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บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 
วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม 
          ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม โรงแรมแกรนดมิลเล
เนี่ยมสุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน 
1. ดร.ทนง พิทยะ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย  กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
3. นายณรงค  แสงสุริยะ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ 
    ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาร 
    ความเสี่ยง 
8. นายสุวิช พึ่งเจริญ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. นายจุน อาเกตะ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัท 
    ภิบาล กรรมการผูจัดการ และ เลขานุการบริษัท  
 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม จํานวน 8 ทาน 
1. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
2. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
3. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
4. นายธนัช ศิริเจริญ  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ  
5. นายศิวา นาคธารีย  ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผูอํานวยการฝายการตลาด 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2
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7. นายสหชัย เฮงตระกูล  ผูอํานวยการประจําสํานักงานกรรมการผูจัดการ 
8. นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ 
 

ผูเขารวมการประชุมอ่ืน ๆ 
1. นายกฤษดา เลิศวนา  ผูแทน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ผูสอบบัญชี 
2. นางสาวสุดาวดี โลเกศกระวี ผูแทน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ผูสอบบัญชี 
3. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน บริษัท เดอะลีจิสท จํากัด  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
4. นายสมจิตต เซอรซันซี่  บริษัท เดอะลีจิสท จํากัด  ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

 กอนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ   ที่ประชุมไดแจงรายละเอียดของการประชุมและ
กระบวนการนับคะแนนเสียง  ดังนี้ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหกระทําโดยวิธียกมือ 

ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการยกมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียง ใหกรอกความประสงคที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อใน
บัตร และเจาหนาที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  

สําหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไว
ตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ตองมีการขอมติ จะใชมติเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระ จะแจงใหที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป  
โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เดอะลีจิสท จํากัด และผูแทนผูถือหุนจํานวน 2 รายทําหนาที่เปนคนกลางใน
การตรวจสอบการลงคะแนน 

มีผูถือหุนมอบฉันทะให นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรวมประชุม
แทน จํานวน 86 ราย เปนจํานวน 278,538,702 หุน 

 

เร่ิมการประชุม 
ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ไดแถลงตอที่ประชุมวามี       

ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้ 
ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง  247 ราย  นับจํานวนหุนได            85,937,457 หุน 
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ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 168  ราย  นับจํานวนหุน           3,135,969,543 หุน 
รวมทั้งสิ้น 415 ราย นับจํานวนหุนได 3,221,907,000 หุน  คิดเปนรอยละ 80.7495 ของหุนที่ออก

และจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  จํานวน 3,990,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ ขอ 30 
ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวัน
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ตามที่ไดสงสําเนารายงานการประชุมที่ไดสงใหกับผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือนัด
ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 

  
      นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง กลาววา ในรายงานการประชุมวิสามัญผูถือ
หุนมีการบันทึกนามสกุลผิด เดิมบันทึกไวเปน ผาวิรัญ ซึ่งที่ถูกคือ ผังนิรันดร 
     นายทองอินทร แสงงาม ผูรับมอบฉันทะ ไดแจงตอที่ประชุมวากอนเริ่มวาระที่1 ทําไมจึงไมมีวาระ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นใหที่ประชุมพิจารณาหนังสือเชิญประชุม
หนาที่ 17 ของจํานวนทั้งหมด 46 ที่ระบุความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระวา ไมมีความเสี่ยงในดานการผลิต
ของน้ํางึม 2 ผูถือหุนมีความประสงคตองการทราบวาน้ํางึม 2 คืออะไร 
      นายสุริยา สรรพอาษา ผูถือหุน ขอใหมีการแกไขบันทึกการประชุมวิสามัญผูถือหุนเนื่องจาก
บันทึกนามสกุลผิด เดิมบันทึกไว สรรพอาสา ที่ถูกคือ สรรพอาษา 
      ดร.ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม กลาวขออภัยผูถือหุนที่มีการบันทึกนามสกุลผิดในรายงาน
ประชุมวิสามัญผูถือหุน และมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการแกไข ประธานฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา       
น้ํางึม 2 คือเขื่อนผลิตไฟฟาที่ประเทศลาว ซึ่งบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ไดเขาไปลงทุน และบริษัท น้ําประปา
ไทย จํากัด (มหาชน) ไดเขาไปถือหุนใน ซีเค พาวเวอร ซึ่งไดรายงานรายละเอียดตางๆ ในการประชุมวิสามัญ   
ผูถือหุนในครั้งที่ผานมา น้ํางึม 2 จึงเปนโครงการการผลิตไฟฟาที่ขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 
     นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ เสนอตอที่ประชุมวา ควรมีกรรมการกลาง จาก
ผูถือหุนมาเปนกรรมการในการตรวจนับคะแนนดวย ไมใชมีเฉพาะกรรมการกลางจากสํานักงานกฏหมายที่เปน
ผูตรวจนับคะแนนเทานั้น ซึ่งจะสรางความโปรงใส โดยจะมี 2 หรือ 3 รายก็ไดตามที่ประธานฯ จะเห็นสมควร 
    ประธานฯ กลาววา ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดใหมีบริษัทที่เปนกลางในการเปน
สักขีพยานตรวจนับคะแนน หากผูถือหุนเห็นควรวาจะตองมีกรรมการจากผูถือหุนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
จะโดยวิธีการคัดเลือกหรือเสนอเปนอาสาสมัครก็ตาม ประธานฯ ยินดีที่จะดําเนินการตามที่ผูถือหุนเสนอ ทั้งนี้ที่
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ประชุมไดรับอาสาสมัคร 2 รายคือ นายชาตรี เจริญเนือง และนายสถาพร ผังนิรันดร เปนกรรมการกลางตรวจ
นับคะแนนจากผูถือหุน 
 

 มติ ที่ประชุมโดยมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 493 ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,320,431,062 หรือคิดเปนรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย         3,317,270,262    เสียง  คิดเปนรอยละ    99.9048  

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                          0   เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง          3,160,800 เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0951 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 2 รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2554 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอใหกรรมการผูจัดการ

