บริษัท นํา้ ประปาไทย จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา เลขที่
99 ถนนราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม จํานวน 12 ท่าน
1. ดร.ทนง พิทยะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายปลิว ตรี วิศวเวทย์
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
7. นางพเยาว์ มริ ตตนะพร
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
8. นายสุวิช พึง่ เจริ ญ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายเรี ยวทาโร ซูมิ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
12. นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กรรมการ
บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม จํานวน 8 ท่าน
1. นายชัชวาล เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้อํานวยการฝ่ ายสารสนเทศ
2. นายหงษ์ทอง อาทิตย์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริการลูกค้ า
3. นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้ าวหาญ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิศวกรรมและก่อสร้ าง
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายศิวา นาคธารี ย์
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน
6. นายสมเกียรติ ปั ทมมงคลชัย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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7. นายสมภล กฤษฎาสิมะ
8. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสํานักงานกรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้แทน บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปั ณฑิดา วรางพงษ์ ศรี ผู้แทน บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมายทําหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
1. นายนพดล อินทรลิบ
บริ ษัท เดอะลีจิสท์ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวสาวิตรี ตรี นวรัตน์
บริ ษัท เดอะลีจิสท์ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
1. นางบุญศรี สิงห์พลกุล
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
2. นางสมภรณ์ โอมพรนุวฒ
ั น์
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
การชี ้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้ าหน้ าที่ก่อนเริ่ มการประชุม
1. ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ ข้ อ 31 การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระต่า งๆ ผู้ถื อ หุ้น มี ค ะแนนเสี ย งเท่า กับ
จํานวนหุ้นที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. การประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อน จึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนันๆ
้
3. กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น ต้ องการแสดงความคิดเห็น หรื อซักถาม ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น ยกมือและแจ้ งชื่อ นามสกุล
พร้ อมทังแจ้
้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยวิธียกมือ
5. กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่เ ห็น ด้ วยหรื องดออกเสี ยงให้ กรอกความประสงค์ที่ ไ ม่เห็ น ด้ วยหรื องดออกเสี ยง
ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯจะเก็บบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
6. การนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หัก
ออกจากจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยใน
ระเบียบวาระนันๆ
้
7. ในการพิจารณาคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดง
เจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะ
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8. การออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระที่มีการลงมติ จะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่วาระที่ 1, 4, 5, 6 และ 7
9. สําหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
10. ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
11. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีที่
ปรึกษากฎหมาย คือ บริ ษัท เดอะลีจิสท์ จํากัดและผู้แทนผู้ถือหุ้นจํานวน 2 รายทําหน้ าที่เป็ นสักขี
พยานในการตรวจสอบการลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระร่ วมประชุมแทน จํานวน 115 ราย เป็ น
จํานวน 2,802,590,244 หุ้น
เริ่ มการประชุม
ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

376 ราย นับจํานวนหุ้นได้
57,997,307 หุ้น
362 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 3,269,197,972 หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น 738 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 3,327,195,279 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 83.39 ของหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับ ข้ อ 30
ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรั บการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อตลาด
หลักทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ บ นเว๊ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ โดยได้ กํา หนดระยะเวลาในการนํ า เสนอไว้ ตงั ้ แต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกําหนดแล้ วปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทฯ จากนันประธานฯ
้
จึงกล่าวเปิ ดประชุม และเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ตามที่ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2555 หรื อไม่

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

หน้ า 20 จาก 85

เมื่ อไม่มี คําถามเพิ่ ม เติม แล้ ว ประธานฯ จึง เสนอที่ประชุม พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
มติ: ที่ประชุมโดยมี มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 765 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,328,760,769 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ100
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียง
3,328,728,769
2,000
30,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9990
0.0001
0.0009

