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บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

 ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 22 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา เลขท่ี 

99 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 12 ทา่น 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

6. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

7. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

8. นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

9. ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

12. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ

บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดัการ  
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ทา่น 

1. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

2. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการลกูค้า 

3. นายณฐัพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 

4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

5. นายศวิา นาคธารีย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

6. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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7. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

8. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 

 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้แทน บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ผู้สอบบญัชี 

2. นางสาวปัณฑิดา วรางพงษ์ศรี ผู้แทน บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ผู้สอบบญัชี 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายทําหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 

1. นายนพดล อินทรลิบ บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 

1. นางบญุศรี สิงห์พลกลุ ผู้แทนผู้ ถือหุ้น 

2. นางสมภรณ์ โอมพรนวุฒัน์ ผู้แทนผู้ ถือหุ้น 

 

การชีแ้จงผู้ ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าท่ีก่อนเร่ิมการประชมุ 

 1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่ากับ      

     จํานวนหุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสียง 

 2. การประชมุจะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ

     และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน จงึจะให้มีการลงมตสํิาหรับวาระนัน้ๆ  

 3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ นามสกุล 

     พร้อมทัง้แจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ  

 4. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยวิธียกมือ 

 5. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กรอกความประสงค์ท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

     ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือในบตัร เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯจะเก็บบตัรยืนยันการ

     ลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

 6. การนบัคะแนนเสียงบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ หกั

     ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยใน

     ระเบียบวาระนัน้ๆ  

 7. ในการพิจารณาคะแนนเสียง บริษัทฯ จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดง

     เจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ  
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 8.   การออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

       ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระท่ี 1, 4, 5, 6 และ 7 

 9.  สําหรับวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย

       กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ   

 10. ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

 11. ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบหลงัจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีท่ี

       ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดัและผู้แทนผู้ ถือหุ้นจํานวน 2 รายทําหน้าท่ีเป็นสกัขี

       พยานในการตรวจสอบการลงคะแนน 

 มีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระร่วมประชมุแทน จํานวน 115 ราย เป็น

จํานวน 2,802,590,244 หุ้น 

 

เร่ิมการประชมุ 

 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้า

ประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 376 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้          57,997,307 หุ้น 

 ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 362 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้     3,269,197,972 หุ้น 

 รวมทัง้สิน้ 738 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,327,195,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบงัคบั ข้อ 30 

ประธานฯ กลา่ววา่เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบ

วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว้ตัง้แต่วันท่ี            

1 ตลุาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2555 เม่ือครบกําหนดแล้วปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบ

วาระการประชมุ และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทฯ จากนัน้ประธานฯ 

จงึกลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555ซึ่ง

ประชุมเม่ือวนัศกุร์ท่ี 16 มีนาคม 2555 ตามท่ีได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2555 หรือไม ่ 
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  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
 

 มต:ิ ท่ีประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 16 มีนาคม 2555 ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 765 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,328,760,769 หรือคิดเป็นร้อยละ100 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

การออกเสียง จํานวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,328,728,769 99.9990 

ไมเ่ห็นด้วย 2,000 0.0001 

งดออกเสียง 30,000 0.0009 
 

วาระท่ี 2 รับทราบการดาํเนินงานบริษัทในรอบปี 2555 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอให้กรรมการผู้ จดัการ

รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ตามระเบียบข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 32 กําหนดให้บริษัทฯ 

รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอียดดงักล่าวบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัส่ง

ให้กับผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของซีดี ซึ่งมีทัง้รายงานประจําปีและรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ ถือหุ้ นในผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาจึงได้นํา

สาระสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสียของทกุภาคส่วน ทัง้ลูกค้า คู่ค้า พนกังาน ชมุชน และสิ่งแวดล้อม รายงานตอ่ผู้

ถือหุ้นโดยกิจกรรมสําคญัท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการในด้านสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ได้แบง่ออกเป็น 3 ส่วน

ดงันี ้ 

  ส่วนท่ี 1 โครงการเพ่ือชุมชนในพืน้ท่ีบริการ โดยรอบโรงผลิตนํา้ประปา และพืน้ท่ีบริการ

จงัหวดัสมทุรสาครและนครปฐม บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการ อาทิ กิจกรรมวนัเด็ก กิจกรรมด้านงานสาธารณ

กศุล ซึง่บริษัทฯ ดําเนินการเป็นการตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี  

 ส่วนท่ี 2 โครงการระดับประเทศ ได้แก่ “โครงการ 1ล้านกล้าสร้างป่าต้นนํา้“ ณ อุทยาน

แหง่ชาตทิองผาภมูิ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปดําเนินการปลกูป่า และบํารุงรักษา

มาอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2555 ถือเป็นปีท่ีสองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการปลูกป่าไปแล้วเป็นจํานวน 4 แสนต้น 

และถ้าหากรวมกับในปี 2556 ท่ีกําลังจะดําเนินการปลูกป่าเพิ่มอีกจํานวน 2 แสนต้นต่อไป  ด้วยการ

ดําเ นินการแบบต่อเ น่ืองของบริษัทฯ ดังนัน้กรมอุทยานแห่งชาติสัต ว์ ป่าและพันธุ์ พืช  กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคณุให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้การสนบัสนุน

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง  

  ส่วนท่ี 3 โครงการระดับนานาชาติ  ได้แก่ “โครงการยวุชนไทยร่วมใจรักษ์นํา้“ บริษัทฯ ได้

ดําเนินโครงการฯ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 และยกระดบัการประกวดเป็นระดบัประเทศครอบคลุม 77 จงัหวดั โดย

เปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาไม่เกินระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีมีอายรุะหว่าง 14-19 ปี ได้ส่งผลงานท่ี

แสดงออกถึงนวตักรรมด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรนํา้อยา่งยัง่ยืนเข้าประกวด โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้

เป็นผู้จดัประกวดระดบันานาชาติจาก Stockholm International Water Institute ( SIWI ) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

( ตัง้แตปี่ 2556-2558 ) โดยคณะกรรมการตดัสินจะพิจารณาผลงานของผู้ ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศในปี 2555 

เพ่ือเป็นผู้แทนประเทศเข้าแข่งขนัในรอบสดุท้ายของการประกวดนานาชาติในงาน Stockholm Junior Water 

Prize ( SJWP ) 2013 ภายในงาน World Water Week ท่ีกรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดนในปี 2556 

นอกจากนีมี้เหตุการณ์สาํคัญในรอบปี 2555 ท่ีสาํคัญดังนี ้คือ  

• การออกหุ้นจํานวน 3,500 ล้านบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2555 โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ชดุใหม่เป็น 2 ชดุคือ ชดุ 7 ปีจํานวน 1,500 ล้านบาทอตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ 4.4  และชดุ 10 ปี จํานวน 2,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.60  

• ด้านภาษีเงินได้นิตบิคุคลมี  2 สว่น คือ 

1. ส่วนท่ีได้รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนจากกรมสรรพากร ของบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากดั ( ประปาปทมุธานี ) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  สืบเน่ืองจากในไตรมาส 2 ของ 

ปี 2552 ประปาปทมุธานี ได้รับหนงัสือแจ้งประเมินการเสียภาษีจากสํานกังานสรรพากร

พืน้ท่ีปทมุธานี 1 ซึง่จากการประเมินของสํานกังานฯ ดงักลา่ว ทําให้ประปาปทมุธานีต้อง

มีการชําระภาษีตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ประเมินดงักล่าว ประปาปทุมธานี มีการบนัทึกการชําระภาษีตัง้แต่ปี 2551 ถึง 2554 