รายงานตอที่ประชุม 
      นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 
กําหนดใหรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  และ
รายงานผลการดําเนินการประจําป 2554 ที่ปรากฎในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ กรรมการผูจัดการไดรายงานตอที่ประชุมวา ในครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกที่ไดจัดใหมี
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนแนบไปพรอมกับรายงานประจําปที่ไดจัดสง โดยเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาระหวางลูกคา คูคา รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ โดยจะเห็นวาบริษัทฯไดดําเนินการ
อยางไรกับบุคคลเหลานี้บาง ซึ่งกรรมการผูจัดการไดสรุปสาระสําคัญที่ไดกลาวไวขางในรายงานประจําปและ
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยเริ่มจากพันธกิจของบริษัทฯ ที่ประกอบดวยดาว 5 แฉก
ที่แสดงถึงการเติบโตของบริษัทฯ ดวยความมั่นคงอยางตอเนื่องและยั่งยืน บนพื้นฐานของการรักษาความสมดุล
ของบุคคล 5 กลุม ซึ่งประกอบดวย ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม และผูถือหุน  
    ในสวนของลูกคา โดยทั่วไปเขาใจวา บริษัทฯ มีลูกคารายเดียวคือการประปาสวนภูมิภาค อยางไรก็
ตามการที่ บริษัทฯ ไดเขาไปบริหารจัดการน้ําประปา และการบําบัดน้ําเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทําให
บริษัทฯ มีลูกคาโดยตรงอีกประมาณ 300 ราย เปนผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน นอกจากนั้นแลวบริษัทฯ มีลูกคาโดยออมคือ ผูใชน้ําในพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐม ประมาณ 120,000 
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ราย โดยใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการ
ใหบริการ และสรางความสัมพันธอันดีกับผูใชน้ําทั้งทางตรงและทางออม   
   ในสวนของคูคานั้น บริษัทฯ มีการเชิญคูคาที่ไดดําเนินธุรกิจรวมกันเขามาสานสัมพันธและทําความ
เขาใจวา ในแตละปบริษัทฯ มีนโยบายอะไรบาง หลักปฏิบัติของบริษัทฯ เปนอยางไรและบริษัทฯ ยังมีการเยี่ยม
เยียนคูคาของบริษัทฯ วาคูคามีวิธีการทํางานตลอดจนกระบวนการทํางานเปนอยางไร เพื่อเปนการสรางความ
เขาใจซึ่งกันและกัน 
     ในดานพนักงาน นอกจากพนักงานของบริษัทฯ ยังมีพนักงานของบริษัทยอยคือ บริษัทประปา
ปทุมธานี จํากัด และบริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 295 คน บริษัทฯ ไดดูแล
พนักงานอยางตอเนื่อง กิจกรรมเดนที่บริษัทฯ ไดดําเนินการในป 2554 ในสวนนี้คือ การทําแผนฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเปนรายตําแหนง ซึ่งเปนแผนระยะยาว 5 ป โดยในปที่ผานมาไดมีการจัดทําแผนเสร็จเรียบรอย 
และจะเริ่มดําเนินการในป 2555 ซึ่งเปนปที่ 2 ที่จะดําเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเปนรายตําแหนง 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มสัดสวนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากรอยละ 5 เปนรอยละ 7.5 ตามอายุ
งาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาเมื่อพนักงานออกจากบริษัทฯ หรือเกษียณแลวจะมีเงินเก็บพอสมควรหลังจาก
ไดรวมงานกับบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ 
     ในสวนของชุมชนและสังคมตามรายงานของการพัฒนาอยางยั่งยืน กรรมการผูจัดการไดกลาวถึง
โครงการที่สําคัญ 4 โครงการ โครงการแรก โครงการประปาภูเขาที่ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม โดยบริษัทฯ ได
บริจาคทุนทรัพยผานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม เพื่อไปสรางประปาภูเขาที่หมูบานอรุโณทัยใหกับชาวเขา ทําให
ชาวเขาประมาณเกือบสองหมื่นคนมีน้ําอุปโภคบริโภค โครงการที่สองไดแก การสรางอาคารเรียนหลังใหมของ
โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปของบริษัทฯ เพื่อใหมีถาวรวัตถุเปนสิ่งที่จะไดระลึกถึงเปน
อนุสรณตอไปในอนาคต บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนการสรางอาคารเรียน 2 ชั้นใหกับโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
ซึ่งเปนโรงเรียนที่ต้ังอยูฝงตรงขามโรงกรองน้ําของบริษัทฯ ที่อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยเริ่มกอสรางต้ังแตตนป 
2554 และไดมีพิธีสงมอบโดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เมื่อตนป 2555 ตลอดจนเพื่อใหเกิดความรวมมือ
รวมใจของทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชน  จึงไดรวมกันบริจาคอุปกรณที่จําเปน อาทิ พัดลม โตะ เกาอ้ี 
กระดานดําที่นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนไปแลว  โครงการที่สามคือ โครงการยุวชนไทยรวม
ใจรักษน้ําซึ่งเปนโครงการ 5 ป (2554-2558) ไดเริ่มโครงการในป 2554 เปนปแรก เปนการสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 6 จังหวัด รวมสงผลงานเขาประกวดที่แสดง
ถึงนวัตกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรน้ํา โดยการตัดสินจะมีขึ้นในปลายเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งลาชาจาก
กําหนดการ เนื่องจากเกิดปญหาอุทกภัยเมื่อปลายปที่ผานมา และในป 2555 นี้จะดําเนินการจัดประกวดใน
ระดับประเทศทั้ง77 จังหวัด กรรมการผูจัดการแจงใหทราบตอไปวา บริษัทฯ ไดรับหนังสือยืนยันจาก 
Stockholm International Water Institute (SIWI) กรุงสตอคโฮม ประเทศสวีเดน ใหบริษัทฯ เปนผูแทนของ
ประเทศในการจัดประกวดเรื่องการอนุรักษน้ําเปนระยะเวลา 3 ป (2556-2558) และนําผูชนะเลิศจากการ
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ประกวดโครงการยุวชนไทยรวมใจรักษน้ําป 2555 ไปรวมแขงขันโครงการยุวชนรวมใจรักษน้ําโลกที่ประเทศ
สวีเดนในป 2556 โดยโครงการนี้บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการรวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)  โครงการสุดทายคือ โครงการ 1 ลานกลาสรางปาตนน้ํา บริษัทฯ รวมกับกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวมกันปลูกปาจํานวน 1 ลานตน ที่อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ในพื้นที่ 5000 ไร โดยจะดําเนินการปลูกปละ 2 แสนตน ในป 2554 ไดดําเนินการปลูกไปแลวจํานวน 2 แสนตน 
บริษัทฯ ในฐานะผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจากแมน้ําทาจีน ที่มีการผันน้ํามาจากแมน้ําแมกลอง การดําเนินการ
โครงการ 1 ลานกลาสรางปาตนน้ํา จึงเปนการปลูกปาของตนแมน้ําแมกลอง 
    ในสวนของผูถือหุนในป 2554 ที่มีเหตุการณสําคัญ 3 เรื่องคือ การเกิดวิกฤตการณฤดูหนาวกลางฤดู
รอน โดยตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงตนเดือนเมษายน ในป 2554 มีอากาศหนาวเย็นผิดปกติ ซึ่งมีผล
กับบริษัทฯ เพราะประชาชนใชน้ําลดลงทําใหยอดการจายน้ําในไตรมาสที่1 ไมเปนไปตามที่ไดคาดหมายไว 
    เรื่องที่สองที่มีผลกระทบตอการประกอบการของบริษัทฯ คือ ต้ังแตปลายป 2553 และตลอดป 2554 
การประปาสวนภูมิภาคไดเริ่มผลิตและจายน้ําจากโรงผลิตน้ําประปาที่โพธาราม จ.ราชบุรีเขามาในพื้นที่
บางสวนที่เปนพื้นที่ใหบริการของบริษัทฯ ทําใหสงผลตอยอดการจายน้ําของบริษัทฯ ตลอดทั้งปดวยเชนกัน และ
เรื่องที่สาม คือเหตุการณน้ําทวมใหญในชวงปลายปต้ังแตปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม ป 2554 
โดยกรรมการผูจัดการไดอธิบายรายละเอียดของเหตุการณน้ําทวมที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ซึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีผลกระทบคอนขางมาก โดยในสวนการผลิตน้ําประปาและการบําบัด
น้ําเสียไดหยุดดําเนินการประมาณ 1 เดือนเนื่องจากน้ําเขาทวมพื้นที่ทั้งหมด โดยบริษัทฯ เปนหนวยสุดทายที่
หยุดดําเนินการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 และเปนหนวยแรกที่กลับมาดําเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2555 เพื่อใหผูประกอบการที่จะกลับเขาฟนฟูกิจการไดมีน้ําประปาใช อยางไรก็ตามปริมาณการใชน้ํายังไมมาก
นัก แมบริษัทฯ จะหยุดดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 1 เดือนก็ตาม แตเมื่อเทียบยอดจายน้ํา
กับสภาวะปกติแลว เทากับวาบริษัทฯ หยุดการจายน้ําเปนเวลา 2 เดือน ทําใหไตรมาสที่ 4 ปริมาณการจายน้ํา
อยางเต็มประสิทธิภาพเทากับ1 เดือนเทานั้นสําหรับในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
      ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต บริเวณสถานประกอบการไดถูกน้ําทวมเชนเดียวกัน แตในสวนการผลิต
น้ําประปานั้น บริษัทฯ สามารถปองกันไมใหมีน้ําเขาไปในสวนที่จะทําใหกระทบตอกระบวนการผลิต และ 
บริษัทฯ สามารถทําการผลิตและจายน้ําประปาใหกับประชาชนไดตลอดเวลาทุกวัน 
      ดานสํานักงานใหญสถานีจายน้ําพุทธมณฑลสาย 5 และที่โรงผลิตน้ําบางเลนก็เกิดน้ําทวมดวย
เชนกัน แตบริษัทฯ สามารถปองกันน้ําไมใหเขามาในสถานประกอบการ และในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม 
ตลอดระยะเวลาที่เกิดอุทกภัยนั้น บริษัทฯ สามารถผลิตและจายน้ําในพื้นที่ที่ใหบริการของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่องทั้งปริมาณและคุณภาพได ตลอดเวลาทุกวัน ทําใหผลกระทบในดานการสูญเสียรายไดการจายน้ํานั้นมี
ไมมากนัก แตบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มเติมในดานการปองกันน้ําทวมเขาไปสูระบบการผลิตของบริษัทฯ โดย
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พนักงานสวนใหญพักอาศัยที่สํานักงานฯ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อใหผูใชน้ําในสมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี 
และรังสิต มั่นใจไดวาจะมีน้ําใชตลอดเวลา 
      กรรมการผูจัดการไดแจงรายละเอียดในดานผลประกอบการในปที่ผานมาวา บริษัทฯ มีปริมาณการ
จายน้ําเทากับป 2553 แตมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.4 คือเพิ่มขึ้นจาก 3,554 ลานบาท เปน 3,750 ลาน
บาท โดยมี 2 เหตุผล คือ อัตราคาน้ําประปาที่ปรับขึ้นในป 2554 และบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากประปา
ปทุมธานีมากขึ้น จะเห็นวาบริษัทฯ มีตนทุนขายลดลง มีคาใชจายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบจากน้ําทวมและการดําเนินโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการศึกษาเพื่อขยายการ
ดําเนินธุรกิจไปสูธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ลานบาท นอกจากนั้นแลว
ยังมีคาใชจายทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบ้ียในป 2554 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 บริษัทฯ 
มีเงินกูจากธนาคารจํานวน 4,300 ลานบาทจึงมีผลทําใหดอกเบี้ยจายเพิ่มจาก 441 ลานบาทในป 2553 เพิ่ม
เปน 517 ลานบาทในป 2554 แตอยางไรก็ตามอัตราดอกเบ้ียที่เพิ่มขึ้นไมมีผลกระทบตอหุนกูของบริษัทฯ ที่มีอยู 
7,000 ลานบาท ในสวนของบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้นจาก 1,960 ลานบาทเปน 2,064 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3  

   ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2553 ที่ 4,420 ลานบาทเปน 
4,635 ลานบาทในป 2554 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.9 มีตนทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.7 สาเหตุจาก
ยอดการจายน้ําเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิต อาทิ คาสารเคมีก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ในป 2554 ประปาปทุมธานีมี
อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณรอย 4 ในดานภาษี บริษัทฯ ยังไมไดมีการเสียภาษีเนื่องจากยังอยูในชวงของการ
ไดรับสิทธิประโยชนจากBOI อยางไรก็ตามภาษีที่ปรากฏจะเปนภาษีในสวนของประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจาก 
182 ลานบาท เปน 211 ลานบาท จะเห็นไดวาอัตราที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขที่สูงขึ้น เนื่องจากในกลางป 2554 
กรมสรรพากรไดแจงวาบริษัทฯ ตองจายภาษียอนหลังไปป 2551 ที่จายไมครบอีกจํานวน 16 ลานบาท อยางไร
ก็ตามในสวนนี้บริษัทฯ ไดย่ืนอุทรณวาบริษัทฯ ไมสมควรจายภาษีดังกลาวเนื่องจากที่ผานมาบริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสะสมประมาณ 1,800 ลานบาทซึ่งสามารถชดเชยดานภาษีได แตกรมสรรพากรเห็นวาบริษัทฯ ไมควร
ไดรับการชดเชยภาษีในสวนนี้ สําหรับกําไรสุทธิของป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 2,113 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 2.4 ในสวนของสินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2554 สินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 
21,489 ลานบาท เปน 21,728 ลานบาท สวนหนี้สินของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดทยอยชําระหนี้สวน
เงินกูประมาณปละ 500 ลานบาท ดังนั้นหนี้จาก 12,369 ลานบาทจะลดลงเหลือ 11,534 ลานบาท สวนของผู
ถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 9,484 ลานบาทเปน 10,192 ลานบาท 
      ตัวเลขทางการเงินลําดับสุดทายที่กรรมการผูจัดการไดนําเสนอใหกับที่ประชุมไดรับทราบ ในเรื่อง
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2554 มีจํานวน 2,731 ลานบาท    
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนติดลบ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกับธนาคาร และเงินฝากที่ให
บริษัทหลักทรัพย 2 แหงนําไปบริหารจัดการ ดานกิจกรรมหาเงินสวนใหญเปนเรื่องของดอกเบี้ย ณ สิ้นป 2554 
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บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 4,000 ลานบาท แตอยูในรูปของเงินฝากธนาคารระยะยาว และเงินที่ใหบริษัท
หลักทรัพยนําไปลงทุน  