วาระที่ 2

รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบปี 2555
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมรั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และขอให้ กรรมการผู้จดั การ
รายงานต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 32 กําหนดให้ บริ ษัทฯ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดส่ง
ให้ กับผู้ถือหุ้นในรู ปแบบของซี ดี ซึ่งมี ทัง้ รายงานประจําปี และรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้ อมหนังสื อเชิญ
ประชุม อย่า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป็ นการสร้ างความเข้ า ใจต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาจึ ง ได้ นํ า
สาระสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสียของทุกภาคส่วน ทังลู
้ กค้ า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม รายงานต่อผู้
ถือหุ้นโดยกิจกรรมสําคัญที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการในด้ านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 โครงการเพื่อชุมชนในพืน้ ที่บริ การ โดยรอบโรงผลิตนํ ้าประปา และพื ้นที่บริ การ
จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการ อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมด้ านงานสาธารณ
กุศล ซึง่ บริ ษัทฯ ดําเนินการเป็ นการต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
ส่ วนที่ 2 โครงการระดับประเทศ ได้ แก่ “โครงการ 1ล้ านกล้ าสร้ างป่ าต้ นนํ า้ “ ณ อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริษัทฯ ได้ เข้ าไปดําเนินการปลูกป่ า และบํารุงรักษา
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ถือเป็ นปี ที่สองที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปลูกป่ าไปแล้ วเป็ นจํานวน 4 แสนต้ น
และถ้ าหากรวมกับในปี 2556 ที่ กําลัง จะดําเนิ นการปลูกป่ าเพิ่ มอี กจํ านวน 2 แสนต้ น ต่อไป ด้ วยการ
ดํ า เนิ น การแบบต่ อ เนื่ อ งของบริ ษั ท ฯ ดั ง นั น้ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ าและพั น ธุ์ พื ช กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ กับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ให้ การสนับสนุน
โครงการด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 3 โครงการระดับนานาชาติ ได้ แก่ “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์ นํ ้า“ บริ ษัทฯ ได้
ดําเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 และยกระดับการประกวดเป็ นระดับประเทศครอบคลุม 77 จังหวัด โดย
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนที่กําลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีอายุระหว่าง 14-19 ปี ได้ ส่งผลงานที่
แสดงออกถึงนวัตกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรนํ ้าอย่างยัง่ ยืนเข้ าประกวด โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการพิจารณาให้
เป็ นผู้จดั ประกวดระดับนานาชาติจาก Stockholm International Water Institute ( SIWI ) เป็ นระยะเวลา 3 ปี
( ตังแต่
้ ปี 2556-2558 ) โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศในปี 2555
เพื่อเป็ นผู้แทนประเทศเข้ าแข่งขันในรอบสุดท้ ายของการประกวดนานาชาติในงาน Stockholm Junior Water
Prize ( SJWP ) 2013 ภายในงาน World Water Week ที่กรุงสต๊ อกโฮม ประเทศสวีเดนในปี 2556
นอกจากนีม้ ีเหตุการณ์ สาํ คัญในรอบปี 2555 ที่สาํ คัญดังนี ้ คือ
• การออกหุ้นจํานวน 3,500 ล้ านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกํ าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์
2555 โดยบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ชดุ ใหม่เป็ น 2 ชุดคือ ชุด 7 ปี จํานวน 1,500 ล้ านบาทอัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 4.4 และชุด 10 ปี จํานวน 2,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.60
•

ด้ านภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลมี 2 ส่วน คือ
1. ส่วนที่ได้ รับเงินภาษี เงินได้ นิติบุคคลคืนจากกรมสรรพากร ของบริ ษัท ประปาปทุมธานี
จํากัด ( ประปาปทุมธานี ) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ สืบเนื่องจากในไตรมาส 2 ของ
ปี 2552 ประปาปทุมธานี ได้ รับหนังสือแจ้ งประเมินการเสียภาษี จากสํานักงานสรรพากร
พื ้นที่ปทุมธานี 1 ซึง่ จากการประเมินของสํานักงานฯ ดังกล่าว ทําให้ ประปาปทุมธานีต้อง
มีการชําระภาษี ตงแต่
