํารองอื่น 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดตั้งสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนชําระแลวหรือคิดเปนจํานวน
เงิน 399,000,000 บาทเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ตองตั้งทุนสํารองอื่นรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2555 เทากับ 2,123,994,428 บาท ดังนั้น ตามขอกําหนดในสัญญาแกไข
เพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 212,399,443 บาท
ไปทุนสํารองอื่น 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิของป 2555 ไปทุนสํารองอ่ืนเปนเงิน 
212,399,443 บาท  

5.2 อนุมัติจายเงินปนผล 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นตามที่กําหนดไวในสัญญาใดๆ เม่ือพิจารณานโยบาย
การจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจายเงินปนผลไดจํานวน 0.30 บาทตอหุน คิดเปน
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จํานวนเงิน 1,197.00 ลานบาทใหกับผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปแลวในอัตราหุนละ 0.22 บาท ดังนั้นเงินปนผลรวมตลอดป 
2555 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท และมีรายละเอียดของการจายเงินปนผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้ คือ 
1. กําไรของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุนละ 0.01บาทรวมเปนเงิน 39.90 

ลานบาท ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาไมถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และไมสามารถขอเครดิตภาษี
คืนเงินปนผลได 

2. กําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท รวมเปนเงิน 
957.60 ลานบาท ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายรอยละ 10 และสามารถ
นําไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปนผลได 

3. กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงิน 199.50 ลานบาท ซึ่งผูถือหุนประเภท
บุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายรอยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปนผลได 

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา  
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ป 2555 ป 2554 ป 2553 
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,124 2,063 1,958 
2. จํานวนหุน (ลานหุน) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.52 0.40 0.35 
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 2,075     1,596 1,397 
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 97.69 77.40  71.30 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวม
เปนเงิน 1,197.00 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลรวมตลอดป 
2555 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2556 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด ที่มีผลงานดานการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินไดทันเวลา ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิมใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ 
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รายช่ือ หมายเลขผูสอบบัญชี 
จํานวนปท่ีลงลายมือช่ือ 
ต้ังแตป 2552-2555 

1. นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 3844 - ป  
2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 1 ป  
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 3 ป  

 

คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด และ
บริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนได
สวนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง
ใด อีกทั้งบริษัทฯ ไมไดรับบริการอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยไดกําหนดคาตอบแทนทั้งสิ้นไม
เกิน 1,165,000 บาท ประกอบดวย 
 

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554 
1. คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 525,000 525,000 515,000
2. คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 570,000 570,000 540,000
3. คาตรวจสอบขอบังคับ BOI 70,000 140,000 140,000

รวม 1,165,000 1,235,000 1,195,000

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรแตงตั้ง นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล และ/หรือ นายศุภชัย 
ปญญาวัฒโน และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใด
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,165,000 บาท  
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในป
แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับสลากสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู
ในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมก็ได 

ในปนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ 
1. นางพเยาว   มริตตนะพร  กรรมการ 
2. ดร.สมบัติ   กิจจาลักษณ  กรรมการ 
3. นายเตชะพิทย   แสงสิงแกว  กรรมการอิสระ 
4. นายสมโพธิ   ศรีภูมิ   กรรมการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ พิจารณาแลวเห็นชอบ
กับขอเสนอของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางพเยาว  
มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการที่ครบ
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปน
กรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4   

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  
ในป 2554 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมติจายเงินโบนัสประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 12,129,600 บาท 
และจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,436,500 บาท โดยใหอํานาจ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาความเหมาะสม 
สําหรับป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัสกรรมการสําหรับป 
2555 ในจํานวนเงินไมเกิน 16,091,250 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 ในวงเงินไมเกิน 
6,822,690 บาท ตามสิ่งที่สงมาดวย 5  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดโบนัสประจําป 2555 ใน
จํานวนไมเกิน 16,091,250 บาทและคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2556 ในจํานวนไมเกิน 
6,822,690 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ  

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 