    อยางไรก็ตามในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อปที่ผานมา และการประชุมวิสามัญผูถือหุนในปลายป
ที่แลว ผูถือหุนไดกลาวไววาไมตองการใหบริษัทฯ กลาวเฉพาะในอดีต โดยใหกลาวถึงในปนี้ไวดวยวา จะมีอะไร
เกิดขึ้นบางและในอนาคตขางหนา ดังนั้นกรรมการผูจัดการจึงไดเรียนใหที่ประชุมทราบวาในป 2555 มี 2 เรื่อง 
คือ ธุรกิจดานน้ําประปา และ ธุรกิจดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
                ในสวนของธุรกิจน้ําประปา ปจจุบันบริษัทฯ มี 3 หนวยงานที่ดําเนินการคือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน ปทุมธานี-รังสิต และสมุทรสาคร-นครปฐม สําหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนั้น ปจจุบันยอดการจายน้ํา
อยูที่รอยละ 70-75 ของยอดการจายน้ําปกติกอนที่จะเกิดวิกฤตน้ําทวม โดยบริษัทฯ ประมาณการณวาสิ้น
ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ จะกลับมาจายน้ําไดใกลเคียงเต็มตามจํานวนดังเชนที่เคยจายน้ําไวกอนที่จะเกิดวิกฤตน้ํา
ทวม โดยกรรมการผูจัดการไดยํ้ากับผูถือหุนอีกครั้งวา ปกติรายไดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 4 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้นผลกระทบโดยรวมอันเนื่องมาจากยอดจายน้ําที่ยัง
ตํ่ากวาปกติในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจึงจะไมมากนัก สวนของปทุมธานี-รังสิต โดยปกติจะมีสัดสวน
รายไดประมาณกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2555 ประมาณการณวาจะมีสัดสวนการเติบโต
ตามปกติ ซึ่งหมายความวา ประปาปทุมธานีมียอดการจายน้ําจะเติบโตประมาณปละ 5 ลานลบ.ม หรือเติบโต
ประมาณรอยละ 4 อยางไรก็ตามในรอบ 2-3 เดือนที่ผานมา ยอดการจายน้ําในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตมีอัตราสูง
กวา 370,000 ลบ.ม/วัน เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัท ประปาปทุมธานีที่ 388,000ลบ.ม/วัน ซึ่ง
อาจทําใหเกิดปญหาน้ําประปาขาดแคลนในอนาคตอันใกลนี้ได จึงไดเตรียมการขยายกําลังการผลิต ซึ่งเปน
ลักษณะการขยายคอขวด จากเดิมที่ 388,000 ลบ.ม/วัน เปน 450,000 ลบ.ม/วัน โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการ
ในครึ่งปหลังของป 2555 
     สําหรับพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐมในป 2554 เหตุการณที่มีผลกระทบมากที่สุดตอการจายน้ําของ
บริษัทฯ คือ การจายน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคของโรงผลิตน้ําประปาที่โพธาราม จ.ราชบุรีเขามาใน
พื้นที่บริการของบริษัทฯ ในป 2555 นี้ พื้นที่ทับซอนของการจายน้ําไดหมดแลว บริษัทฯ ประมาณการวาการ
เติบโตของบริษัทฯ ในป 2555 จะกลับมาเปนปกติ ซึ่งที่ผานมาประมาณกวา 2 เดือนยังคงเปนไปตามปกติ โดย
บริษัทฯ มีอัตราเติบโตมากกวาประปาปทุมธานีเนื่องจากพื้นที่ของ จ.สมุทรสาครนั้นจะเปนพื้นที่ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเสียเปนสวนใหญ       
     ดานธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดลอม ธุรกิจแรกของบริษัทฯ คือการเขาลงทุนใน ซีเค พาวเวอรใน
สัดสวนรอยละ 30 โดยไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 
โดยซีเค พาวเวอร จะเรียกเงินจํานวน 2,730 ลานบาทในการเพิ่มทุนจาก100 ลานบาทเปน 9,200 ลานบาท 
ประมาณเดือนเมษายน 2555 ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการเตรียมเงินจํานวนดังกลาวไวเรียบรอยแลวโดยจะเปน
การกูเงินจากสถาบันการเงินเต็มจํานวน ตามที่ไดแจงใหผูถือหุนไดทราบแลวในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อ
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ปลายเดือนธันวาคม 2554 นอกจากนี้แลวในป 2555 บริษัทฯ มีความตั้งใจจะเขาไปลงทุนในดานพลังงาน
สะอาด ในสวนของพลังงานแสงอาทิตยซึ่ง บริษัทฯ อยูระหวางพิจารณาหาผูรวมลงทุน เนื่องจากไมสามารถที่
จะลงทุนดวยตนเองได เนื่องจากภาครัฐไดออกใบอนุญาตในการประกอบการคา Solar Cell ในปริมาณมาก
เกินกวาที่ภาครัฐตองการ ดังนั้นผูที่จะลงทุนในโครงการดังกลาวจะตองหาผูรวมลงทุนที่มีใบอนุญาตดังกลาวอยู
แลว ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีเสมอ ตามขอเสนอแนะของผูถือหุนที่ตองการใหบริษัทฯ มีความระมัดระวังเปน
อยางยิ่งในการรวมลงทุนในธุรกิจใหม   
        นอกจากนี้แลวหุนกูอายุ 3 ปจํานวน 3,500 ลานบาท ที่ออกไปต้ังแตป 2552 นั้น ไดหมดอายุลงเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดออกหุนกูชุดใหมทดแทนหุนกูชุดเดิมทั้งจํานวนโดยเปนหุนกูอายุ 7 
ป และ 10 ป โดยหุนกูอายุ 7 ปจํานวน 1,500 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.4 สวนหุนกูอายุ 10 ปจํานวน 
2,000 ลานบาทอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.6 กรรมการผูจัดการกลาวเพิ่มเติมกับผูถือหุนวา ต้ังแตเดือน กรกฎาคม 
2555 สิทธิประโยชนทางภาษีที่บริษัทฯ ไดรับการยกเวนจาก BOI สําหรับการผลิตน้ําประปาจํานวน 300,000 
ลบ.ม แรกสําหรับพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐมจะหมดลง นั่นหมายความวาต้ังแตครึ่งปหลังของป 2555 เปนตน
ไป บริษัทฯ จะตองมีการชําระภาษี ซึ่งอาจจะทําใหเปนความกังวลของผูถือหุน บริษัทฯ จะใชความพยายาม
อยางยิ่งที่จะมีตัวเลขกําไรสุทธิสําหรับป 2555 จะไมนอยกวาป 2554 ถึงแมวาจะตองมีการชําระภาษีก็ตาม 
  

       นายทองอินทร แสงงาม ผูรับมอบฉันทะ แสดงความเห็นในวาระนี้ ดังนี้    
       1.ควรจะมีตัวเลขแสดงไวในสวนของจุดเดนในการดําเนินงาน หรือจุดเดนทางการเงินเปนหัวขอ
ตอทาย เชน รายได, รายจาย, กําไรกอนหักภาษี, กําไรสุทธิ, กําไรตอหุน และเงินปนผลเพื่อใหเกิดความ
ประทับใจสําหรับผูไดรับเอกสารเชิญประชุม โดยไมตองไปเปดซีดีหรือรูปเลมดูอันจะเปนมูลเหตุจูงใจใหนัก
ลงทุนเขามาลงทุนในบริษัทฯ 
       2.กอนวาระที่1 ผูถือหุนไดเรียนถามประธานฯ ที่ประชุมวา เหตุใดจึงไมมีวาระ เรื่องที่ประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ ผูถือหุนขอใหประธานฯ ชี้แจง 
       3.ตามที่กรรมการผูจัดการไดแจงเรื่องมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนในเงินลงทุนจํานวน 2,730 ลาน
บาท ในบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด และยังไมไดดําเนินการแตเงินลงทุนจะเปนเงิน 2,900 ลานบาท หากเมื่อถึง
เวลาที่จะลงทุนนั้น จะดําเนินการอยางไร 
 กรรมการผูจัดการ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (CKP) ไดเพิ่มทุนจาก 
100 ลานบาทเปน 9,200 ลานบาท บริษัทฯ ปจจุบันถือหุนใน CKP ในสัดสวนรอยละ 30 และในการที่จะคง
สัดสวนการถือหุนรอยละ 30 นี้ไว บริษัทฯ จะตองเพิ่มเงินลงทุนอีกเปนจํานวนจํานวน 2,730 ลานบาทและไมมี
สวนเพิ่มใดๆทั้งสิ้น และการที่ CKP ยังไมไดเรียกเงินจากบริษัทฯ นั้นเนื่องจาก CKP ปจจุบันถือหุนในบริษัท 
เซาทอีสทเอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (SEAN) ประมาณรอยละ 38 โดย CKP มีความประสงคที่จะซื้อหุน SEAN 
เพิ่มจากรอยละ38 เปนรอยละ55 และเมื่อ CKP ดําเนินการเรียบรอยแลว CKP ก็จะเรียกเงินลงทุนจากบริษัทฯ 
เพื่อไปชําระคาหุน ขณะนี้ CKP อยูในระหวางดําเนินการเขาซื้อหุน SEAN เพิ่มขึ้น 
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 ประธานฯ แจงใหผูถือหุนทราบวา ตามขอเสนอแนะของผูถือหุนควรมีวาระเรื่องที่ประธานแจงให
ที่ประชุมทราบนั้น ประธานฯ กลาววาการประชุมสามัญผูถือหุนมีองคประกอบที่ชัดเจน ดังนั้นหากผูถือหุนมีขอ
สงสัยหรือมีคําถาม ประธานฯ ยินดีที่จะตอบผูถือหุนในทุกคําถาม โดยไมตองการใหเสียเวลาในการประชุม เพื่อ
วาระเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ อยางไรก็ตามหากผูถือหุนมีความประสงคใหประธานฯ พูดคุยใน
ประเด็นใด ประธานฯ ใหความยินดีเสมอและพรอมที่จะอธิบายในทุกเรื่อง 
 ในดานขอมูลสําคัญทางการเงินตามที่ผูถือหุนใหความเห็นนั้น ไดมีอยูในงบการเงินแลว แตไมไดมี
ปรากฎในรายงานที่นําเสนอผูถือหุน อยางไรก็ตามประธานฯ ยินดีที่จะปรับปรุงใหมีรายละเอียดในรายงาน
นําเสนอตามที่ผูถือหุนตองการ 
 นายมานิตย เลิศสาครศิริ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นวาไดเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจของน้ําประปาไทยเติบโตขึ้น โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักคือการผลิต
น้ําประปา และจะกาวไปสูธุรกิจพลังงานที่มีเงินลงทุนสูง อยากทราบวาบริษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อใหมเปนอะไร และ
คําจํากัดความของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวปฎิบัติของบริษัทฯ 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับธุรกิจหลักในดานการ
ผลิตน้ําประปา ไปสูธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ดวยวิสัยทัศนของบริษัทฯ ไดกําหนดไวแลววา 
จะดูแลธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําและดูแลสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องน้ําเสียรวมถึงธุรกิจพลังาน แมวา
บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจมาเพียงไมก่ีปแตมีผลกําไรที่ชัดเจนสม่ําเสมอ บริษัทฯ ไดวิเคราะหเสมอวา เมื่อบริษัท
ฯ ตองเริ่มชําระภาษีจากการหมดอายุสิทธิประโยชนทางภาษีจาก BOI บริษัทฯ จําเปนตองหารายไดจากแหลง
อ่ืนมาชดเชย บริษัทฯ คํานึงในประเด็นดังตอไปนี้  