ั ้ ปี 2551 เป็ นต้ นมา เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ประเมินดังกล่าว ประปาปทุมธานี มีการบันทึกการชําระภาษี ตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึง 2554
เป็ นจํ านวนเงินรวม 580 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามประปาปทุมธานี ได้ ทําหนังสืออุทรณ์
คัดค้ านการประเมินภาษี อากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมสรรพากรตังแต่
้
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ประปาปทุมธานีได้ รับหนังสือ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ว่า สามารถใช้ ผลขาดทุนสุทธิได้ ตามที่เคย
ยื่ นไว้ มี ผลให้ ประปาปทุมธานี มีสิทธิ ได้ รับคืน ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลที่ ชําระแล้ วของปี
2551 ถึง ปี 2553 เป็ นจํานวนเงินรวม 386 ล้ านบาท และมีผลต่อการคํานวณของภาษี
เงินได้ ได้ นิติบคุ คลปี 2554 ซึ่งบันทึกไว้ เกิน 91 ล้ านบาท ประปาปทุมธานี จึงได้ ทําการ
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กลับรายการภาษีเงินได้ ที่ตงค้
ั ้ างไว้ เป็ นรายได้ อื่น ตลอดจนได้ รับคืนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ของปี 2551 จํานวน 62 ล้ านบาท และทําการบันทึกเป็ นรายได้ อื่นในปี ปั จจุบนั ด้ วย
2. ส่วนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลที่เริ่มชําระใน เดือนกรกฎาคม 2555 เนื่องจากบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุนสํ าหรั บการผลิ ต นํ า้ ประปา ตามบัตรส่ ง เสริ ม เลขที่ 1382(2)/2545 มี กําหนด
ระยะเวลาการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันเริ่ มมีรายได้ จาก
การประกอบกิจการนัน้ ( วันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ) หมดสิทธิประโยชน์ บริ ษัทฯ จึงเริ่ ม
ชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลในเดือน กรกฎาคม 2555
• การลงทุนใน บริ ษัท ซีเคพาวเวอร์ จํากัด (CKP) บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในหุ้นของ CKP เป็ นจํานวนเงิ น
2,760 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
• การกลับ มาใน SET50 ในปลายปี 2555 ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ได้ ประกาศรายชื่ อ
หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET50 ซึ่งในรอบนี ้ บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ได้ ถกู คัดเลือกกลับเข้ า
มาใหม่อีกครัง้ หนึง่
ผลการดําเนินงานในรอบปี 2555
งบแสดงสถานะการเงิน (งบเดี่ยว)
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มียอดการจ่ายนํ ้าจํานวน 131 ล้ านลบ.ม เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 9.3 โดยบริ ษัทฯ มี
รายได้ รวมทังสิ
้ ้น 4,141 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ10.5 และมีต้นทุนขายที่ 899 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
จากปี 2554 ร้ อยละ15.6 ต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นนอกจากจะเกิดจากยอดการจ่ายนํ ้าที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นต้ นทุน
ขายจากค่าไฟฟ้าซึ่งในปี 2555 การไฟฟ้าได้ มีการปรับค่าเอฟทีเป็ นจํานวนสองครัง้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารจํานวน 412 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 5.9 โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ง
ค่าใช้ จ่ายด้ านเบี ้ยประกันภัยเพิ่มขึน้ อันเป็ นผลจากการเกิดอุทกภัยในปลายปี 2554 ทําให้ การจ่ายค่าเบี ้ย
ประกันเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ประมาณสามเท่า ในส่วนของค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 607 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
จากปี 2554 ร้ อยละ 17.5 เนื่องจากการลงทุนใน CKP นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมจากสถาบันการเงินทังจํ
้ านวนที่ได้
ทําการลงทุน จึงมีภาระด้ านดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มจากเดิม ส่วนภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ นไปตามที่ได้ แจ้ งให้ ทราบ
แล้ วว่าในปี 2555 บริ ษัทฯ หมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีการชําระภาษี เป็ นครัง้ แรกจํานวน
98 ล้ านบาท ด้ านกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ จํานวน 2,124 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 คิดเป็ น
กําไร 0.53 บาท ต่อหุ้น
•