เป็นจํานวนเงินรวม 580 ล้านบาท อย่างไรก็ตามประปาปทุมธานี ได้ทําหนงัสืออุทรณ์

คดัค้านการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมสรรพากรตัง้แต่

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 และในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2555 ประปาปทมุธานีได้รับหนงัสือ

คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอทุรณ์ว่า สามารถใช้ผลขาดทนุสทุธิได้ตามท่ีเคย

ย่ืนไว้ มีผลให้ประปาปทุมธานี มีสิทธิได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีชําระแล้วของปี 

2551 ถึง ปี 2553 เป็นจํานวนเงินรวม 386 ล้านบาท และมีผลตอ่การคํานวณของภาษี

เงินได้ได้นิติบคุคลปี 2554 ซึ่งบนัทึกไว้เกิน 91 ล้านบาท ประปาปทมุธานี จึงได้ทําการ
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กลบัรายการภาษีเงินได้ท่ีตัง้ค้างไว้เป็นรายได้อ่ืน ตลอดจนได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล

ของปี 2551 จํานวน 62 ล้านบาท และทําการบนัทกึเป็นรายได้อ่ืนในปีปัจจบุนัด้วย 

2. สว่นภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีเร่ิมชําระใน เดือนกรกฎาคม  2555 เน่ืองจากบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนสําหรับการผลิตนํา้ประปา ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1382(2)/2545 มีกําหนด

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเร่ิมมีรายได้จาก

การประกอบกิจการนัน้ ( วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 ) หมดสิทธิประโยชน์ บริษัทฯ จึงเร่ิม

ชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลในเดือน กรกฎาคม 2555 

•   การลงทุนใน บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จํากัด (CKP) บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ CKP เป็นจํานวนเงิน 

2,760 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นท่ีจดทะเบียน 

• การกลับมาใน SET50 ในปลายปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายช่ือ

หลกัทรัพย์ท่ีอยู่ใน SET50 ซึ่งในรอบนี ้บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ได้ถกูคดัเลือกกลบัเข้า

มาใหมอี่กครัง้หนึง่ 
 

ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 
 

• งบแสดงสถานะการเงิน (งบเด่ียว)  

ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดการจ่ายนํา้จํานวน 131 ล้านลบ.ม เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 9.3 โดยบริษัทฯ มี

รายได้รวมทัง้สิน้ 4,141 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ10.5 และมีต้นทนุขายท่ี 899 ล้านบาทเพิ่มขึน้

จากปี 2554 ร้อยละ15.6 ต้นทุนขายท่ีเพิ่มขึน้นอกจากจะเกิดจากยอดการจ่ายนํา้ท่ีเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นต้นทุน

ขายจากคา่ไฟฟ้าซึ่งในปี 2555 การไฟฟ้าได้มีการปรับคา่เอฟทีเป็นจํานวนสองครัง้ ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารจํานวน 412 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 5.9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านเบีย้ประกันภัยเพิ่มขึน้ อนัเป็นผลจากการเกิดอุทกภัยในปลายปี 2554 ทําให้การจ่ายค่าเบีย้

ประกนัเพิ่มขึน้จากปี 2554 ประมาณสามเท่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 607 ล้านบาทเพิ่มขึน้

จากปี 2554 ร้อยละ 17.5 เน่ืองจากการลงทนุใน CKP นัน้ บริษัทฯ ได้กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้จํานวนท่ีได้

ทําการลงทุน จึงมีภาระด้านดอกเบีย้จ่ายเพิ่มจากเดิม ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปตามท่ีได้แจ้งให้ทราบ

แล้วว่าในปี 2555 บริษัทฯ หมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้บริษัทฯ มีการชําระภาษีเป็นครัง้แรกจํานวน 

98 ล้านบาท ด้านกําไรสทุธิของบริษัทฯ จํานวน 2,124 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 คิดเป็น

กําไร 0.53 บาท ตอ่หุ้น 
 

• ในสว่นงบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) 

งบกําไรขาดทนุมียอดการจ่ายนํา้ประปารวมทัง้ปี เท่ากับ 267.8 ล้านลบ.ม เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 7.8 

โดยมีรายได้รวมจํานวน 5,273 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ13.8 ซึ่งในจํานวนนีมี้การรับรู้รายได้จาก
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การคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลของประปาปทมุธานีรวมอยู่ด้วย โดยมีต้นทุนขายท่ี 1,522 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 

2554 ร้อยละ12.8 ซึ่งเป็นต้นทุนจากการจ่ายนํา้ประปาท่ีเพิ่มขึน้และค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจํานวน 463 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 7.7 คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เป็นการชําระเบีย้ประกนั

เพิ่ม บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ในส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน CKP จํานวน 17 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติ

บคุคลเป็นสว่นของ ประปาปทมุธานี ซึง่เป็นไปตามปกต ิและสว่นของบริษัทฯ ได้เร่ิมชําระภาษีเงินได้นิติบคุคล

ทําให้มีการชําระภาษีเพิ่มขึน้จํานวน 259 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 22.7 โดยมีกําไรสุทธิท่ี 2,421 

ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 14.6 คดิเป็นกําไร 0.63 บาทตอ่หุ้น 
 

งบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ิน

13,927 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2554 จํานวน 2,390 ล้านบาท หนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้มาจากเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ ได้กู้ เพ่ือ

ลงทนุใน CKP สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 มีจํานวน 10,743 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 

551ล้านบาท รวมสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้สิน้เป็นจํานวน 24,670 ล้านบาท 
 

 ด้านงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดสรุปให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็น 3 สว่น คือ 

  -  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2555 จํานวน 3,384 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554  

    ร้อยละ 24  

  -  เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 3,067 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุใน CKP 

  -  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 393 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ124 

    สว่นท่ีเพิ่มขึน้เป็นการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ   

และเม่ือรวมเงินสดสุทธิของทัง้สามกิจกรรม บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 710 ล้าน

บาทรวมกบัเงินสดสทุธิ ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 1,967 ล้านบาท จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิน้ปี 

2555 จํานวน 2,677 ล้านบาท  
 

  สําหรับปี 2556 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม ถึงความต้องการการใช้นํา้ในพืน้ท่ี

การให้บริการ ทัง้ 2 แห่งคือ ความต้องการใช้นํา้ประปาของ พืน้ท่ีปทมุธานี-รังสิต ในการให้บริการของประปา

ปทมุธานี ปัจจบุนัอตัราการจ่ายนํา้ประปาอยู่ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกบักําลงัการผลิตสงูสดุท่ี 388,000 ลบ.ม./

วนั  โดยเม่ือต้น ปี 2555 ประปาปทมุธานี ได้ทําหนงัสือถึงการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายกําลงัการผลิต ซึ่ง

ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเจรจา โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี 2556 จะมีผลการเจรจาเป็นข้อยุติในการขยายกําลงั

การผลิตของประปาปทมุธานี 

  ในส่วนของบริษัทฯ การเติบโตของความต้องการการใช้นํา้ในพืน้ท่ีสมุทรสาคร นครปฐม ยงัคง

เป็นไปตามปกตโิดยมีขนาดของการเตบิโตเป็น 2 เทา่ของพืน้ท่ีปทมุธานี-รังสิต บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุท่ี 

440,000 ลบ.ม./วัน จ่ายนํา้เฉล่ียอยู่ท่ี 370,000-380,000 ลบ.ม./วัน และจะเพิ่มมากขึน้เป็น 380,000 - 

390,000 ลบ.ม./วนั  ซึ่งถ้าหากเป็นตามคาดการณ์ ปลายปี 2556 บริษัทฯ จะมีนํา้เหลือจากกําลงัการผลิต
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สงูสุดประมาณ 50,000 ลบ.ม./วนั โดยจะสามารถจ่ายนํา้ได้อีกประมาณสองปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมี

การพิจารณาหารือในการขยายกําลงัการผลิตตอ่ไป 

  ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายหลงัจากประสบกับอทุกภยัเม่ือปลายปี 2554 และ

ในปี 2555 เป็นชว่งเวลาการฟืน้ฟขูองผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ปัจจบุนัการจ่ายนํา้ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการให้บริการเดิมร้อยเปอร์เซนต์ และในกลางปี 2556 

โรงไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินจะเปิดดําเนินการขึน้อีก ซึง่จะสง่ผลให้ยอดการจา่ยนํา้มีอตัราท่ีสงูขึน้ 

 

ทศิทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 
  

แนวโน้มการดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีทิศทางการดําเนินธุรกิจใน 4 เร่ืองดงันี ้

  1. รักษาอตัราการเตบิโตเป็นตวัเลขสองหลกัอยา่งตอ่เน่ือง 

  2. เพิ่มสดัสว่นรายได้ธุรกิจท่ีไมไ่ด้มาจากการประปาสว่นภมูิภาค ( กปภ.) เป็น ร้อยละ 35 

  3. ดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งสม่ําเสมอ 

  4. หลีกเล่ียงการเพิ่มทนุ 

  ปัจจบุนัโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ร้อยละ 93 มาจากการประปาส่วนภูมิภาค และอีกร้อยละ 7 

เป็นรายได้อ่ืนๆ บริษัทฯ ได้มีแผนท่ีจะเพิ่มสดัสว่นรายได้อ่ืนจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 35 และให้มีการดแูลผู้ ถือ

หุ้นอยา่งสม่ําเสมอ โดยหลีกเล่ียงการเพิ่มทนุหรือให้การเพิ่มทนุเป็นมาตรการสดุท้าย ดงันัน้ การดําเนินการใน

ระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะทําการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนจํานวน 23,800 ล้านบาท จะเป็นการลงทุนในธุรกิจ

นํา้ประปาร้อยละ 40 ธุรกิจพลังงานร้อยละ 30 และธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30 ซึ่งจะทําให้

โครงสร้างของรายได้ของบริษัทฯ อยูใ่นสดัสว่น 65 ตอ่ 35 โดยรายได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ยงัคงเป็นรายได้จาก

ธุรกิจนํา้ประปา  

  เม่ือจบการนําเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นายสมเกียรต ิพรหมรัตน์             :   - โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นนํา้ ผู้ ถือหุ้นจะมีสว่นร่วมใน

โครงการนีห้รือไม ่และบริษัทฯ มีแนวทางหลกัเกณฑ์อยา่งไรท่ีจะให้ 

   ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในโครงการดงักลา่ว   

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                      : - บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านกล้า

สร้างป่าต้นนํา้กบับริษัทฯ แต่ด้วยระยะทางท่ีใช้เวลาในการเดินทาง

มากกว่าห้าชั่วโมง ประกอบกับความทุรกันดารในพืน้ท่ีปลูกป่า ทํา

ให้บริษัทฯ มีความกังวลในด้านความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้ นเป็น

สําคญั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความยินดีอย่างย่ิงท่ีผู้ ถือหุ้นมีความ

กรรมการผู้จดัการ  

ผู้ ถือหุ้น 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 26 จาก 85 

ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทําการ

ทบทวนในเร่ืองความปลอดภัยและเม่ือเกิดความมั่นใจในความ

ปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ 
 

นายชชัชยั  คณุงาม                    : - ให้ข้อเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุวา่ ควรจดัทํารายงานประจําปีเป็นแบบ

รูปเลม่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการศกึษารายละเอียดโดยผู้ ถือหุ้น

ขอให้ประธานกรรมการสรุปกรณีวิกฤตการณ์ไซปรัสในปัจจุบนัใน

วาระอ่ืนๆ   

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                      : -  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้น

ทกุท่านในรูปแบบซีดี ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และจดัทํางบ

แสดงฐานะการเงินในแบบรูปเล่มแจกให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามในการจัดพิมพ์รายงานประจําปีใน

แบบรูปเล่มนัน้ บริษัทฯ จะนําข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา

ทบทวนอีกครัง้ 
 

นายสถาพร ผงันิรันดร์                 : - ได้กล่าวช่ืนชมบริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีได้

ดําเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม 

และกล่าวช่ืนชมในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสร้างอตัราการ

เติบโตให้กับบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะถึงการ

จดัทํารายงานประจําปี ควรจดัทําเป็นแบบรูปเล่มเพราะจะเป็นการ

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้

ดําเนินการจะถูกเผยแพร่ไปในภาคส่วนต่างๆ หรือแม้กระทั่ง

ห้องสมดุของโรงเรียน สําหรับงบแสดงฐานะการเงินท่ีแจกให้กับผู้  

ถือหุ้ นในการลงทะเบียนนัน้ ผู้ ถือหุ้ นขอให้บริษัทฯ เพิ่มส่วนของ

อตัราส่วนทางการเงินลงไปในแบบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นได้มีคําถามต่อท่ีประชุมว่า อะไรเป็นปัจจัยเส่ียงและ

อุปสรรคท่ีจะทําให้การลงทุนทัง้ในส่วนของนํา้ พลงังาน และธุรกิจ

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมไมป่ระสบความสําเร็จ 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                      : - กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีนําข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา

ทบทวน สําหรับด้านปัจจัยเส่ียงในธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือ

นํา้ประปานัน้ จะมีความเส่ียงอยูใ่นเกณฑ์ต่ํา ในการดําเนินงานจะมี

ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะ   

ผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการ  

กรรมการผู้จดัการ  
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ความเส่ียงประการเดียวคือ คุณภาพนํา้ดิบท่ีใ ช้ในการผลิต

นํา้ประปาเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีประมาณร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่าย

รวมทัง้หมด คุณภาพนํา้ดิบจะไม่ดีเท่าใดก็ตาม ผลกระทบใน

ภาพรวมของบริษัทฯ มีไมม่ากนกั     

    -  ด้านความเส่ียงในการลงทนุของเงินลงทุนใน 5 ปีข้างหน้าจํานวน 

23,800 ล้านบาท โดยจะเป็นการลงทุนปีละประมาณ 4,700     

ล้านบาท ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีจะสามารถดําเนินการลงทนุให้ได้ตาม

แผนท่ีวางไว้หรือไม่ของเงินลงทุนดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการมีความพยายามท่ีจะดําเนินการลงทุนให้เป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ 
 

นายทองอินทร์ แสงงาม                 : -  ถามต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีจะมี

 ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเสมอ บริษัทฯ ได้ดําเนินการหรือไม่อย่างไร 

 กบัข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                        : -  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในปีท่ีผ่านมาผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

 เงินปันผลระหว่างกาล กบัเงินปันผลงวดสดุท้าย มีจํานวนท่ีห่างกัน 

 บริษัทฯ จะทําอย่างไรท่ีจะให้เงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผล

 งวดสุดท้ายมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทฯ รับไปดําเนินการ

 ให้กับผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

 จะแจ้งให้ทราบในวาระตอ่ไป  ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองการ

 เย่ียมชมการดําเนินงานของบริษัทฯ ส่วนโรงผลิตนํา้ประปาท่ี     

 บางเลน โดยผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะให้บริษัทฯ จัดการเย่ียม

 ชมให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายท่ีได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่จํากัดจํานวน ซึ่ง

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นทกุประการ 

 อย่างไรก็ตามในการปฏิบตัิตามข้อแนะนําของผู้ ถือหุ้นบางประการ 

 บริษัทฯ ยงัดําเนินการได้ไมเ่ป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อแนะนํา แต่

 บริษัทฯ พร้อมและยินดีท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ตอ่ไป 
 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์         : - ถามต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ซีเคพาวเวอร์