1. ธุรกิจน้ําประปานั้นยังมีขอจํากัดอยูมาก เพราะโอกาสที่จะไปทําธุรกิจน้ําประปาในพื้นที่อ่ืน ใน
ลักษณะที่บริษัทฯ กําลังดําเนินการอยูจะยากลําบากมาก จึงเปนขอจํากัดในการขยายธุรกิจซึ่งอาจจะทําได
เฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ ใหบริการอยู 

2. ทําอยางไรที่จะตองทํากําไรเพิ่มจากเดิมเพื่อชดเชยคาใชจายในสวนของภาษีเงินได ดังนั้นจึง
ตองหาการลงทุนในกิจการอ่ืน ซึ่งในปที่ผานมาเปนปแรกที่บริษัทฯ เริ่มลงทุนใน CKP ซึ่งเปนธุรกิจดานพลังงาน 
และดวยวิสัยทัศนใหมของบริษัทฯ อาจจะทําใหตองเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให
ครอบคลุมธุรกิจอ่ืนๆ มากขึ้น คณะกรรมการไดมีการหารือมาโดยตลอด แตยังไมถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะแจงกับ
ผูถือหุน และเมื่อถึงเวลาอันสมควร บริษัทฯ จะแจงกับผูถือหุนไดรับทราบ 
 กรรมการผูจัดการ ไดกลาวเพิ่มเติมวาที่ผานมา ทั้งวิสัยทัศน และพันธกิจ ไดกําหนดไวเพื่อ
รองรับการดําเนินธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว เหลือเพียงการเปลี่ยนชื่อ และในการเปลี่ยนชื่อก็
ตองมาขออนุมัติตอผูถือหุน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ เดิมจะมีวาระการพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 
แตเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจใหมยังไมชัดเจนเพียงพอจึงไดชลอไวกอน 
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 นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง ไดแสดงความคิดเห็นวาสัญลักษณดาว   
5 แฉกในรายงานนําเสนอนั้น คณะกรรมการถือเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ แตไมไดมีระบุไว
ในรูปดาว 5 แฉก ซึ่งทําใหขาดสาระสําคัญควรจะนํามาบรรจุไวดวย เพราะการที่บริษัทฯ จะดําเนินการไปได
หรือการที่นักลงทุนจะเขามาซื้อหุนของบริษัทฯ คงจะตองคํานึงถึงคณะกรรมการเปนสําคัญ 
 ประธานฯ แจงวากรรมการเปนเพียงผูแทนของผูถือหุน ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยผูถือหุน ดังนั้นจึง
เขาไปอยูในรูปดาวสวนของผูถือหุนเรียบรอยแลว 
 นางสาวจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง ไดแสดงความคิดเห็นวารายงานผลการ
ดําเนินงานของกรรมการผูจัดการ เปนรายงานที่กระชับครอบคลุมเนื้อหาไดเปนอยางดี และไดแสดงความชื่นชม
การปฎิบัติงานของบริษัทฯ แมจะประสบอุทกภัยแตก็ยังสามารถผลิตน้ําประปาได และยังสามารถใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืนได สวนของผลกําไรไดสะทอนวา แมเกิดอุทกภัยก็ไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ดังนั้นผูถือหุนจึงขอใหบริษัทฯ รักษาความสามารถความดีงามที่มาจากผูบริหารทุกคน และขอใหบริษัทฯ มี
จุดยืนที่ชัดเจน การที่จะเขารวมทุนในธุรกิจประเภทอื่น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานมีผูประกอบการมากและมีผู
โดดเดนก็มาก แตสําหรับผูโดดเดนในธุรกิจน้ําประปาควรเปนบริษัทน้ําประปาไทย ดังนั้นจุดยืนของบริษัทฯ คือ
ควรทําธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ํา ดานการลงทุนกับ CKP ผูถือหุนไมไดมีความเห็นที่ขัดแยงแตประการใดโดยเห็นวา   
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 30 คงจะเปนหนาที่ของ CKP ที่จะดําเนินการตอไป 
 กรรมการผูจัดการ ไดกลาวขอบคุณตอคําแนะนําของผูถือหุน และไดเรียนแจงวา บริษัทฯ มี
โครงสรางรายไดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินรอยละ 4 ที่ประปาปทุมธานี-รังสิต ประมาณรอยละ 30 และที่
สมุทรสาคร-นครปฐมจะอยูที่ประมาณรอยละ 65 อยางไรก็ตามพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม ปทุมธานี-รังสิต มา
จากลูกคารายเดียวคือการประปาสวนภูมิภาค และเมื่อรวมสองพื้นที่เขาดวยกันบริษัทฯ จะมีโครงสรางรายได
ประมาณรอยละ 95-96 และถึงแมวาการประปาสวนภูมิภาคจะเปนลูกคาชั้นดีเยี่ยมของบริษัทฯ ก็ตาม ในดาน
การบริหารจัดการการกระจายความเสี่ยงในสัดสวนรอยละ 95-96 กับสัดสวนรอยละ 4 มีความไมสมดุลกัน
อยางมาก ดวยเหตุนี้จึงมีการพิจารณาวาทําอยางไรสัดสวนรอยละ 4 จะมีการเติบโตเพิ่มสัดสวนใหมากขึ้นเปน
รอยละ 35 เพื่อใหสัดสวนของรายไดที่รอยละ 95-96 ลดลงเหลือรอยละ 65 
 ดังนั้น แมบริษัทฯ จะไปลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําโดยไมเกี่ยวกับการประปาสวนภูมิภาค น้ําเสีย
ภาคชุมชน หรือธุรกิจดานพลังงาน พลังงานทางเลือก หรือพลังงงานสะอาด หรือธุรกิจสิ่งแวดลอม จะถือเปน
รายไดที่ไมใชในสวนของรอยละ 95-96 ซึ่งตามแผนธุรกิจ 5 ปของบริษัทฯ สัดสวนรายไดจากน้ําประปาที่มาจาก
การประปาสวนภูมิภาค ก็ยังคงสูงถึงรอยละ 69 และเชื่อวาแมในอีก10 ปขางหนารายไดหลักของบริษัทฯ ยังคง
มาจากน้ําประปาอยูดี  
 ในการสรางสมดุลของสัดสวนรายไดจากปจจุบันรอยละ 96 ตอ 4 มาเปนสัดสวนรอยละ 65 ตอ 
35 นั้น การดําเนินธุรกิจสวนที่ไมเกี่ยวของกับการประปาสวนภูมภาคจึงตองเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนความ 
ทาทายของคณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทฯ 
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 ประธานฯ กลาววาคณะกรรมการไดมีนโยบายมาโดยตลอดที่จะมีการทําน้ําเสียใหเปนน้ําดี ทํา
ใหแมน้ําลําคลองสะอาด แตโครงการเหลานี้ตองใชเวลานานในการพัฒนาโครงการ เนื่องจากตองไปอิงกับการ
บริหารงานของภาครัฐ 
 นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง ไดแสดงขอคิดเห็นวาบริษัทฯ จะเพิ่มปริมาณ 
การผลิตน้ําที่ปทุมธานีประมาณรอยละ 25 ของกําลังการผลิตโดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 4-5 ตอป ซึ่งเทากับ
วาในอีก 5 ปก็จะเต็มอัตราการผลิต ในสวนที่จะมีการขยายคอขวดจะเปนในสวนไหน สวนที่เปนน้ําดิบมาผลิต
น้ําประปา หรือสวนที่เปนโรงผลิตน้ําประปา และเมื่อครบ 5 ปแลวบริษัทฯ จะตองทําการลงทุนอีกเทาไรในการ
ขยายกําลังการผลิตทั้งในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต และสุมทรสาคร-นครปฐม และในแผน 5 ปการกอสรางโรงผลิต
น้ําประปาจะทําไดทันหรือไม  
 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีโครงสรางรายไดประมาณรอยละ 4 ผูถือหุนตองการทราบวามีการ
จายน้ําประปากี่ลบ.ม/วัน และจะปรับเปนกี่ลบ.ม /วัน และอัตราการเติบโตที่จะสูงขึ้นนั้นมาจากนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินหรือไม หากใชบริษัทฯ จะใชน้ําดิบจากแหลงใด 
 กรรมการผูจัดการ แจงใหผูถือหุนทราบวา สําหรับการขยายคอขวดในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตจะ
ดําเนินการตั้งแตกระบวนการสูบน้ํา จนกระทั่งถึงสวนที่จายน้ําประปา วามีสวนไหนบางที่ตองปรับปรุง ซึ่งพบวา 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด สามารถเพิ่มกําลังการผลิตจาก 388,000 ลบ.ม/วัน เปน 450,000 ลบ.ม/วัน   
และสูงสุดได 480,000 ลบ.ม/วัน 
 สําหรับความตองการใชน้ําประปานั้น บริษัทฯ มีการทบทวนในทุกๆ ป การขยายคอขวด หรือการ
สรางโรงผลิตน้ําประปาแหงใหมใชเวลาประมาณ 2 ปถึง 2 ปครึ่ง ดังนั้นแผนธุรกิจ 5 ป จึงมีระยะเวลาเพียงพอ
สําหรับการเตรียมการ 
 สวนพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม มีกําลังการผลิตที่ 440,000ลบ.ม/วัน บริษัทฯ ไดขยายคอขวดไป
แลวเมื่อปที่ผานมา และปจจุบันมียอดการจายน้ําที่ประมาณ 350,000 ลบ.ม/วัน เทากับวามีกําลังการผลิต
เหลืออยูประมาณ 90,000-100,000 ลบ.ม/วันเพียงพอตอการจายน้ําในพื้นที่อีกประมาณ 3-4 ปซึ่งขณะนี้   
บริษัทฯ เตรียมการที่จะขยายการผลิตโดยจะเปนการสรางโรงผลิตน้ําแหงใหม เพราะไมสามารถจะขยายคอ
ขวดไดอีก สวนจะตองใชเงินลงทุนเทาไรนั้น ขึ้นอยูกับตําแหนงที่จะดําเนินการและปริมาณความตองการใชน้ํา  
 ในสวนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนั้น การเติบโตจะไมสูงมากนัก เพราะเปนพื้นที่จํากัดและมี
สัดสวนรายไดรอยละ 4 เปนรายไดที่ไมไดมาจากการประปาสวนภูมิภาค  ดังนั้นการลงทุนใน CKP จึงเปนการ
เพิ่มรายไดในสัดสวนของรอยละ 4 นี้ 
 นายธรรมเนียม จักรกริชกูล ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง ไดแสดงความคิดเห็นวาการที่จะไป
ลงทุนใน CKP มีกรรมการ CKP ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ช.การชาง 
โดยผูถือหุนกังวลวาจะมีผลประโยชนทับซอนหรือไม 
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 ประธานฯ แจงวาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา บริษัทฯ ไดตระหนักดีวาการลงทุน
ใน CKP เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และบริษัทฯ ไดดําเนินการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยทุกประการ 
และไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนตามระเบียบวาระวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการอนุมัติออกเสียงผูมีสวน
ไดเสียจะตองไมมีอํานาจในการออกเสียง และในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา ไดผานกระบวนการ
อยางโปรงใสถูกตอง ประธานฯ กลาวตอไปอีกวาการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษในการเขาไปถือหุนในบริษัทที่
รูจักเปนอยางดี และมีการแยกผลประโยชนกันอยางชัดเจนนั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาใจธุรกิจไดดีกวา และ
สามารถที่จะดูแลผลประโยชนผูถือหุนไดดีกวาที่จะไปรวมทุนกับบริษัทที่ไมไดรูจัก โดยประธานฯ ใหความเห็น
อีกวา ผูถือหุนของกลุมบมจ. ช.การชางทุกคน จะมีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน และพยายามที่จะเกื้อหนุนธุรกิจ
ของกันและกันตลอดเวลา 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมไดเจรจาเฉพาะกับกลุมธุรกิจของ บมจ.ช การชางเทานั้น ยังไดเจรจากับ
บริษัทอ่ืนดวยเชนกัน แตยังไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากอยูในระหวางการเจรจา และเมื่อการเจรจาบรรลุ
ขอตกลงแลว บริษัทฯ ก็จะเปดเผยและขออนุมัติผูถือหุนภายหลัง 
 นายชัชชัย คุณงาม ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง ไดใหขอเสนอแนะไว 2 ประเด็นคือ 
 1. ในการประชุมผูถือหุนไมควรจะเสียเวลาในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวในที่ประชุม 
ควรจัดสงรายงานการประชุมไปใหผูถือหุนพิจารณารับรองกอน 
 2. ในวาระเรื่องรับทราบผลการดําเนินงาน ควรจะเพิ่มตอทายวา และแผนดําเนินการในอนาคต ที่
จะไมเปนการเปดเผยความลับและทําใหเสียเปรียบคูแขงขัน 
 ผูถือหุนทานหนึ่ง แสดงความคิดเห็นวา พื้นที่ปทุมธานี-รังสิตผลิตน้ําได 388,000 ลบ.ม/วัน มี
รายไดประมาณรอยละ 30 ในขณะที่พื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐมผลิตน้ําได 440,000 ลบ.ม/วันทํารายได
ประมาณ รอยละ 65 ซึ่งปริมาณการผลิตน้ําไมตางกันมากนักแตรายไดแตกตางกันอยางมาก 
 กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวาอัตราคาน้ําประปาใน 2 พื้นที่ไมเทากัน เนื่องจากโครงสรางการ
ลงทุนของทั้ง 2 พื้นที่แตกตางกนั จึงทําใหโครงสรางรายไดแตกตางกัน 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ประธานฯ  ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุม 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุมวา ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 35 กําหนดให
คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และ
ตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เวลา 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชี 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไวในรายงาน
ประจําป ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้ 