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม)
งบกําไรขาดทุนมียอดการจ่ายนํ ้าประปารวมทังปี
้ เท่ากับ 267.8 ล้ านลบ.ม เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 7.8
โดยมีรายได้ รวมจํานวน 5,273 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ13.8 ซึ่งในจํานวนนี ้มีการรับรู้รายได้ จาก
•
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การคืนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของประปาปทุมธานีรวมอยู่ด้วย โดยมีต้นทุนขายที่ 1,522 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี
2554 ร้ อยละ12.8 ซึ่งเป็ นต้ นทุนจากการจ่ายนํ ้าประปาที่เพิ่มขึ ้นและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารจํานวน 463 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 7.7 ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นการชําระเบี ้ยประกัน
เพิ่ม บริ ษัทฯ มี การรั บรู้ รายได้ ในส่วนแบ่งกํ าไรจากการลงทุนใน CKP จํานวน 17 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลเป็ นส่วนของ ประปาปทุมธานี ซึง่ เป็ นไปตามปกติ และส่วนของบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ทําให้ มีการชําระภาษี เพิ่มขึ ้นจํานวน 259 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 22.7 โดยมีกําไรสุทธิที่ 2,421
ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 14.6 คิดเป็ นกําไร 0.63 บาทต่อหุ้น
งบแสดงฐานะการเงิ น ในส่วนของสิ น ทรั พ ย์ หนี ส้ ิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ ปี 2555 บริ ษัท ฯ มี ห นี ส้ ิน
13,927 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากปี 2554 จํานวน 2,390 ล้ านบาท หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นมาจากเงินกู้ที่บริ ษัทฯ ได้ ก้ เู พื่อ
ลงทุนใน CKP สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 มีจํานวน 10,743 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน
551ล้ านบาท รวมสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้นเป็ นจํานวน 24,670 ล้ านบาท
ด้ านงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดสรุปให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ น 3 ส่วน คือ
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดําเนินงานในปี 2555 จํานวน 3,384 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จากปี 2554
ร้ อยละ 24
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 3,067 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนใน CKP
เงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมจัดหาเงินจํานวน 393 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จากปี 2554 ร้ อยละ124
ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
และเมื่อรวมเงินสดสุทธิ ของทังสามกิ
้
จกรรม บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 710 ล้ าน
บาทรวมกับเงินสดสุทธิ ณ สิ ้นปี 2555 จํานวน 1,967 ล้ านบาท จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ ้นปี
2555 จํานวน 2,677 ล้ านบาท
สําหรับปี 2556 กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ถึงความต้ องการการใช้ นํ ้าในพื ้นที่
การให้ บริ การ ทัง้ 2 แห่งคือ ความต้ องการใช้ นํ ้าประปาของ พื ้นที่ปทุมธานี-รังสิต ในการให้ บริ การของประปา
ปทุมธานี ปั จจุบนั อัตราการจ่ายนํ ้าประปาอยู่ในปริ มาณที่ใกล้ เคียงกับกําลังการผลิตสูงสุดที่ 388,000 ลบ.ม./
วัน โดยเมื่อต้ น ปี 2555 ประปาปทุมธานี ได้ ทําหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายกําลังการผลิต ซึ่ง
ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการเจรจา โดยบริ ษัทฯ คาดว่าในปี 2556 จะมีผลการเจรจาเป็ นข้ อยุติในการขยายกําลัง
การผลิตของประปาปทุมธานี
ในส่วนของบริ ษัทฯ การเติบโตของความต้ องการการใช้ นํ ้าในพื ้นที่สมุทรสาคร นครปฐม ยังคง
เป็ นไปตามปกติโดยมีขนาดของการเติบโตเป็ น 2 เท่าของพื ้นที่ปทุมธานี-รังสิต บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตสูงสุดที่
440,000 ลบ.ม./วัน จ่ ายนํ า้ เฉลี่ ยอยู่ที่ 370,000-380,000 ลบ.ม./วัน และจะเพิ่ม มากขึน้ เป็ น 380,000 390,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งถ้ าหากเป็ นตามคาดการณ์ ปลายปี 2556 บริ ษัทฯ จะมีนํา้ เหลือจากกํ าลังการผลิต
บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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สูงสุดประมาณ 50,000 ลบ.ม./วัน โดยจะสามารถจ่ายนํ ้าได้ อีกประมาณสองปี ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทจะมี
การพิจารณาหารื อในการขยายกําลังการผลิตต่อไป
ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายหลังจากประสบกับอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และ
ในปี 2555 เป็ นช่วงเวลาการฟื น้ ฟูของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ปั จจุบนั การจ่ายนํ ้าในนิคม
อุต สาหกรรมบางปะอิ น อยู่ใ นระดับ ใกล้ เ คี ยงกับ การให้ บ ริ ก ารเดิม ร้ อยเปอร์ เ ซนต์ และในกลางปี 2556
โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะเปิ ดดําเนินการขึ ้นอีก ซึง่ จะส่งผลให้ ยอดการจ่ายนํ ้ามีอตั ราที่สงู ขึ ้น
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
แนวโน้ มการดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า บริษัทฯ มีทิศทางการดําเนินธุรกิจใน 4 เรื่ องดังนี ้
1. รักษาอัตราการเติบโตเป็ นตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ ธุรกิจที่ไม่ได้ มาจากการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) เป็ น ร้ อยละ 35
3. ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ
4. หลีกเลี่ยงการเพิ่มทุน
ปั จจุบนั โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ ร้ อยละ 93 มาจากการประปาส่วนภูมิภาค และอีกร้ อยละ 7
เป็ นรายได้ อื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ อื่นจากร้ อยละ 7 เป็ นร้ อยละ 35 และให้ มีการดูแลผู้ถือ
หุ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนหรื อให้ การเพิ่มทุนเป็ นมาตรการสุดท้ าย ดังนัน้ การดําเนินการใน
ระยะเวลา 5 ปี บริ ษัทฯ จะทําการลงทุนโดยใช้ เงินลงทุนจํานวน 23,800 ล้ านบาท จะเป็ นการลงทุนในธุรกิจ
นํ า้ ประปาร้ อยละ 40 ธุ ร กิ จ พลัง งานร้ อยละ 30 และธุรกิ จ เป็ นมิตรกับ สิ่ง แวดล้ อมร้ อยละ 30 ซึ่ง จะทํ าให้
โครงสร้ างของรายได้ ของบริ ษัทฯ อยูใ่ นสัดส่วน 65 ต่อ 35 โดยรายได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ยังคงเป็ นรายได้ จาก
ธุรกิจนํ ้าประปา
เมื่ อจบการนํ าเสนอ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2555 และข้ อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