จํากดั (CKP) จํานวน 2,760 ล้านบาทซึ่ง CKP จะเข้าจดทะเบียนใน

ผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการ  

ผู้ ถือหุ้น  
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 ภายหลงั CKP เข้าจด

ทะเบียนแล้วเงินจํานวนดงักลา่วบริษัทฯ จะได้รับคืนหรือไม ่

ดร.ทนง พิทยะ                          : - แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าในการลงทุนกับ CKP บริษัทฯ จะรักษา

สัดส่วนการลงทุนท่ีประมาณร้อยละ 25 ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ดํารง

สถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และหากบริษัทฯ ขายหุ้นจํานวนดงักล่าว

เม่ือไหร่ บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินคืนตามท่ีได้ลงทุน แต่การลงทุนใน 

CKP ประธานฯ กล่าวว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะ CKP มี

โครงการระยะยาวหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเข่ือน

นํา้งึม 2 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว       

(สปป.ลาว) โครงการโรงไฟฟ้าท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ

โครงการจะให้ผลตอบแทนท่ีดีตอ่บริษัทฯ ในระยะยาว 
 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์         : - ตามท่ีกรรมการผู้จดัการได้มีการแจ้งการลงทนุให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า

ในอีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะลงทุนในโครงการนํา้ร้อยละ 40 

พลังงานร้อยละ 30 และธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30     

ผู้ ถือหุ้นต้องการทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง และมีเงินลงทุนในแต่

ละโครงการเป็นจํานวนเทา่ไร 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                     : - แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าโครงการลงทุนในพลงังานนัน้ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการลงทุนในพลงังานสะอาดคือ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ตลอดจนพลังงานจากนํา้ ใน

ด้านธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นการลงทุนในด้านการ

บริหารจัดการนํา้เสียชุมชน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะด้าน

จํานวนเงินลงทนุจะเป็นจํานวนเงินลงทนุร้อยละ 30 และร้อยละ 40 

ของยอดการลงทุนทัง้สิน้ 23,800 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้

กําหนดถึงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นในการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 15  
 

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

เน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

 

ประธานฯ  

ผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการ  
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วาระท่ี 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2555 

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้จดัการรายงานให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัท

สามารถพิจารณาจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลได้ เม่ือเห็นวา่มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้และรายงานให้ท่ี

ประชมุทราบในคราวตอ่ไป 

 บริษัทฯ มีกําไรจากผลประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุของงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

30 มิถนุายน 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2012 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฏาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิ

ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 877,800,000 บาท โดย

ได้จา่ยเงินปันผลแล้วเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 ซึง่เงินปันผลงวดนีไ้มต้่องเสียภาษีเงินได้ 

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประจําปี 2555 หรือไม ่

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าไม่มีการออเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

เน่ืองจากเป็นการรายงานการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลประจําปี 2555 ให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลประจําปี 2555 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ วันท่ี    

31 ธันวาคม 2555 

  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  กรรมการผู้จดัการรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน

และบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัภิายในเวลา 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบบญัชี 

  งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ี

แสดงไว้ในรายงานประจําปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” และ“งบ

แสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้และได้รายงานสาระสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2  

  ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบังบแสดง

ฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 หรือไม ่
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  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี :          - มีข้อคดิเห็นและคําถามสรุปได้ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น  1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 จํานวน 2,700 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึน้จาก 24 ล้านบาทในปี 

 2554 เป็นเงินท่ีไปลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (CKP) ใช่

 หรือไม ่

   2) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นของCKP ซึ่งกําลังจะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามสดัส่วนท่ี

ถือหุ้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทร่วมหรือไม ่

   3) ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มี

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดกว่า 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะ

มีแนวทางนําไปก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าฝากไว้กบัธนาคาร

หรือไม ่หรือกนัไว้สําหรับการลงทนุ 

   4) ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ี

เพิ่มขึน้หมายถึงอะไร และในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 

และข้อ17 คา่สิทธิฯ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาฯ

หมายถึงอะไรจํานวนเงิน 29 ล้านบาทและ195 ล้านบาทมีความ

เป็นมาอย่างไร ค่าสิทธิฯตัวตัง้ในปี 2554 และปี 2555 จํานวน 

 1,400 ล้านบาทจะเทา่กนัทกุปีหรือไม ่ 

   5) ในหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนข้อ13 ส่วนแบ่งกําไร

(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นกําไรจากเงินลงทนุใน CKP 

ใชห่รือไมแ่ละคาดวา่ในปี 2556 จะมีผลการดําเนินงานเป็นอยา่งไร 
 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ  :          1) ชีแ้จงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 2,700 ล้านบาทเป็นเงิน

กรรมการผู้จดัการ   ท่ีไปลงทนุใน CKP ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยูจํ่านวนร้อยละ 30  
 

ดร.ทนง พิทยะ                           : 2) กล่าวว่า CKP และบริษัทร่วมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการ

กระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจากจะ

เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบตัิ เพราะบริษัทร่วมแต่ละบริษัทมีผู้ ถือ

หุ้ นรายย่อยเป็นจํานวนมาก ได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่มีการ

กระจายหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลท่ี

แตล่ะบริษัทจะได้รับจากผลการดําเนินงานของ CKP ดงันัน้เงินปัน

ประธานฯ  
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ผลท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นก็จะประกอบด้วยผลตอบแทนการ

ลงทุนท่ีได้รับจาก CKP เช่นกัน โดยบริษัทน ซึ่งมีฐานะการเงินท่ี

แข็งแกร่งมีนโนบายท่ีจะลงทนุใน CKP ในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีแก่

ผู้ ถือหุ้นทกุรายในระยะยาวเช่นกัน  รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการ CKP บริษัทฯ จะคงรักษาสดัส่วนการถือหุ้นไว้ท่ี

ร้อยละ 25 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซือ้หุ้นของ 

CKP สามารถตดิตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ผู้จดัจําหนา่ยได้โดยตรง 
 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                     : 3) ชีแ้จงว่าเงินสดของบริษัทฯ ท่ีได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน ข้อ 7 จํานวน 2,676 ล้านบาทเป็นเงินสดและเงินฝากประจํา

ไมเ่กิน 3 เดือนสว่นข้อ 8 จํานวน 3,096 ล้านบาทเป็นเงินฝากประจํา 

6 เดือนและ 12 เดือนและ ข้อ 10 จํานวน 200 ล้านบาทเป็นเงินฝาก

ประจําเกินกว่า 12 เดือน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหาแนวทางท่ีจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ด้จดัสรรเงินสด

ไว้ให้เพียงพอกบัการดําเนินงานเทา่นัน้ 
 

ดร.ทนง ทิพยะ   :           - ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่เงินฝากธนาคารนัน้บริษัทฯ ได้จดัสรรไว้สําหรับ

ประธานฯ     การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสํารองไว้สําหรับจ่ายเงินปันผล

      ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 3,000 ล้านบาทให้

      สถาบนัทางการเงินเป็นผู้บริหารจดัการ 
 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                        : 4)  ชีแ้จงว่าในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26 เก่ียวกับภาษี 

เงินได้ ซึง่มีรายการท่ีเกิดขึน้ใน ปี 2555 คือในไตรมาสท่ี1บริษัทฯ ได้

กลบัรายการภาษีเงินได้ปี 2554 ท่ีบนัทึกไว้เกินจํานวน 91 ล้านบาท

เป็นรายได้อ่ืน และในไตรมาสท่ี 3 บริษัทฯ ได้รับภาษีคืนจํานวน 62 

ล้านบาทจากภาษีท่ีชําระไว้ในปี 2551 รวมเป็นจํานวนเงิน 151 ล้าน

บาท  

   - สําหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เป็นค่าสิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้

เสียตัดจําหน่ายท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และข้อ 17 คือค่า