 

 
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม  
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง และเปนผูแทนผูถือหุนที่เปนสักขีพยาน      
ในการตรวจนับคะแนนการประชุมผูถือหุน ไดแจงใหกับผูถือหุนที่เขาประชุมวา บัตรลงคะแนนในแตละวาระ ผู
ถือหุนจะตองลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ ไมเชนนั้นแลวจะถือวาเปนบัตรเสีย ผูถือหุนไดแสดงความเห็นใน
งบการเงินวา คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ17.3 ไมถือวาเปนคาใชจายที่นากังวล โดยสิ่งที่นาสนใจคือ
เงินที่บริษัทฯ ไดกูมาแลวนําไปลงทุนไดรับเงินปนผลเทาไร หรือนําไปฝากธนาคารแลวไดดอกเบ้ียเทาไร สิ่งที่ผู
ถือหุนกังวลคือผลการดําเนินงานหลักโดยบริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 และมีอัตราสวนกําไรเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.4 อัตราการเพิ่มของเงินปนผล เงินเดือนพนักงาน คาสอบบัญชี และคาตอบแทนกรรมการเปนเทาไร 
 กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจงวา สิ่งที่นากังวลตามที่ไดแสดงไวในงบการเงินเฉพาะของ  
บริษัทฯ คือ ปริมาณการจายน้ําประปาของป 2554 ที่ 120 ลบ.ม ไมไดเพิ่มขึ้นเลยเมื่อเทียบกับปริมาณ        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ รายการ 
ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 21,728 21,488 21,348 21,167
หนี้สินรวม (ลานบาท) 11,537 12,004 11,395 11,876
สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 10,192 9,484 9,954 9,291
รายไดรวม (ลานบาท) 4,635 4,420 3,746 3,554
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,113 2,063 2,063 1,958
อัตราสวนกําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.53 0.52 0.52 0.49
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การจายน้ําประปาของป 2553 เหตุที่บริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มยอดการจายน้ําประปาเนื่องมาจากการประปา
สวนภูมิภาคไดจายน้ําจากโรงกรองน้ําโพธารามเขามาในพื้นที่ทับซอนของบริษัทฯ สําหรับการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศมีเพียง 1-2 เดือนเทานั้น จึงไมมีผลกระทบเทาใดนัก  
 สําหรับงบการเงินรวมจะเห็นวาเพิ่มขึ้นจาก 245 ลานลบ.ม เปน 249 ลานลบ.ม หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5 ลานลบ.ม และตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ1.6 แตรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 สําหรับป 2555 นี้
ยอดการจายน้ําจะเปนไปตามปกติ โดยคาดวายอดการจายน้ําจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ลานลบ.ม หรือที่
ประมาณ 264 ลานลบ.ม 
 สวนเงินปนผลที่ปรากฏในงบการเงินนั้น เปนเงินปนผลที่ประปาปทุมธานีปนผลมาใหบริษัทฯ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 458 ลานบาทในป 2553 เปน 529 ลานบาทในป 2554 โดยกรรมการผูจัดการอธิบายเพิ่มเติมใน 
เชิงเปรียบเทียบเพื่อใหงายตอการเขาใจวาบริษัทฯ มีคาตัดจําหนายจากการลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี 
จํากัด ประมาณปละ 200 ลานบาท ดังนั้น หากปใดที่ประปาปทุมธานีปนผลใหบริษัทฯ ไมถึง 200 ลานบาท 
เทากับวาบริษัทฯ ขาดทุนจากการลงทุนครั้งนี้ 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง มีคําถามเรียนถามกรรมการคือ 
 1. ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ผลแตกตางการจัดโครงสรางทางการเงินในธุรกิจของกลุมบริษัทที่
มีตัวเลข 600 ลานบาท โดยในปที่ผานมามีการบันทึกบัญชีวาติดลบและในปนี้ก็ยังมีการบันทึกบัญชีวาติดลบ  
ผูถือหุนอยากทราบวาเปนคาอะไรและในปหนายังมีบันทึกอีกหรือไม 
 2. สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดขึ้น 11 ลานบาทไมทราบวาเปนบริษัทอะไรที่
ขาดทุน             
 3. หุนกูจํานวน 7,000 ลานบาทแตในงบการเงินของบริษัทฯ ทําไมตัวเลขจึงไมเปน 7,000 ลาน
บาท   

 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวกับภาษีเงินไดที่ปรับปรุงใหมที่จะใชในป 2556 ไมทราบวา
ในอนาคตจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อยางไร 

     กรรมการผูจัดการ ชี้แจงผูถือหุนวา เมื่อประมาณ 5-6 ปที่ผานมาบริษัทฯ ไดซื้อบริษัท วอเตอร
โฟลว จํากัด (วอเตอรโฟลว) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาทในราคา 700 ลานทําใหเกินทุนจดทะเบียนของ
วอเตอรโฟลวอยู 600 ลานบาท ทั้งนี้เดิมบริษัทฯ ไดวาจางวอเตอรโฟลวใหผลิตและบํารุงรักษาระบบผลิตและ
จายน้ําประปาของบริษัทฯ ตอมาบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางและซื้อวอเตอรโฟลว โดยบริษัทฯ ถือหุน 100% และ
ยังคงใหวอเตอรโฟลวเดินเครื่องใหกับบริษัทฯ ตามปกติ แตไดปรับแกสัญญาจากเดิมที่มีคาจางการผลิต
ประมาณ 3 บาทเศษ/ลบ.ม เหลือ 0.25บาท/ลบ.ม ดังนั้น ตัวเลข 600 ลานบาทในปหนาก็ยังคงบันทึกอยู 
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 สําหรับการขาดทุน 11ลานบาทจากการลงทุนในบริษัทรวมนั้น มาจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุน
ของ CKP และที่ CKP ขาดทุนในป 2554 ก็เพราะป 2554 CKP เขาซื้อหุนของ SEAN ในสัดสวนรอยละ 38 
ดวยการกูเงินจากสถาบันการเงินทําใหมีคาใชจายทางการเงินเกิดขึ้น  

      สวนหุนกูที่ ไม เ ต็มจํานวน  7,000 ลานบาทเพราะในการออกหุนกูนั้น  บริษัทฯ  ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหกับผูแทนจําหนายหุนกู ดังนั้นจึงคิดเฉพาะยอดเงินสุทธิที่เขามาบริษัทฯ เทานั้น สําหรับหุนกู 
3,500 ลานบาทจะครบกําหนดชําระคืนใน 1 ป จึงถือเปนหนี้สินระยะสั้นจึงตองแยกบันทึก  

      สวนคําถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีนั้นผูแทนผูตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด  ไดใหรายละเอียดในคําถามดังกลาวคือ มาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได
นั้น ผูตรวจสอบบัญชีและบริษัทฯ อยูในระหวางการตรวจสอบและประเมินดูตัวเลข แตยังไมสามารถที่จะสรุป
ตัวเลขไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามประเมินในขั้นตนไดวา จะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ   

     นายธารา ชลปราณี  ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง มีขอสงสัยเกี่ยวกับการเขาซื้อบริษัทวอเตอรโฟลว
เปนการซื้อทรัพยสิน ดังนั้น บริษัทวอเตอรโฟลวนาจะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และเมื่อเปนบริษัทยอยแลว 
การลงบันทึกทางบัญชีเปนการลงบันทึกขาดทุนเพื่อจะมาหักลบกับสวนที่เปนกําไรสะสม 600 ลานบาท ผูถือ
หุนมีความสงสัยวาสามารถทําดังกลาวไดหรือไม 

 กรรมการผูจัดการ แจงใหผูถือหุนไดทราบวา บริษัทฯ เขาซื้อวอเตอรโฟลวในราคาที่สูงกวาทุนจด
ทะเบียนอยู 600 ลานบาท แตบริษัทฯ ไดรับเงินสวนนี้คืนดวยการประหยัดคาใชจายที่บริษัทฯ ตองชําระใหกับ
วอเตอรโฟลว ประมาณลูกบาศกเมตรละ 3 บาท ตัวอยางเชนในปที่ผานมาบริษัทฯ มียอดจายน้ําประปา 120 
ลานลบ.ม เทากับวาบริษัทฯ จายคาผลิตน้ําประปาใหวอเตอรโฟลวลดลง 360 ลานบาท  