:

:

- โครงการ 1 ล้ านกล้ าสร้ างป่ าต้ นนํ ้า ผู้ถือหุ้นจะมีสว่ นร่วมใน
โครงการนี ้หรื อไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะให้
ผู้ถือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในโครงการดังกล่าว
- บริษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าร่วมโครงการ 1 ล้ านกล้ า
สร้ างป่ าต้ นนํ ้ากับบริ ษัทฯ แต่ด้วยระยะทางที่ใช้ เวลาในการเดินทาง
มากกว่าห้ าชั่วโมง ประกอบกับความทุรกันดารในพืน้ ที่ปลูกป่ า ทํ า
ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามกัง วลในด้ า นความปลอดภัย ของผู้ถื อ หุ้น เป็ น
สําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความ
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ประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการกั บ บริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะทํ า การ
ทบทวนในเรื่ อ งความปลอดภัยและเมื่ อ เกิ ด ความมั่น ใจในความ
ปลอดภัยของผู้ถือหุ้นแล้ ว บริษัทฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมโครงการ
นายชัชชัย คุณงาม

:

ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:-

นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

:

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

- ให้ ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรจัดทํารายงานประจําปี เป็ นแบบ
รูปเล่ม เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการศึกษารายละเอียดโดยผู้ถือหุ้น
ขอให้ ประธานกรรมการสรุ ปกรณี วิกฤตการณ์ ไซปรัสในปั จจุบนั ใน
วาระอื่นๆ
แจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านในรูปแบบซีดี ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงินในแบบรูปเล่มแจกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้ าร่ วมประชุม อย่างไรก็ ตามในการจัดพิ มพ์ รายงานประจํ าปี ใน
แบบรูปเล่มนัน้ บริ ษัทฯ จะนําข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
ทบทวนอีกครัง้
- ได้ ก ล่ า วชื่ น ชมบริ ษั ท นํ า้ ประปาไทย จํ า กัด (มหาชน) ที่ ไ ด้
ดําเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อย่างรวดเร็ วในเดือนมีนาคม
และกล่าวชื่นชมในผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่สร้ างอัตราการ
เติบโตให้ กับบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะถึงการ
จัดทํารายงานประจําปี ควรจัดทําเป็ นแบบรูปเล่มเพราะจะเป็ นการ
ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ฯ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้
ดํ า เนิ น การจะถู ก เผยแพร่ ไ ปในภาคส่ ว นต่ า งๆ หรื อ แม้ กระทั่ ง
ห้ องสมุดของโรงเรี ยน สําหรับงบแสดงฐานะการเงินที่แจกให้ กับผู้
ถื อ หุ้น ในการลงทะเบี ย นนัน้ ผู้ถื อ หุ้น ขอให้ บริ ษั ท ฯ เพิ่ม ส่วนของ
อัตราส่วนทางการเงินลงไปในแบบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ผ้ ้ ูถือหุ้น ได้ มี คําถามต่อที่ ประชุม ว่า อะไรเป็ นปั จจัยเสี่ยงและ
อุปสรรคที่จะทําให้ การลงทุนทัง้ ในส่วนของนํ ้า พลังงาน และธุรกิ จ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมไม่ประสบความสําเร็จ
- กล่าวว่า บริ ษัทฯ ยินดีนําข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
ทบทวน สํ า หรั บ ด้ า นปั จ จั ย เสี่ ย งในธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ คื อ
นํ ้าประปานัน้ จะมีความเสี่ยงอยูใ่ นเกณฑ์ตํ่า ในการดําเนินงานจะมี
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ความเสี่ ย งประการเดี ย วคื อ คุ ณ ภาพนํ า้ ดิ บ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต
นํา้ ประปาเป็ นสิ่ง ที่ บริ ษัท ฯ ไม่ส ามารถควบคุม ได้ อย่างไรก็ ตาม
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายด้ านสารเคมีประมาณร้ อยละ 4 ของค่าใช้ จ่าย
รวมทัง้ หมด คุณ ภาพนํ า้ ดิ บ จะไม่ ดี เ ท่ า ใดก็ ต าม ผลกระทบใน
ภาพรวมของบริษัทฯ มีไม่มากนัก
ด้ านความเสี่ยงในการลงทุนของเงินลงทุนใน 5 ปี ข้ างหน้ าจํานวน
23,800 ล้ านบาท โดยจะเป็ นการลงทุ น ปี ละประมาณ 4,700
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่จะสามารถดําเนินการลงทุนให้ ได้ ตาม
แผนที่วางไว้ หรื อไม่ของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการมี ความพยายามที่ จ ะดําเนิน การลงทุนให้ เป็ นไปตาม
แผนที่วางไว้

-

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้ถือหุ้น

:-

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:-

นางสาวรุ่งเรื อง เงางามรัตน์
ผู้ถือหุ้น

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

:

ถามต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ า ปี จะมี
ข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเสมอ บริษัทฯ ได้ ดําเนินการหรื อไม่อย่างไร
กับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในปี ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ
เงินปั นผลระหว่างกาล กับเงินปั นผลงวดสุดท้ าย มีจํานวนที่ห่างกัน
บริ ษัทฯ จะทําอย่างไรที่จะให้ เงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผล
งวดสุดท้ ายมี สัดส่วนที่ ใ กล้ เ คี ยงกัน ซึ่ง บริ ษัท ฯ รับไปดําเนินการ
ให้ กับผู้ถือหุ้น เป็ นที่ เรี ยบร้ อย โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
จะแจ้ งให้ ทราบในวาระต่อไป ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่ องการ
เยี่ ย มชมการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นโรงผลิ ต นํ า้ ประปาที่
บางเลน โดยผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะให้ บริ ษัทฯ จัดการเยี่ยม
ชมให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ ลงทะเบียนไว้ โดยไม่จํากัดจํานวน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ ดําเนินการให้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทุกประการ
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั ิตามข้ อแนะนําของผู้ถือหุ้นบางประการ
บริษัทฯ ยังดําเนินการได้ ไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ให้ ข้อแนะนํา แต่
บริษัทฯ พร้ อมและยินดีที่จะปรับปรุงให้ ดีขึ ้นต่อไป
- ถามต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท ซีเคพาวเวอร์
จํากัด (CKP) จํานวน 2,760 ล้ านบาทซึ่ง CKP จะเข้ าจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 ภายหลัง CKP เข้ าจด
ทะเบียนแล้ วเงินจํานวนดังกล่าวบริษัทฯ จะได้ รับคืนหรื อไม่
- แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่าในการลงทุนกับ CKP บริ ษัทฯ จะรักษา
สัดส่วนการลงทุน ที่ประมาณร้ อยละ 25 ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทฯ ดํารง
สถานะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และหากบริ ษัทฯ ขายหุ้น จํานวนดังกล่าว
เมื่ อไหร่ บริ ษัทฯ ก็ จะได้ รับเงิน คืนตามที่ ได้ ลงทุน แต่การลงทุนใน
CKP ประธานฯ กล่ า วว่ า เป็ นการลงทุน ระยะยาวเพราะ CKP มี
โครงการระยะยาวหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน
นํ า้ งึ ม 2 ในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตประชาชนลาว
(สปป.ลาว) โครงการโรงไฟฟ้ าที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น
โครงการผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ เป็ นต้ น ซึ่ ง แต่ล ะ
โครงการจะให้ ผลตอบแทนที่ดีตอ่ บริษัทฯ ในระยะยาว
:

:

- ตามที่กรรมการผู้จดั การได้ มีการแจ้ งการลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า
ในอี ก 5 ปี ข้ า งหน้ า บริ ษั ท ฯ จะลงทุ น ในโครงการนํ า้ ร้ อยละ 40
พลัง งานร้ อยละ 30 และธุรกิ จ เป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อมร้ อยละ 30
ผู้ถือหุ้นต้ องการทราบว่ามีโครงการอะไรบ้ าง และมีเงินลงทุนในแต่
ละโครงการเป็ นจํานวนเท่าไร
- แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าโครงการลงทุนในพลังงานนัน้ บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการลงทุนในพลังงานสะอาดคือ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ตลอดจนพลังงานจากนํ ้า ใน
ด้ านธุรกิ จ ที่ เป็ นมิตรกับสิ่ง แวดล้ อม จะเป็ นการลงทุนในด้ านการ
บริ ห ารจัด การนํ า้ เสี ย ชุม ชน การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจากขยะด้ า น
จํานวนเงินลงทุนจะเป็ นจํานวนเงินลงทุนร้ อยละ 30 และร้ อยละ 40
ของยอดการลงทุนทังสิ
้ ้น 23,800 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการได้
กํ า หนดถึ ง ผลตอบแทนต่ อ ผู้ ถื อ หุ้น ในการลงทุน ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อยละ 15

เมื่อไม่มีคําถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เนื่องจากเป็ นการรายงานผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 3

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลประจําปี 2555
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จดั การรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 38 คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่ามีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนันและรายงานให้
้
ที่
ประชุมทราบในคราวต่อไป
บริ ษัทฯ มีกําไรจากผลประกอบการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนของงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 877,800,000 บาท โดย
ได้ จา่ ยเงินปั นผลแล้ วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึง่ เงินปั นผลงวดนี ้ไม่ต้องเสียภาษี เงินได้
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประจําปี 2555 หรื อไม่
เมื่อไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เนื่องจากเป็ นการรายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลประจําปี 2555 ให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลประจําปี 2555
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและบั ญชี กําไรขาดทุ นประจํา ปี สิน้ สุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 32 และ ข้ อ 35 กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ภิ ายในเวลา 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบบัญชี
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่
แสดงไว้ ในรายงานประจําปี ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ตามที่ปรากฏอยูใ่ นหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ“งบ
แสดงฐานะการเงิ นและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษัท” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ และได้ รายงานสาระสําคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในวาระที่ 2
ประธานฯ ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ยวกับงบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรื อไม่
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ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น

:

- มีข้อคิดเห็นและคําถามสรุปได้ ดงั นี ้
1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 13 เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จํานวน 2,700 ล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 24 ล้ านบาทในปี
2554 เป็ นเงินที่ไปลงทุนในบริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (CKP) ใช่
หรื อไม่
2) บริ ษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น ของCKP ซึ่ง กํ า ลัง จะเข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนที่
ถือหุ้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทร่วมหรื อไม่
3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 7 แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 2,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะ
มีแนวทางนําไปก่อให้ เกิดผลประโยชน์มากกว่าฝากไว้ กับธนาคาร
หรื อไม่ หรื อกันไว้ สําหรับการลงทุน
4) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 26 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่
เพิ่มขึน้ หมายถึงอะไร และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16
และข้ อ17 ค่าสิทธิฯ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ ้าประปาฯ
หมายถึง อะไรจํ านวนเงิ น 29 ล้ านบาทและ195 ล้ านบาทมี ความ
เป็ นมาอย่ า งไร ค่ า สิ ท ธิ ฯ ตัว ตัง้ ในปี 2554 และปี 2555 จํ า นวน
1,400 ล้ านบาทจะเท่ากันทุกปี หรื อไม่
5) ในหมายเหตุ ป ระกอบงบกํ า ไรขาดทุ น ข้ อ13 ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็ นกําไรจากเงินลงทุนใน CKP
ใช่หรื อไม่และคาดว่าในปี 2556 จะมีผลการดําเนินงานเป็ นอย่างไร
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:

1) ชี ้แจงว่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จํานวน 2,700 ล้ านบาทเป็ นเงิน
ที่ไปลงทุนใน CKP ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูจ่ ํานวนร้ อยละ 30

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ
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:

2) กล่าวว่า CKP และบริ ษัทร่วมได้ พิจารณาร่วมกันแล้ วเห็นว่าการ
กระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากจะ
เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ เพราะบริ ษัทร่ วมแต่ละบริ ษัทมีผ้ ูถือ
หุ้น รายย่ อ ยเป็ นจํ า นวนมาก ได้ เ ห็ น ชอบร่ ว มกั น ว่ า จะไม่ มี ก าร
กระจายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ รับผลประโยชน์จากเงินปั นผลที่
แต่ละบริ ษัทจะได้ รับจากผลการดําเนินงานของ CKP ดังนันเงิ
้ นปั น
หน้ า 30 จาก 85

ผลที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก็จะประกอบด้ วยผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ ไ ด้ รั บจาก CKP เช่นกัน โดยบริ ษัท น ซึ่ง มี ฐ านะการเงิ น ที่
แข็งแกร่งมีนโนบายที่จะลงทุนใน CKP ในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีแก่
ผู้ถือหุ้นทุกรายในระยะยาวเช่นกัน รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมใน
การบริ หารจัดการ CKP บริ ษัทฯ จะคงรั กษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ ที่
ร้ อยละ 25 ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ หุ้นของ
CKP สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผ้ จู ดั จําหน่ายได้ โดยตรง
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

3) ชี ้แจงว่าเงินสดของบริ ษัทฯ ที่ได้ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้ อ 7 จํานวน 2,676 ล้ านบาทเป็ นเงินสดและเงินฝากประจํา
ไม่เกิน 3 เดือนส่วนข้ อ 8 จํานวน 3,096 ล้ านบาทเป็ นเงินฝากประจํา
6 เดือนและ 12 เดือนและ ข้ อ 10 จํานวน 200 ล้ านบาทเป็ นเงินฝาก
ประจําเกินกว่า 12 เดือน ซึ่งบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะหาแนวทางที่จะ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ด้ จดั สรรเงินสด
ไว้ ให้ เพียงพอกับการดําเนินงานเท่านัน้

ดร.ทนง ทิพยะ
ประธานฯ

:

- ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเงินฝากธนาคารนันบริ
้ ษัทฯ ได้ จดั สรรไว้ สําหรับ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงสํารองไว้ สําหรับจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 3,000 ล้ านบาทให้
สถาบันทางการเงินเป็ นผู้บริหารจัดการ

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

4) ชีแ้ จงว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 26 เกี่ ยวกับภาษี
เงินได้ ซึง่ มีรายการที่เกิดขึ ้นใน ปี 2555 คือในไตรมาสที่1บริ ษัทฯ ได้
กลับรายการภาษี เงินได้ ปี 2554 ที่บนั ทึกไว้ เกินจํานวน 91 ล้ านบาท
เป็ นรายได้ อื่น และในไตรมาสที่ 3 บริ ษัทฯ ได้ รับภาษี คืนจํานวน 62
ล้ านบาทจากภาษีที่ชําระไว้ ในปี 2551 รวมเป็ นจํานวนเงิน 151 ล้ าน
บาท
- สํ าหรั บหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้ อ 16 เป็ นค่าสิท ธิ ใ นการ
ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ ้าประปาและการให้ บริ การบําบัดนํา้
เสี ยตัดจํ าหน่ายที่ นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิ น และข้ อ 17 คื อค่า
สิทธิ ใ นการดําเนิน การผลิตและจํ าหน่ายนํ า้ ประปาตัดจํ าหน่ายที่
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
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ประธานฯ ได้ ขอให้ ผ้ สู อบบัญชีชี ้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม
นายกฤษดา เลิศวนา
:
- ได้ ชี ้แจงว่าในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินข้ อ 15 และ
ข้ อ 16 จะแสดงตัวตังต้
้ น ส่วนหมายเหตุที่แสดงในงบกําไรขาดทุนจะ
ผู้สอบบัญชี
แสดงรายการตัดจําหน่าย ซึง่ ในรายละเอียดจะแสดงให้ เห็นที่มาของ
ค่าสิทธิฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จํานวน 29 ล้ านบาทและค่า
สิทธิฯ ที่ประปาปทุมฯ จํานวน 195 ล้ านบาท
ค่าสิทธิฯ ตัวตังในปี
้
2554 และ ปี 2555 จํานวน 1,400 ล้ านบาท
เป็ นการลงทุนในครัง้ แรกและค่าสิทธินี ้จะอยู่ตลอดถ้ าไม่มีการลงทุน
เพิ่ม
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