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาตัดจําหน่ายท่ี

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 
 

กรรมการผู้จดัการ  

กรรมการผู้จดัการ  
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ประธานฯ ได้ขอให้ผู้สอบบญัชีชีแ้จงในรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

นายกฤษดา เลิศวนา                 : - ได้ชีแ้จงว่าในหมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงินข้อ 15 และ

ข้อ 16 จะแสดงตวัตัง้ต้น สว่นหมายเหตท่ีุแสดงในงบกําไรขาดทนุจะ

แสดงรายการตดัจําหนา่ย ซึง่ในรายละเอียดจะแสดงให้เห็นท่ีมาของ

คา่สิทธิฯ ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จํานวน 29 ล้านบาทและคา่

สิทธิฯ ท่ีประปาปทมุฯ จํานวน 195 ล้านบาท     

   -  ค่าสิทธิฯ ตวัตัง้ในปี 2554 และ ปี 2555 จํานวน 1,400 ล้านบาท

เป็นการลงทนุในครัง้แรกและคา่สิทธินีจ้ะอยู่ตลอดถ้าไม่มีการลงทนุ

เพิ่ม  
 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                     : 5)  ชีแ้จงวา่สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็น

กําไรจากการดําเนินงานของCKPในปี 2555 ท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนไว้ 

ร้อยละ 30 และไม่สามารถเปิดเผยการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน

ในปี 2556 เน่ืองจากกําลงัอยู่ระหว่างดําเนินการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
 

ดร.ทนง พิทยะ                           : - ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับท่ีกรรมการผู้จดัการได้เรียนให้ทราบว่าไม ่ 

สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เน่ืองจากต้องปฏิบัติตามกฎของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายสมเกียรต ิ พรหมรัตน์            : -  สอบถามวา่เงินลงทนุชัว่คราวในตราสารทนุตามความต้องการของ

ตลาดหมายถึงตราสารประเภทไหน 

ดร.ทนง พิทยะ                           : -  ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีความคล่องตัว 

สามารถซือ้-ขายได้ในตลาดเช่น ตราสารหนีข้องพันธบตัรรัฐบาล  

ตราสารพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหลักทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นีห้าก 

บริษัทฯ ต้องการสภาพคล่องก็สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ตลอดเวลา

ซึง่มีตลาดรองรับ 

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบญัชีแล้ว

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้สอบบญัชี  

กรรมการผู้จดัการ  

ประธานฯ  

ผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ  
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  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 818 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ

100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

การออกเสียง จํานวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,405,745,408 99.9985 

ไมเ่ห็นด้วย 10,000 0.0003 

งดออกเสียง 40,800 0.0012 

   

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 และการจ่ายเงนิปันผล 

  5.1 อนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิไปทุนสาํรองอ่ืน  

  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทนุ

ชําระแล้วหรือคิดเป็นจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องตัง้ทนุสํารอง   

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําปีตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปี 2555 เท่ากบั 2,123,994,428 บาท ดงันัน้ ตามข้อกําหนดในสญัญา

แก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 212,399,443 

บาทเป็นทนุสํารองอ่ืน 

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิไปทุน

สํารองอ่ืนหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นายชชัชยั คณุงาม                    : - สอบถามตอ่ท่ีประชุมเร่ืองทุนสํารองอ่ืนเป็นเง่ือนไขของสมัปทาน

ประกอบกิจการนํา้ประปาใชห่รือไม ่

ดร.ทนง พิทยะ                         : - แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่าการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอ่ืน 

เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทาน

ประกอบกิจการประปา และถกูต้องตามความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิ

ไปทนุสํารองอ่ืน 
 

ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะ  

ประธานฯ  
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 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

ให้จดัสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2555 ไปทุนสํารองอ่ืนเป็นเงิน 212,399,443 บาท ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 818 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ

100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

การออกเสียง จํานวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,405,749,908 99.9987 

ไมเ่ห็นด้วย 5,400 0.0001 

งดออกเสียง 40,800 0.0012 

  5.2 อนุมัตจ่ิายเงนิปันผล  

  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาใดๆ 

เม่ือพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทฯ ยงัคงมีเงินสดสําหรับจ่ายเงินปันผลได้จํานวน 0.30 

บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 1,197 ล้านบาทให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดําเนินงานท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท ดงันัน้เงินปันผลรวม

ตลอดปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.52 บาทและมีรายละเอียดของการจา่ยเงินปันผลท่ีขออนมุตัใินครัง้นี ้คือ 

1. กําไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็น

เงิน 39.90 ล้านบาท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไม่ถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายและไม่สามารถขอเครดิต

ภาษีคืนเงินปันผลได้ 

2. กําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 23 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาทรวม

เป็นเงิน 957.60 ล้านบาท ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และ

สามารถนําไปขอเครดติภาษีคืนเงินปันผลได้ 

3. กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 199.50 ล้านบาท ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดติภาษีคืนเงินปันผลได้ 

 โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556  
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ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา  

รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,124 2,063 1,958 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,990 3,990 3,990 

3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.52 0.40 0.35 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 2,075     1,596 1,397 

5. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 97.69 77.40  71.30 
 

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผลหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นายชชัชยั คณุงาม                      : - กล่าวขอบคณุบริษัทฯ ท่ีได้มีการกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29

มีนาคม 2556 ซึ่งเร็วกว่าบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ท่ีต้องปฎิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่

จะมีการจา่ยเงินปันผลประมาณ 30 วนัหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ดร.ทนง พิทยะ                           : - กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามวิธีการท่ีจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ

เงินปันผลเร็วท่ีสดุ 
 

นายสถาพร ผงันิรันดร์                : - ได้แสดงความช่ืนชมบริษัทฯ ท่ีบริหารการดําเนินงานให้มีผล

ประกอบการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง และขอสอบถามดงันี ้

 1) เงินปันผลในปี 2555 ในอัตราหุ้ นละ 0.52 บาทนัน้ กําไรของ

กิจการในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต้องเสียภาษีจากฐานภาษีเท่าไร 

จากอัตราร้อยละ 23 ใช่หรือไม่ และกําไรสะสมอตัราหุ้นละ 0.05 

บาทจากฐานภาษีร้อยละ 30 ใชห่รือไม ่

  2)  ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจํานวน10,743 ล้านบาทซึ่ ง

ประกอบด้วยทุนท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วส่วนเกิน

มลูคา่หุ้นสํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืน และยงัไม่ได้จดัสรรส่วนนี ้

จะเปล่ียนมาเป็นทนุชําระแล้วได้หรือไม ่ซึง่ยงัคงอยู ่ในบริษัทฯ และ

สามารถใช้ตามแผน 5 ปีท่ีวางไว้ ดังนัน้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นไม่ได้

เปล่ียนแปลง และจะเป็นการกระจายความมั่งคั่งไปยังผู้ ถือหุ้ น    

รายยอ่ย 

ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะ  

ประธานฯ  

ผู้ ถือหุ้น  



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 36 จาก 85 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                     : - กลา่วขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นในข้อแนะนําติชม และชีแ้จงว่าเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาทต้องเสียภาษีจากฐานภาษีร้อยละ 23 ส่วน

เงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.05 บาทจากฐานภาษีร้อยละ 30 ตามท่ีผู้ ถือ

หุ้นเข้าใจนัน้ถกูต้องแล้ว และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะถกูหกั 

ณ ท่ีจา่ยในอตัราร้อยละ 10 

ดร.ทนง พิทยะ                           : - แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ กําลงัจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยการ 

จ่ายเงินปันผลหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้จํานวน 

1,197 ล้านบาท และกลางปีก็ต้องจดัสรรไว้สําหรับจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 
 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี : -  สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่  