 ผูถือหุนยังมีขอสงสัยวาการบันทึกบัญชีติดลบ 600 ลานบาท จะมีตอไปตลอดไปหรือไม  

 นายกฤษดา เลิศวนา ผูตรวจสอบบัญชี ชี้แจงวาการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
กําหนดใหมีการรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ โดยผู
ซื้อตองไมรับรูสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคา
ตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมเปนสินทรัพยหรือรายได แตใหรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ ซึ่งหาก
โครงสรางของบริษัทฯ ยังคงยังมีการควบคุมเดียวกันอยู รายการดังกลาวจะอยูกับกิจการตลอดไป 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 605 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,343,542,006 หรือคิดเปนรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย            3,340,381,206 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9055 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                     0  เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง       3,160,800  เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0945 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2554   
 ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

      กรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุมวา ในวาระนี้มี 2 ประเด็นที่คณะกรรมการบริษัท นําเสนอขอ
อนุมัติตอผูถือหุน โดยประเด็นแรก จากสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานธุรกิจประปาที่ลงนามกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินไวรอยละ10 ของกําไรสุทธิเปนเงิน
สํารอง ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีเงินสํารองตามกฏหมายครบรอยละ10 แลวก็ตาม  

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2554 เทากับ 2,062,684,965 บาท ดังนั้น ตามขอกําหนดในสัญญา
แกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 206,268,496 บาท
เปนทุนสํารองอ่ืน 

      สําหรับประเด็นที่ 2 คณะกรรมการบริษัท ขออนุมัติจายเงินปนผลจากรายไดที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนในป 2554 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาทหรือคิดเปนเงินที่จะจายปนผลทั้งสิ้น 997,500,000 
บาท โดยมีกําหนดที่จะจายเงินปนผลในวันที่ 28 มีนาคม 2555  กรรมการผูจัดการกลาวตอไปวา ในครึ่งปแรก
ของป 2554 คณะกรรมการไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.15 บาทเทากับวา
บริษัทฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 รวม 0.40 บาทตอหุนเพิ่มขึ้นจากป 2553 ที่จายอยูที่ 0.35 
บาทตอหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนตามที่กําหนดไวในสัญญาใดๆ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปน
ผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
นายชาตรี เจริญเนือง   ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  เสนอวาในปหนาบริษัทฯ ควรจายเงินปนผล

ระหวางกาลในชวงกลางปในอัตราที่สูงกวาชวงปลายป   ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนสามารถรับเงินปนผลไดเร็วขึ้น  
และจะสงผลใหมูลคาหุนของบริษัทฯ ดีขึ้นและถาหากในชวงปลายปบริษัทฯ มีกําไรนอยก็อาจนําเงินกําไรสะสม
มาจายสมทบ   

     ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวาจะรับไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป 
  

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2554 ไปสํารองอ่ืนเปนเงิน 206,268,496 บาท และอนุมัติการ
จายเงินปนผลประกอบการของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2554 ในอัตรา 0.25 
บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 997,500,000 บาท ใหแกผูถือหุนตามที่เสนอ (บริษัทฯ กําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่  14 กุมภาพันธ 2555) โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 28 มีนาคม 
2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 605 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง  3,343,542,006 หรือคิดเปนรอยละ100 
  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
    - เห็นดวย 3,340,374,206 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9053 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ รายการ 
ป 2554 ป 2553 ป 2552 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)  2,063      1,958   1,485
2. จํานวนหุน (ลานหุน)  3,990  3,990  3,990
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน)  0.40 0.35  0.28
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)  1,596 1,397  1,117
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ)  77.40 71.3  75.2
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    - ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - งดออกเสียง              3,167,800  เสียง คิดเปนรอยละ 0.0947 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
   

 ประธานฯ  ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุม 
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดให

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 ซึ่งไดพิจารณาความนาเชื่อถือ  ความสามารถใน
การใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินไดทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอผูสอบบัญชี
รายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 และเสนอ
แตงต้ังนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบ
บัญชีอนุญาตเลขที่ 3844  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4958 คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2555 โดยมีคาตอบแทนรวมไมเกิน 1,235,000 บาท เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ 

 

รายการ ป 2555 ป 2554 ป 2553 
คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 525,000  515,000  515,000 
คาตรวจสอบงบการเงินประจําไตรมาส 570,000  540,000  540,000 
คาบริการอ่ืนๆ 140,000  140,000  70,000 

รวม 1,235,000 1,195,000  1,125,000 
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด และบริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ และมีสวน
ไดสวนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
โดยไดแสดงรายละเอียดผูสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้ 

 

รายชื่อ เลขท่ีผูสอบบัญชี
อนุญาต 

จํานวนปท่ีสอบบัญชี 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 4 ปต้ัแตป 2551-2554 
2. นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 3844 4 ปต้ัแตป 2551-2554 
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 2 ปต้ัแตป 2553-2554 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
     นายชาตรี เจริญเนือง   ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  เสนอวาในปหนาบริษัทฯ ควรใชวิธีการ

ประมูลเพื่อคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี   ไมควรใหบริษัทตรวจสอบบัญชีผูกขาดเพียงบริษัทเดียวเพื่อความเปน
ธรรมกับบริษัทผูตรวจสอบบัญชีรายอ่ืนและเพื่อความโปรงใสตอผูถือหุน รวมถึงเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย  
ซึ่งปจจุบันไดมีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ไดดําเนินการโดยวิธีดังกลาวและทําใหลดคาใชจายลง
ไปไดเปนจํานวนนับแสนบาท  พรอมทั้งไดขอใหผูตรวจสอบบัญชีกรุณาแสดงวิสัยทัศนของการตรวจสอบบัญชี
ใหผูถือหุนทราบดวยวาไดมีการปฏิบัติงานอยางไร 

     ประธานฯ ไดขอใหผูตรวจสอบบัญชีแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุม 
    นายกฤษดา เลิศวนา  ผูตรวจสอบบัญชี ไดชี้แจงวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ได

ปฏิบัติงานตรวจสอบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี   โดยปกติจะตรวจสอบเปน 2 ชวง  คือ  
     1.ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งจะเปนระบบการจายเงินวาปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ

การควบคุมภายในที่บริษัทฯ กําหนดไวหรือไม และจากการสอบทานที่ผานมาไมพบสิ่งที่เปนสาระสําคัญและไม
พบความผิดปกติแตอยางใด     

     2.การตรวจสอบยอดคงเหลือปลายปเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน วามีฐานะทางการเงินเปนไป
ตามมาตรฐานบัญชีหรือไม   ซึ่งตลอดเวลาที่ผานมาผลของการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

     นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุนประชุมดวยตนเองแสดงขอคิดเห็น  2 เรื่อง คือ   
      1. คาตรวจสอบบัญชีในป 2555 เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 3  ดังนั้นในป 2555 บริษัทฯ จะตอง

รักษาอัตราการเพิ่มของกําไรสุทธิไมตํ่ากวารอยละ 3 เชนกัน 
      2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของผูตรวจสอบบัญชีควรจะลดลงเนื่องจากมีความชํานาญในการ

ตรวจสอบเพราะเปนผูตรวจสอบรายเดิมและรายการทางบัญชีของบริษัทฯ ก็ไมยุงยาก ดังนั้นคาตรวจสอบบัญชี
ก็ไมควรเพิ่มขึ้นและไมควรถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติวาจะตองเพิ่มขึ้นทุกป 

      ประธานฯ   แจงตอที่ประชุมวาจะนําความเห็นไปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป  และ
ไดกลาวเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชบริการจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ
และนาเชื่อถือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหุน 

      นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนประชุมดวยตนเองแสดงขอคิดเห็นวา ในป 2555 บริษัทฯ จะครบ
กําหนดหมดสิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือนกรกฏาคม 
ดังนั้น คาตรวจสอบบัญชีนาจะลดลงดวยเนื่องจากปฏิบัติงานไมครบป  และหากในป 2556 สิทธิประโยชนทาง
ภาษีหมดลงแลวคาตรวจสอบก็ควรจะลดลงจาก 140,000 บาท เปน 70,000 บาทหรือไม 
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     กรรมการผูจัดการ แจงวาในป 2555 การตรวจสอบบัญชีจะดําเนินการไปถึงไตรมาสที่3 และ
สําหรับป 2556 เมื่อสิทธิประโยชนทางภาษีเหลือเพียง 1 ใบ บริษัทฯ ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และในขณะนี้ 
บริษัทฯ กําลังดําเนินการขอขยายเวลารับสิทธิประโยชนทางภาษีตอ BOI เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัย 

    นางสาวจิณพักตร  พรพิบูลย  ผูถือหุนประชุมดวยตนเอง แสดงขอคิดเห็นวาบริษัทฯ ใชบริการ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดมาเปนระยะเวลากี่ปแลว บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด เปนบริษัท
ที่ดีบริษัทหนึ่ง จึงขอฝากใหพิจารณาวาหากจะถือวาเปนการดําเนินธุรกิจรวมกันในฐานะที่เปน  Partnership ก็
ขอใหชวยกันพิจารณาหาแนวทางในการลดคาใชจายใหแกคูคาดวย เพื่อจะไดใชบริการกันตอไปในระยะยาว  

       กรรมการผูจัดการ แจงวาไดใชบริการของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยังมาแลวเปนเวลา 4-
5 ป และขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดเจรจาตอผูสอบบัญชีแทนคณะกรรมการ 

     ผูถือหุนรายหนึ่ง แสดงขอคิดเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทที่ใหญ
และอยูในระดับ Top five แตไมเห็นการแสดงออกความคิดเห็นในงบการเงิน ไมเหมือนกับบริษัทตรวจสอบ
บัญชีรายใหญบางราย ที่แสดงออกความคิดเห็นในงบการเงินอยางชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยไมคํานึงวา
อาจไมเปนที่พอใจของฝายจัดการเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน   ทั้งนี้ จากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่องจึงขอใหควรระมัดระวังเรื่องการทุจริตภายใน อยาใหเหมือนกับในหลายๆ ประเทศในเอเซียที่เกิดความ
เสียหายจากการทุจริตภายใน  ขอใหบริษัทฯ มีความรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย 

       ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่แสดงความคิดเห็น และยืนยันวาจะระมัดระวังดูแลใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปอยางรอบคอบและรัดกุม   

  