ผู้ ถือหุ้น 1) จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นว่ามีกําไรท่ียงัไม่ได้จดัสรรในงบ

การเงินรวม จํานวน 3,500 ล้านบาท  ในขณะท่ีมีทุนจดทะเบียน 

จํานวน 3,990 ล้านบาทมีส่วนเกินมลูคา่หุ้นจํานวน 2,600 ล้านบาท 

อยากทราบว่ากําไรท่ียังไม่จัดสรรนีจ้ะนํามาจัดสรรเป็น stock 

dividend ได้หรือไม่เพ่ือกระจายความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

  2) กําไรสะสมยังไม่ได้จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทนี ้เสียภาษี

เงินได้นิติบคุคลร้อยละ 30 หรือร้อยละ 23  เพราะเข้าใจว่าสามารถ

เลือกได้ว่าจะใช้สิทธิใดและถ้าเราใช้สิทธิร้อยละ 23 จะยงัคงเหลือ

สิทธิร้อยละ 30 หรือไม ่

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                      : 1) กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรนัน้ ประกอบด้วยเงินสํารองตาม 

กฎหมาย เงินสํารองอ่ืน ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ ส่วนท่ีเหลือสํารองไว้

สําหรับการลงทนุในอนาคตซึ่งจะใช้เงินของบริษัทฯ บางส่วนร่วมกบั

เงินกู้  

ดร.ทนง พิทยะ                          : - กลา่วเพิ่มเตมิวา่เงินท่ีมีและนําไปใช้ได้นัน้มีจํานวนไม่มาก บริษัทฯ 

ต้องสํารองไว้ตามกฎหมายรวมถึงนําไปลงทนุในตลาดทุนเพ่ือให้ได้

ผลตอบแทน ไมส่ามารถนํามาจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ บริษัทฯ มี

เงินสดสํารองไว้ประมาณ 500 ล้านบาท 
 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                     : 2)  กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.05 นัน้ มาจากกําไร 

สะสมท่ียกมา และเป็นส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรร ตลอดจนเป็นผลกําไร  

กรรมการผู้จดัการ  

ประธานฯ  

กรรมการผู้จดัการ  

ประธานฯ  

กรรมการผู้จดัการ  



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 37 จาก 85 

ของกิจการท่ีนอกเหนือจากการได้รับการส่งเสริมของปีก่อน โดย

อตัราภาษีเงินได้อยูท่ี่ร้อยละ 30     
 

  เม่ือไมมี่คําถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผล 
 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัรา 0.30 บาทตอ่หุ้นรวมเป็นจํานวนเงิน 1,197 ล้านบาท โดย

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตาม ม.225 ของพรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 

2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวม

ตลอดปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.52 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,793,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ

100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

การออกเสียง จํานวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,405,793,008 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 4,600 0.0001 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

  ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2556 แห่ง บริษัท 

สํานกังาน เอินสท์ แอนด์ ยงั จํากดั ท่ีมีผลงานด้านการตรวจสอบบญัชี การให้คําปรึกษาในการสอบบญัชีและ

รับรองงบการเงินได้ทนัเวลา ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดมิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 

รายช่ือ หมายเลขผู้สอบบัญชี 
จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือ 

ตัง้แต่ปี 2552-2555 

1. นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 - ปี 

2. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 1 ปี 

3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 3 ปี 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 38 จาก 85 

  คนหนึง่คนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของ

บริษัทฯ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

และบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้

สว่นเสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด อีก

ทัง้บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยได้กําหนดค่าตอบแทนทัง้สิน้ไม่เกิน 

1,165,000 บาท ซึง่ต่ํากวา่คา่สอบบญัชีในปี 2555 รายละเอียด ดงันี ้
 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี  525,000  525,000  515,000 

คา่ตรวจสอบงบการเงิน 3ไตรมาสแรก  570,000  570,000  540,000 

คา่บริการตรวจสอบตามข้อบงัคบั BOI 70,000  140,000  140,000 

รวม 1,165,000 1,235,000 1,195,000 

    

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ

กําหนดคา่ตอบแทนหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นายสถาพร  ผงันิรันดร์              : - ให้ความเห็นเพิ่มเตมิตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบว่า ในส่วนของ

ค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2556 มีค่าตรวจสอบบญัชีท่ีดูเหมือน

ลดลงจากจํานวน 1,235,000 บาทในปี 2555 เหลือเป็นจํานวน 

1,165,000 บาทในปี 2556 แตมี่ข้อมลูท่ีเป็นนยัสําคญัประการหนึ่ง

คือ ข้อบงัคบัของ บีโอไอ ลดลงจึงขอให้อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียด

ในเร่ืองนี ้

ดร.ทนง พิทยะ                         : - ชีแ้จ้งว่าบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ได้รับการส่งเสริม  

การลงทุนโดยมีบตัรส่งเสริมจํานวน 2 บตัร ซึ่งบตัรใบแรกได้หมด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามท่ีได้เรียนให้ทราบแล้ว จึงไม่ต้อง    

รับรองการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  จึงคงเหลือเพียงบตัรส่งเสริม

ใบท่ีสองเท่านัน้ ท่ี ต้องไ ด้ รับการรับรองจากผู้ สอบบัญชีตาม

ข้อกําหนดของ BOI จึงทําให้คา่ใช้จ่ายการตรวจสอบบญัชีลดลง

จํานวน 70,000 บาท 
 

ผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ  



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 39 จาก 85 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี             : - ถามท่ีประชมุเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอว่าบริษัทฯ

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งไร 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                        : - แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก บีโอไอ บริษัทฯ 

ได้รับจํานวน 2 บัตรคือบัตรใบท่ีหนึ่ง ส่วนท่ียอดจ่ายนํา้ไม่เกิน 

300,000 ลบ.ม/วัน บัตรใบท่ี สองคือส่วนท่ียอดจ่ายนํา้เกินกว่า 

300,000 ลบ.ม./วนั โดยบตัรใบท่ีหนึ่งได้หมดระยะเวลาการได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้จึงยงัคงมีสิทธิประโยชน์ เฉพาะบตัร

ใบท่ีสอง      

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

และกําหนดคา่ตอบแทน 
 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

แตง่ตัง้นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง 

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 ตามท่ี

เสนอ โดยมีคา่ตอบแทนไมเ่กิน 1,165,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ

100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

การออกเสียง จํานวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,403,060,636 99.9196 

ไมเ่ห็นด้วย 2,728,372 0.0801 

งดออกเสียง 8,600 0.0003 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

  ก่อนเร่ิมประชมุวาระนี ้กรรมการผู้ ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชมุ 

  ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ีประชุม  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติมหาชนและ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 

1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 

ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ

ผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการ  
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ท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 12 ท่าน ดงันัน้

กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระมี 4 ทา่น คือ           

  1.  นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

  2.  ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

  3.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

  4.  นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบรรษัท  

ภิบาล และกรรมการผู้จดัการ  

  ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและผลงานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ท่านปรากฎตามสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 4 ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2555  ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีออกตาม

วาระทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ ท่ีปฎิบัติงานในคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมมการได้เป็นอย่างดี และมี

คุณสมบัติเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีได้กําหนดไว้ และสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 ในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น จึงเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไป 

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระหรือไม ่

  เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติมประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเป็น

รายบคุคล 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

  แต่งตัง้ นางพเยาว์ มริตตนะพร ดร.สมบตัิ กิจจาลักษณ์ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว และนาย

  สมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ี

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสียงหรือคิดเป็น

 ร้อยละ 100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออก

 เสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดงันี ้



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 41 จาก 85 

รายช่ือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

นางพเยาว์ มริตตนะพร 3,356,456,236   เสียง 49,290,572   เสียง 50,800   เสียง 

คดิเป็นร้อยละ 98.5512 1.4473 0.0015 

ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ 3,393,257,708   เสียง 10,099,000   เสียง 2,440,900   เสียง 