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แตงต้ังนายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ เอ้ือ
อนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4958 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 
2555 ตามที่เสนอ โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,235,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 607 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,343,577,506 หรือคิดเปนรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย  3,339,122,451   เสียง  คิดเปนรอยละ     99.8668 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย        1,142,055    เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0342 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง        3,313,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0990 
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 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานกลาววา เนื่องจากวาระนี้มีกรรมการผูมีสวนไดเสีย 4 ทานประกอบดวยนายปลิว           
ตรีวิศวเวทย, นายณรงค แสงสุริยะ, นายสุวิช พึ่งเจริญ, นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานฯ ไดเชิญกรรมการทั้ง 
4 ทานออกจากหองประชุม และขอใหประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานรายละเอียด  

 นายไพรัช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนและขอบังคับบริษัทขอที่ 16 ไดกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระใน
อัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนั้นมีกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 4 ทานคือนายปลิว          
ตรีวิศวเวทย, นายณรงค แสงสุริยะ, นายสุวิช พึ่งเจริญ, นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 
       สําหรับเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติตามเกณฑของการเปนกรรมการที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ มีประวัติที่โปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม
ที่ดี ขณะเดียวกันก็จะตองแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ และเนื่องจากไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการ
ทั้ง 4 รายไดปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจึงไดเสนอใหคณะกรรมการรบริษัทพิจารณารับกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
และอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง        
       ประธานฯ กลาวกับที่ประชุมวาในวาระนี้ ผูถือหุนจะออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงคะแนน  

 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แตงต้ัง นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสุวิช พึ่งเจริญ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 
กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 นายปลิว ตรีวิศวเวทย ตําแหนง กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 606 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,340,580,506 หรือคิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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    - เห็นดวย 3,290,838,806 เสียง คิดเปนรอยละ   98.5110 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 46,449,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.3904 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง               3,292,900  เสียง คิดเปนรอยละ 0.0986 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 นายณรงค แสงสุริยะ ตําแหนง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 605 ราย คิดเปนคะแนน 3,341,577,406 หรือคิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,337,228,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.8699 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 1,048,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0314 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 3,300,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0987 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 นายสุวิช พ่ึงเจริญ ตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 607 ราย  คิดเปนคะแนน. 3,343,577,506 หรือคิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย              3,339,228,706  เสียง คิดเปนรอยละ   99.8699 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 1,048,900 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0314 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 3,299,900 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0987 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 606 ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,341,947,506 หรือคิดเปนรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,338,647,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9013 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0000 
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  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 3,300,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0987 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

       กอนเริ่มวาระที่ 7 ประธานฯ ไดเชิญกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาหองประชุมอีกครั้ง 
       นายชาตรี เจริญเนือง  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  ไดกลาวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 
ทานที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง  และขอใหกํากับดูแลการบริหารงานบริษัทฯ ให
เจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป     

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
              ประธานฯ แจงวาสําหรับวาระนี้กรรมการทุกทานที่เปนผูมีสวนไดเสียใหงดออกเสียง ประธานฯ ได
เชิญประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานรายละเอียดตอที่ประชุม  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท 
ขอ 32 กําหนดใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  

ในป 2554 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินโบนัสประจําป 2553 เปนจํานวนไมเกิน 10,334,100 
บาทและจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปนจํานวนไมเกิน 6,043,000 บาท  

สําหรับป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัสกรรมการ
ประจําป 2554 ในวงเงินไมเกิน 12,129,600 บาท และคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ในวงเงินไมเกิน 
6,436,500 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกลาววา ในการพิจารณาคาตอบแทนนั้น 
หลายบริษัทจะอิงกับผลกําไรและหลายบริษัทจะอิงกับการจายเงินปนผล สําหรับคาตอบแทนกรรมการในป 
2554 จํานวน 6,043,000 บาทเพิ่มขึ้นเปน 6,436,500 บาทในป 2555 นั้น เปนการเพิ่มคาตอบแทนในสวน
คณะกรรมการบริษัทรอยละ7.27 โดยไดปรับคาตอบแทนรองประธานกรรมการใหมีความเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามโดยเฉลี่ยแลวคาตอบแทนทั้งหมดปรับขึ้นรอยละ 6.51 เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาตอบแทนในป 2554 

สําหรับโบนัสกรรมการในป 2554จํานวน 12,129,600 บาทคิดเปนรอยละ 0.76 ของเงินปนผลเมื่อ
เทียบกับป 2553 ที่รอยละ 0.74 ของเงินปนผลและเมื่อรวมคาตอบแทนกรรมการทั้งหมดในป 2554 เทียบกับ
เงินปนผลจะเทากับรอยละ 1.17 และในป 2555 จะเหลืออยูที่รอยละ 1.16 ซึ่งสรุปคาตอบแทนไดดังนี้ 
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โบนัสกรรมการประจําป 2554 แยกตามตําแหนง                                                                               (หนวย : บาท) 
โบนัส รายชื่อ ตําแหนง 

ป2554 ป2553 
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรษิัท 1,547,563 1,318,825 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย รองประธานกรรมการบรษิัท 1,103,968 939,956 
3. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 1,022,676 871,399 
4. นายเตชะพิทย แสงสิงหแกว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 
1,254,509 1,068,049 

5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ 

987,550 840,728 

6. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล 

1,129,058 961,605 

7. นายสมโพธิ ศรีภูม ิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท 

1,072,856 914,698 

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน   
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

820,951 700,005 

9. นายโทโมโนริ ซูซูกิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 931,348 793,821 
10. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ และกรรมการบริหาร 789,839 672,943 
11. นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 789,840 672,943 
12. นายจุน อะเกตะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 679,442 - 
13. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - 579,128 

รวม 12,129,600 10,334,100 
หมายเหตุ :  นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 
                   นายจุน อะเกตะ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 
 
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 แยกตามคณะกรรมการ                                                        (หนวย : บาท) 

คณะกรรมการ 2555 2554 % เพิ่มข้ึน 

1. คณะกรรมการบริษัท 4,292,000 4,001,000 7.27 
2. คณะกรรมการบริหาร 782,000 743,500 5.17 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 383,500 365,500 4.92 
4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 277,000 264,000 4.92 
5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 351,000 334,500 4.93 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 351,000 334,500 4.93 

รวม 6,436,500 6,043,000 6.51 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
     นายชาตรี เจริญเนือง  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  แสดงความคิดเห็นวาการที่ผูถือหุนอนุมัติใน

วาระนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีแตขอเสนอใหมีการกําหนดเพดานในการปรับคาตอบแทนวา
สูงสุดไมเกินหนึ่งลาน หรือหนึ่งลานหาแสนบาทสําหรับประธานกรรมการ รวมถึงกรรมการทุกทานวาจะมีการ
เพิ่มคาตอบแทน และโบนัสไมเกินเพดานที่กําหนดไว ซึ่งปจจุบันบริษัทชั้นนําหลายๆ บริษัทไดยึดเปนแนวทาง
ปฏิบัติ   

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  แจงตอผูถือหุนและที่ประชุมวาบริษัท
ฯ กําลังพิจารณาแนวทางนี้เชนกันเนื่องจากบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องและไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับ
ขอเสนอแนะ 

     นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุนประชุมดวยตนเองแสดงขอคิดเห็นวาไมคัดคานเรื่องการจาย
โบนัส แตอยากทราบวาอัตราการเพิ่มในสวนของคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.51 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับของ
พนักงานแลวสอดคลองกันหรือไม   

       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  แจงตอผูถือหุนและที่ประชุมวา 
คาตอบแทนของกรรมการไดแบงออกเปน 2 สวน คือ คาตอบแทน  และเบี้ยประชุมซึ่งถาหากไมเขารวมประชุม
ก็จะไมไดรับ    โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํากําไรของบริษัทฯ แลวก็ไมสูงเกินไป 

        ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  แจงตอผูถือหุนและที่ประชุมวาการปรับ
คาตอบแทนไดพิจารณาใหสอดคลองกับอัตราการจายเงินปนผล  และในอนาคตก็อาจมีความเปนไปไดที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ผูถือหุนเสนอ 

        กรรมการผูจัดการ แจงตอที่ประชุมวา อัตราการจายผลตอบแทนใหกับพนักงานมีอัตรา
ใกลเคียงกับของคณะกรรมการ  โดยเฉพาะพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะไดรับผลตอบแทนในระดับดี
เชนกัน  และโดยเฉลี่ยแลวอยูในอัตราที่ใกลเคียงกัน 

 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมอนุมัติโบนัสของ
คณะกรรมการประจําป 2554 ในจํานวนเงินไมเกิน 12,129,600 บาท และกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสําหรับป 2555 ในจํานวนเงินไมเกิน 6,436,500 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 597 ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,330,182,606 หรือคิดเปนรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,326,708,206 เสียง คิดเปนรอยละ   99.8956 
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  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 3,474,300 เสียง คิดเปนรอยละ    0.1043 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
ทั้งนี้ไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในวาระนี้

จํานวน 14,394,900 เสยีง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
     นายชัชชัย คุณงาม  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  ไดแสดงคามคิดเห็นดังนี้  

                  1. สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อครั้งที่แลวอยูในระดับที่ดี ซึ่งก็ไดรับคําชมเชยจากผู 
ถือหุน   สําหรับสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ยังมีขอบกพรองอยูบางประการตามที่ไดแจงไปเมื่อชวงเชา ซึ่งก็
ไดรับการแกไขใหดีขึ้นแลว    

      2. การจัดอาหารวางสําหรับผูถือหุนควรจัดเปนกลองและแจกจายใหเปนรายบุคคลเพื่อจะได
รับประทานกันอยางทั่วถึง    

     3. ขอใหประธานฯ กรุณาวิเคราะหสรุปภาวะเศรษฐกิจในยุโรปอีกครั้งหนึ่งตอจากคราวที่แลววาจาก
การ swap หนี้และพันธบัตรของกรีซรอยละ 85 ที่ผานมาทําใหเหลืออีกรอยละ15 ก็ตองยอม ซึ่งทําใหกรีซ     
เกิดความสงบไดระยะหนึ่ง ตามที่คาดการณไวคงจะมี after shock เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ในครั้งตอไป  ซึ่ง 
จะสงผลกระทบมาถึง ตลาดทุน ตลาดเงินของประเทศไทย จึงขอใหทานประธานฯ กรุณาชวยวิเคราะหอีกครั้ง  
และจากคราวที่แลวที่ประธานฯ กลาววาถึงขณะนี้ประเทศฟลิปปนสยังอยูภายใตไอเอ็มเอฟ ซึ่งเมื่อคราวที่
ประเทศไทยยังอยูภายใตไอเอ็มเอฟเขาปฏิบัติตอเราแบบสองมาตรฐาน คือ ขึ้นดอกเบ้ียและยึดทรัพยสินตางๆ 
แตพอเกิดวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรกลับลดดอกเบี้ย  ซึ่งประธานฯ ไดบอกวาเราไดพนจากไอเอ็มเอฟกอนที่จะ
ครบกําหนดชําระหนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทยพนจากไอเอ็มเอฟกอนเวลาก็คือประธาน ฯ จึงขอให       
ผูถือหุนกรุณาปรบมือใหประธานฯ 