คดิเป็นร้อยละ 99.6318 0.2965 0.0717 

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 3,403,150,436   เสียง 1,525,572   เสียง 1,121,600  เสียง  

คดิเป็นร้อยละ 99.9223 0.0448 0.0329 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ 3,396,541,608  เสียง  7,055,100   เสียง 2,200,900   เสียง   

คดิเป็นร้อยละ 99.7282 0.2072 0.0646 

  

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ประธาน ฯ แจ้งวา่สําหรับวาระนีก้รรมการทกุทา่นท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้เสียให้งดออกเสียง ประธานฯ  

ได้เชิญประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนรายงานรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เชิญกรรมการ 4 ท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

แต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุม และรายงานต่อท่ีประชมุว่า ตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุก

ครัง้  

  จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงาน อตัราการเจริญเตบิโต รายได้ ความสามารถในการทํากําไรและการจา่ยเงินปันผล เพ่ือให้เหมาะสม

กับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิและมีประสบการณ์ ซึ่งจะ

สร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนให้บริษัทฯ และให้มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินโบนสัประจําปี 2555 เป็นจํานวนไม่เกิน 16,091,250 บาท และจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวนไม่เกิน 6,822,690 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจดัสรรตามความ

เหมาะสม  ทัง้นีร้ายละเอียดแสดงในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

  ในการพิจารณาคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ซึ่งใน 3 ปีท่ีผ่านมาค่าตอบแทนกรรมการเม่ือเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลแล้วจะมีอตัราส่วนท่ี

ลดลงตลอดในแตล่ะปีและคาดวา่จะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
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นายสถาพร ผงันิรันดร์                 : - ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ขดัข้องแตข่อให้เพิ่มเติมรายละเอียดใน

หนังสือเชิญประชุมท่ีแสดงให้เห็นตัวเลขการเปรียบเทียบ ซึ่งใน

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นปี 2555 ยังได้แสดงรายละเอียดไว้   

ดังนัน้ ในเอกสารประกอบการประชุมจึงควรมีรายละเอียดให้

ครบถ้วนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

นายไพรัช เมฆอาภรณ์                 : - ได้กล่าวขออภัยท่ีประชุมท่ีไม่ได้แสดงรายละเอียดในหนงัสือเชิญ

ประชมุ โดยจะนําไปปรับปรุงตอ่ไป และได้รายงานสถิติการจ่ายเงิน

ปันผลและเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น ดงันี ้
   

รายการ 2555 2554 2553 2552 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.52   0.40  0.35 0.28 

รวมเงินปันผลจา่ย (ล้านบาท) 2,075  1,596  1,397 1,117  
 

ในปี 2555 อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2554 คิดเป็น

ร้อยละ 30 ส่วนการขออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเม่ือเทียบกบัเงิน

ปันผลจ่ายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จะมีอัตราลดลงอย่างต่อเน่ือง คือ

จากร้อยละ 1.17 เป็น 1.16 และ 1.10 ในปีปัจจบุนัซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาฯได้พิจารณาโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับบริษัทจด

ทะเบียนหลายๆ แหง่  
 

โบนสักรรมการประจําปี 2555 แยกตามตําแหนง่ 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 
โบนัส 

ปี 2555 ปี2554 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 2,025,000 1,547,563 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 1,655,000 1,103,968 

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 1,340,000 1,022,676 

4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

1,641,250 1,254,509 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

1,477,500 1,129,058 

ผู้ ถือหุ้น 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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 รายช่ือ ตาํแหน่ง 
โบนัส 

ปี 2555 ปี2554 

6. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

1,292,500 987,550 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

1,075,000 820,951 

8. นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 1,035,000 789,840 

9. ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 1,035,000 789,839 

10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

1,220,000 931,348 

11. นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

890,000 - 

12. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการ

ผู้จดัการ  

1,405,000 1,072,856 

13. นายจนุ อะเกตะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

- 679,442 

รวม 16,091,250 12,129,600 

 

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 แยกตามคณะกรรมการ       (หนว่ย : บาท) 

คณะกรรมการ 2556 2555 % เพิ่มขึน้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 4,549,290 4,292,000 5.99 

2. คณะกรรมการบริหาร 828,900 782,000 5.99 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 406,600 383,500 6.02 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 293,700 277,000 6.02 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 372,100 351,000 6.01 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 372,100 351,000 6.01 

รวม 6,822,690 6,436,500 6.00 
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   เม่ือไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุอนมุตัิโบนสัของ

คณะกรรมการประจําปี 2555 ในจํานวนเ งินไม่ เ กิน 16,091,250 บาท และกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2556 ในจํานวนเงินไม่เกิน 6,822,690 บาท ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วย              

คะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย  จํานวน 3,337,333,440 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.9898 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 58,296,268 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.7117 

งดออกเสียง จํานวน 10,167,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.2985 
      

ทัง้นีไ้มร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการ ซึง่มีสว่นได้เสียในวาระนี ้    

จํานวน 10,002,800 เสียง 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้    

นายสถาพร ผงันิรันดร์  : -  ได้แสดงความคดิเห็นดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น                 1) ในการบนัทึกรายงานการประชุมในปีนี ้ขอให้บนัทึกความหมาย

คําว่า Balance Sheet and Profit and Loss ตามมาตรฐานทาง

บญัชีท่ีเรียกว่า งบแสดงฐานะทางการเงินกบังบกําไรขาดทุนแบบ

เบด็เสร็จไว้ในวงเล็บด้วยเพ่ือความชดัเจนนอกเหนือจากความหมาย

ตาม พรบ. มหาชน และขอให้ตรวจสอบความหมายดังกล่าวใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 และข้อ 37 เพ่ือความถกูต้องตรงกนั  

       2) คณะกรรมการบริหารท่ีได้เสนอโครงการ ไม่ควรดํารงตําแหน่ง

เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพราะต้องทําหน้าท่ีตรวจสอบ

และอาจจะขดัเร่ืองธรรมาภิบาล 

นายสมโพธิ ศรีภมูิ                      : -  กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะกลบัไป 

พิจารณาตรวจสอบความหมายของคําว่า Balance Sheet and 

Profit and Loss เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีความสอดคล้องกบัความเป็น

ปัจจบุนัมากท่ีสดุ 

     -  ในส่วนของคณะกรรมการบริหารท่ีได้เสนอโครงการ ไม่ควรดํารง

ตําแหนง่เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนัน้ ได้ชีแ้จงว่าถึงแม้ผู้

กรรมการผู้จดัการ  
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เสนอโครงการจะดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก็

ตาม แต่กรรมการผู้ เสนอโครงการท่านนัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน

การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีได้เสนอ ซึ่งจํานวนคณะกรรมการท่ี

เหลือมีเพียงพอตอ่การพิจารณาโครงการ 

นายชชัชยั คณุงาม                      : -  แสดงความคิดเห็นโดยขอให้ประธานฯ ช่วยวิเคราะห์และสรุป

วิกฤตไซปรัส  

ดร.ทนง พิทยะ   : - กล่าวว่าประเทศไซปรัสเป็นประเทศเล็กๆ โดยประเทศกรีซและ

รัสเซียให้การสนบัสนนุอยู่ เม่ือประเทศในกลุ่มยโุรปอนุมตัิให้เงินกู้ ก็

ได้ออกข้อบงัคบัหลายๆ อย่าง เพ่ือคงความสามารถในการชําระหนี ้

แต่รัฐสภาของไซปรัสไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ ให้กู้บางด้าน จึง

ไปขอกู้ เงินจากประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามประเทศใหญ่ๆ ใน       