     ประธานฯ ไดกลาวสรุปสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปวา เกมสการเงินในยุโรปนั้นเปนเกมสของผูใหกู
กับผูกู   ผูกูคือ กรีซ อิตาลี โปรตุเกส ไอรแลนด ซึ่งไมมีเครดิตมากพอจึงตองออกพันธบัตร และผูใหกูคือ 
ธนาคารขนาดใหญ ในฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนตน ดังนั้นเมื่อมีปญหาเกมสของการตอรอง 
คือเจาหนี้ จะปฎิบัติตอกรีซไดอยางไรบางยังไมถึงขั้นอิตาลี ในแงของไอรแลนด และโปรตุเกส ไดรับความ
ชวยเหลือไปบางสวนแลว รายใหญไดแก กรีซ และอิตาลี เพราะเปนจํานวนเงินมหาศาล อิตาลีนั้นใหญเปน
อันดับสามของยุโรป มีอํานาจตอรองมาก  แตกรีซเปนประเทศที่ใหญพอสมควร แตความสามารถในการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมคอนขางตํ่า และรายไดตอประชากรนอยเมื่อเทียบกับยุโรปเอง ฉะนั้นกรีซก็จะอยูในสภาพที่
กลืนไมเขาคายไมออก คือ ถูกบีบบังคับใหตองพยายามจายทั้งดอกเบี้ยและเงินตน ซึ่งก็มีการพยายามเจรจา
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ตอรองกันมาตลอด   ทายที่สุดมีขอตกลงวา เยอรมัน ฝร่ังเศสมองวา ถาบีบมากเกินไป กรีซลมละลายก็จะมี
ปญหาสังคม และยูโรเอง ก็อาจจะแตกไดจึงออกระเบียบมาใหมวา  

1. เรื่องการเงิน พยายามสรางกองทุนใหใหญพอในยุโรปประมาณ 750 พันลานเหรียญเตรียมรองรับ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ในประเทศสมาชิกยูโร ซึ่งกรีซ ก็เปนประเทศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบ 

2. ยอมลดหนี้ใหกรีซการ swap ที่วาคือ ลดจากพันธบัตรเดิมซึ่งมีดอกเบี้ยสูง เปลี่ยนเปนพันธบัตรใหม
ซึ่งมีดอกเบี้ยตํ่าลงมา และตัดหนี้ลงเหลือประมาณไมถึงรอยละ 50 หรืออาจจะรอยละ 25 บางสวน และ
บางสวนก็ไมไดลดแตไมมีดอกเบี้ย เปนตน ทําอยางไรใหกรีซฟนใหได คําถามคือ แลวกรีซจะฟนไดหรือไม คือ
หัวใจหลัก ดวยกฏระเบียบใหม ถึงแมจะเงินทุนสํารอง แตเงินทุนเหลานั้นตองมีเงินตนคืนและมีดอกเบี้ยนั่นคือ 
หัวใจสําคัญวา กรีซจะสามารถมีรายไดเพียงพอที่จะดูแลหนี้สินเหลานี้หรือไมในอนาคต ทั้งๆ ที่ลดไปแลว
ประมาณครึ่งหนึ่งโดยรวม คําตอบคือ ความไมแนนอนยังสูงมากเนื่องจากกรีซเองยังคงไมสามารถชําระหนี้
เหลานี้ได เคยมีแนวความคิดวาควรจะลดหนี้ใหกรีซทั้งหมดเลยถึงจะเริ่มตนใหมได แตการยกเลิกหนี้ทั้งหมดจะ
ทําใหธนาคารในยุโรปหลายๆแหงขาดทุนและลมละลายจึงไมทํา แตใชวิธีชลอการชําระและผอนคลาย
กฏเกณฑในการชําระ เพื่อใหกรีซอยูรอดไดและธนาคารก็อยูรอดไดดวยเชนกัน เกมสการตอรองอยูตรงนี้    

   สวนขอตกลงสุดทายที่มีการ swap แลวก็เทากับเปนการลดภาระหนี้ที่กรีซตองชําระโดยงบประมาณ
ก็คงจะประทังใหกรีซสามารถดําเนินตอไปได    แตหัวใจสําคัญก็คือตราบใดที่ ยังใช เงินสกุลยูโรอยู          
ประเทศกรีซไมเหมือนประเทศไทยสมัยวิกฤตที่สามารถลดอัตราแลกเปลี่ยนลง ลอยตัวใหคาเงินบาทถูกลง  ทํา
ใหสินคาของไทยขายได คนมาทองเที่ยวมากขึ้น แลวก็มีรายไดกลับเขามา ภาคเกษตรก็ไดสงออกงายขึ้น แต
กรีซอยูในเงินสกุลยูโร  จึงไมสามารถจะลดอัตราแลกเปลี่ยนได มีทางเดียวคือ ลดคาจางแรงงานใหถูกลง  จึง
เปนเหตุใหเกิดวิกฤตในสังคมที่มีการเดินขบวนตางๆ  การปลดแรงงาน  การรัดเข็มขัด  คลายๆ ประเทศไทยถูก
บีบใหพยายามสรางงบประมาณใหสมดุล หรือเกินดุลจากภาษีที่เก็บได แตกรีซระบบภาษีแยกวาประเทศไทย 
ดังนั้นกฏระเบียบใหมที่เยอรมัน และฝรั่งเศสกําหนดขึ้นมา และประเทศสมาชิกยูโรยอมรับนั้น เขมงวดมากที่
พยายามใหกรีซกลับเขาสูรูปแบบเดิม แตโดยเหตุผลทางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ ประเทศกรีซไมสามารถ
ฟนฟูตัวเองได ถาไมสามารถลดราคาสินคาตัวเองใหถูกลงนั่นคือเหตุผลหลักๆ ดังนั้นแนวความคิดออกมาอีก 
วา อยางไรก็ตองลดอัตราดอกเบี้ย ลดเงินตน จุดที่สองก็คือวา ทําอยางไร ประเทศใหญๆ อยางเยอรมัน และ
ฝร่ังเศส จะทําใหคาแรงของตัวเองสูงกวากรีซมากพอที่จะทําใหสินคาของกรีซขายได แลวก็ทําอยางไรกิจการ
ของกรีซจะมีกําไรขึ้นมา ก็เปนการชวยเหลือซึ่งประเทศยูโรนั้นดวยพันธะสัญญาใหม ถึงแมวาจะออกระเบียบที่
เขมงวด แตก็ตองเขาไปชวยเหลือประเทศที่มีปญหาทางการเงิน ไมใชเฉพาะแคเรื่องการเงินตองชวยในเรื่อง 
ของการลงทุน การเขาไปชวยบริหารกิจการ ซึ่งคงใชเวลาอีกหลายป เนื่องจากนโยบายทางการเงินในแงอัตรา
แลกเปลี่ยนใชไมไดไมมีตัวปรับปรุง ซึ่งดร.วีรพงษ รามางกูร กลาวไวเมื่อสัปดาหกอนเปรียบเทียบไดดีวา 
นโยบายทางการเงิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกับยาปฏิชีวนะ กินแลวฟนเร็ว แตนโยบายการคลัง เหมือน 
ยาหมอ ตองใชเวลานาน ประธานฯ จึงมองวาประเทศยุโรปยังจะมีปญหาตามมาอีกหลายป ซึ่งจะกระทบกับ 
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เราบางในแงของการสงออก การแกไขปญหาในกรีซจะทําไปครั้งละ3 เดือนและเมื่อเริ่มมีปญหาอีกก็จะกลับมา
เจรจากันใหม ลดดอกเบี้ย ลดเงินตน แลวออกพันธบัตรใหมอาจจะมีการ swop อีกครั้งสองครั้งก็ได เพราะ
กําลังพูดถึงการวางแผนที่กรีซกําลังชําระหนี้ถึงป 2020 จึงตองติดตามอยางใกลชิดตอไป  

      นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเสนอขอคิดเห็นผานไปยังกรรมการผูจัดการ
ดังนี้ 

1. เห็นดวยกับที่นายชัชชัย คุณงามเสนอใหจัดอาหารวางบรรจุในกลอง เพื่อผูถือหุนจะได
รับประทานกันอยางทั่วถึง 

2. อาหารกลางวันควรจัดไวเปนกลองเชนเดียวกัน มิฉะนั้นผูถือหุนที่ไปกอน ก็จะรับประทานและ
นํากลับบานจนอาจไมเหลือถึงผูถือหุนที่ไปทีหลัง 

3. ขอใหจัดใหผูถือหุนไดไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และรวมกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯได
ดําเนินการดวยเพื่อขอมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนและสังคมเหมือนกับหลายๆบริษัทไดดําเนินการอยู  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาซึ่งก็ยินดีที่จะรวมเปนผูสนับสนุน  

4. ในการบริจาคเงินชวยเหลือตาง ๆ ขอใหระบุดวยวาบริจาคโดย บริษัท น้ําประปาไทย และผู 
ถือหุน 

      ประธานฯ กลาววาบริษัทฯ ก็มีนโยบายชวยเหลือสังคมใหมากขึ้นอยูแลว และอยากใหผูถือหุนได
มีสวนรวมในโอกาสที่เหมาะสม 

      ผูถือหุนรายหนึ่ง เสนอแนะวาในวาระเลือกต้ังกรรมการ  สังเกตุดูจํานวนผูออกเสียงวามีฐาน
เสียงไมเทากัน ซึ่งตาม พรบ.มหาชนไมมีขอกําหนดวาหามกรรมการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้   จึงไมควรให
กรรมการงดออกเสียงเพื่อมิใหกระทบกับฐานเสียงในการประชุมครั้งตอไปขอใหมีการพิจารณา               
ประธานฯ แจงวาคงจะเปนอยางที่ผูถือหุนต้ังขอสังเกตุ แตเปนเพราะกรรมการไดแสดงความรับผิดชอบจึงงด
ออกเสียงในวาระนี้ 
                   ประธานฯ  ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม ขอขอบคุณกับความคิดเห็นตางๆที่เปน
ประโยชน และขออภัยในขอบกพรองที่เกิดขึ้น และจะปรับปรุงไมใหเกิดปญหาขึ้นอีกในครั้งตอไป และเมื่อไมมี
กิจการอ่ืนใดที่จะตองพิจารณา ประธานฯไดแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวาการประชุมในครั้งนี้ ไดเกินเวลาอาหาร
กลางวันของผูถือหุนมาพอสมควร บริษัทฯ ไดจัดอาหารกลางวันสําหรับผูถือหุนทุกทาน ที่หองอาหารของ
โรงแรมในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 6 ประธานฯ กลาวปดประชุมเวลา 13.15 น. 
         
 

 
ลงชื่อ  ____________________________ 

             (ดร.ทนง พิทยะ) 
            ประธานที่ประชุม  