ยูโรปโซนจะไม่ยอมให้ไซปรัสล้ม เพราะจะส่งผลให้เกิดDomino 

Effect ณ ปัจจบุนั สถานการณ์ทัง้ในประเทศกรีซ และสเปนยงัไม่ดี

ขึน้ เ น่ืองด้วยการช่วยเหลือท่ีไม่ถูกต้อง  โดยบังคับให้ประเทศ

เหล่านัน้ดําเนินมาตรการประหยดั เพ่ือให้เกิดความสามารถในการ

ชําระหนี ้ซึง่เป็นเพียงระยะสัน้ๆ เพราะการลงทนุและการจ้างงานไม่

เกิดในภาคเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยท่ี

ผ่านพ้นไปได้ เพราะมีการลอยตัวค่าเงินให้อ่อนตัวลงทําให้ขาย

สินค้าได้มากขึน้ นักท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ดุลการค้าและดุล

 บญัชีเดินสะพดัเป็นบวกขึน้ทนัที ในปีแรกและปีถัดๆ ไปจึงทําให้มี

ความสามารถในการชําระหนี ้ถึงแม้ว่าประเทศตะวนัตกได้ถอนการ

ลงทุนออกไปมากก็ตาม แต่บริษัทญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่ยงัคงลงทุนและก็

เพิ่มทุน ดงันัน้ประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส และอังกฤษควรนําเงินมา

ลงทนุในประเทศกรีซ และสเปน เพ่ือให้เกิดการว่าจ้างแรงงานแทนท่ี

การให้เงินกู้  อย่างไรก็ตามเหตกุารณ์ดงักล่าวอาจไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ี

ส่งผลให้ตลาดหุ้ นของไทยตกอย่างมากในขณะนี  ้เพราะปัจจัย

เหล่านีมี้ผลกระทบมานานแล้ว แต่การท่ีตลาดหุ้นของไทยขึน้ก่อน

หน้านี ้เป็นผลมากจากการอดัฉีดของรัฐบาล การฟืน้ตวัจากนํา้ท่วม 

ภาคธุรกิจและการท่องเท่ียวปลายปีท่ีแล้วมียอดการดําเนินงาน

ดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้มาก กลายเป็นบวกขึน้มาและท่ีสําคญัท่ีสุดคือ

การลดภาษีเงินได้นิติบคุคล จากร้อยละ 30 ลงมาเหลือร้อยละ 23 

และจะเหลือร้อยละ 20 ในปีนี ้แตท่ี่หุ้นยงัลงทัง้ท่ีผลประกอบการแต่

ประธานฯ 

ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะ  
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ละบริษัทดีขึน้ มาจากข่าวในแง่ลบหลายๆ เร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อ

เสถียรภาพรัฐบาล ทําให้ต่างชาติเร่ิมทะยอยขายหุ้นออกไปสําหรับ

เศรษฐกิจในระยะยาว ยังคงเป็นบวกผลประกอบการของบริษัท

ต่างๆ ยังดี สําหรับพืน้ฐานประเทศไทยยังไม่มีอะไรท่ีน่าเป็นกังวล 

ยกเ ว้นเ ร่ืองเสถียรภาพทางการเมือง สําหรับทางเศรษฐกิจ

ความสามารถของประเทศไทยในการสร้างผลผลิตอยู่ในลําดบัต้นๆ 

โดยเฉพาะในอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยท่ีทําให้หุ้นไทยกลับขึน้มาได้ อีกเร่ืองท่ีน่าเป็นกังวลคือ การ

ไ ห ล เ ข้ า ข อ ง เ งิ น จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ เ ก็ ง กํ า ไ ร ใ น ต ล า ด

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้นกัเศรษฐศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเกิดความกังวลเร่ืองฟองสบู่ เน่ืองจากชาวต่างชาตินิยมขนเงิน

เข้ามาลงทนุในตลาดพนัธบตัร ตลาดหุ้น และตลาดอสงัหาริมทรัพย์

ในประเทศไทย เพราะให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร

ในประเทศอ่ืนๆ และต้องยอมรับว่าประเทศไทยเปิดให้ชาวตา่งชาติ

ซือ้ขายในตลาดทุนและตลาดเงินอย่างเสรี ซึ่งไม่ใช่สิ่งเสียหาย แต่

ด้วยนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ใน ปัจจบุนัท่ี

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ประชาชนเกิดความไม่มัน่ใจ ให้

มองว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักบัผู้ ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะทํางานคนละ

หน้าท่ี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีทําให้เศรษฐกิจ

เติบโต  ในขณะท่ีผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าท่ีรักษา

เสถียรภาพไม่ให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรง ซึ่งในท่ีสุดแล้ว ทัง้สองก็จะเกิด

การประนีประนอม เพราะฉะนัน้ เร่ืองพืน้ฐานเศรษฐกิจประเทศไทย

ตอนนีเ้ป็นเร่ืองท่ีไม่น่ากงัวล เหตกุารณ์ท่ีกระทบจากภายนอก อาทิ  

กลุ่มประเทศยูโร ประเทศไซปรัส เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และจะ

กระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยบางส่วน ก็สามารถแก้ไขได้

โดยการส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ด้านการท่องเท่ียวซึ่งถือว่าเป็น

เศรษฐกิจภาคท่ีสําคัญ จะช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศไทยไว้ด้วย

เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นจะลงเพ่ือปรับฐานหลงัจากท่ีได้ขึน้มาสูง 

แต่จะกลับขึน้มาอีกถ้าเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดี ในรายการ 

Money Channel ได้มีการให้สมัภาษณ์ว่าหุ้นจะขึน้มาถึง 1,600 จดุ 

และจะขึน้ถึง 1,800 ถ้ารัฐบาลลดภาษีเหลือ 17%  ซึ่งอาจเป็นไปได้
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ท่ีรัฐบาลจะลดภาษีเหลือ 17%  ถ้าลงไปอีกขัน้หนึ่ง หุ้นจะขึน้มาได้

อีก 100-200 จุดในขณะนีต้้องรอให้ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งผล

ประกอบการท่ีดีของบริษัทต่างๆ ณ คร่ึงแรกของปีจะผลักดันให้

ตลาดหุ้ นกลับขึน้ไป โดยขณะนีค้วามไม่แน่นอนมาจากปัจจัย

ภายนอกกบัปัจจยัทางการเมืองท่ีได้บัน่ทอนความรู้สึกของนกัลงทนุ

ต่างประเทศ ส่งผลให้เร่ิมถอนตัวออกไปเพ่ือรอดูท่าที สําหรับนัก

ลงทนุชาวไทยแนะนําให้เลือกลงทนุในหุ้นท่ีมีพืน้ฐานดี 

นายชชัชยั คณุงาม    : - ได้ถามเพิ่มเตมิวา่ ณ 1,607 จดุท่ีมลูคา่การซือ้ขายจํานวน 89,000 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ    ล้านบาท ยโูรจะแตกหรือไม ่

ดร.ทนง พิทยะ                           : - กล่าวว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่ถ้ายูโรแตกเม่ือไหร่ 

ประเทศเยอรมนัจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ ต้องเผชิญคา่เงินมาร์ค

ท่ีแข็งมาก โดยเช่ือว่าท่ีสุดแล้วการช่วยเหลือท่ีถูกวิธีจะตามมา จะ

เกิดการเข้าไปลงทนุเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน  
 

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มาร่วมประชุมในวันนี ้และขอขอบคุณกับความ

คิดเห็นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะต้องพิจารณาประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 

17.00 น. 

        อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุเพิ่มขึน้อีกเป็นจํานวน 819 ราย  

 

 

 ลงช่ือ  ____________________________ 

              (ดร.ทนง พิทยะ) 

             ประธานท่ีประชมุ  

ประธานฯ 