5) ชี ้แจงว่าส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ น
กําไรจากการดําเนินงานของCKPในปี 2555 ที่บริ ษัทฯ ไปลงทุนไว้
ร้ อยละ 30 และไม่สามารถเปิ ดเผยการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน
ในปี 2556 เนื่องจากกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กรรมการผู้จดั การได้ เรี ยนให้ ทราบว่าไม่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล ได้ เ นื่ อ งจากต้ องปฏิ บัติ ตามกฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
:สอบถามว่าเงินลงทุนชัว่ คราวในตราสารทุนตามความต้ องการของ
ตลาดหมายถึงตราสารประเภทไหน
ผู้ถือหุ้น
ดร.ทนง พิทยะ
:ชีแ้ จงว่าบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีความคล่องตัว
สามารถซื อ้ -ขายได้ ในตลาดเช่น ตราสารหนีข้ องพันธบัตรรั ฐบาล
ประธานฯ
ตราสารพัน ธบัต รรั ฐ บาล ตราสารหลัก ทรั พ ย์ เป็ นต้ น ทัง้ นี ห้ าก
บริษัทฯ ต้ องการสภาพคล่องก็สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ ตลอดเวลา
ซึง่ มีตลาดรองรับ
เมื่ อไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 818 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจํ า นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
การออกเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จํานวนเสียง
3,405,745,408
10,000
40,800

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
0.0003
0.0012

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2555 และการจ่ ายเงินปั นผล

5.1 อนุมัตจิ ัดสรรกําไรสุทธิไปทุนสํารองอื่น
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ ตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายร้ อยละ 10 ของทุน
ชําระแล้ วหรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ต้ องตังทุ
้ นสํารอง
ร้ อยละ 10 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมต่อท้ ายสัมปทานประกอบกิจการประปาของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี 2555 เท่ากับ 2,123,994,428 บาท ดังนัน้ ตามข้ อกําหนดในสัญญา
แก้ ไขเพิ่มเติมต่อท้ ายสัมปทานประกอบกิ จการประปา บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ จํานวน 212,399,443
บาทเป็ นทุนสํารองอื่น
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ ยวกับการจัดสรรกํ าไรสุทธิ ไปทุน
สํารองอื่นหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ
ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

- สอบถามต่อที่ประชุมเรื่ องทุนสํารองอื่นเป็ นเงื่อนไขของสัมปทาน
ประกอบกิจการนํ ้าประปาใช่หรื อไม่
:
- แจ้ ง ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่าการจัดสรรกํ าไรสุทธิ เป็ นทุน สํารองอื่ น
เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดในสัญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต่อ ท้ า ยสัม ปทาน
ประกอบกิจการประปา และถูกต้ องตามความเข้ าใจของผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิ
ไปทุนสํารองอื่น
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
ให้ จดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2555 ไปทุนสํารองอื่นเป็ นเงิน 212,399,443 บาท ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 818 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจํ า นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
การออกเสียง
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
3,405,749,908
99.9987
ไม่เห็นด้ วย
5,400
0.0001
งดออกเสียง
40,800
0.0012
5.2 อนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาใดๆ
เมื่อพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจ่ายเงินปั นผลได้ จํานวน 0.30
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,197 ล้ านบาทให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดําเนินงานที่ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ดังนัน้ เงินปั นผลรวม
ตลอดปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทและมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปั นผลที่ขออนุมตั ใิ นครัง้ นี ้ คือ
1. กําไรของกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล (BOI)ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็ น
เงิน 39.90 ล้ านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถกู หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิต
ภาษี คืนเงินปั นผลได้
2. กําไรของกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 23 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทรวม
เป็ นเงิ น 957.60 ล้ านบาท ซึ่ง ผู้ถื อหุ้น ประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่ายร้ อยละ 10 และ
สามารถนําไปขอเครดิตภาษี คืนเงินปั นผลได้
3. กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิน 199.50 ล้ านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จา่ ยร้ อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปั นผลได้
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา
รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2,124
2,063
1,958
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3,990
3,990
3,990
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.52
0.40
0.35
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
2,075
1,596
1,397
5. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
97.69
77.40
71.30
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ

:

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

นายสถาพร ผังนิรันดร์

:

ผู้ถือหุ้น

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

- กล่าวขอบคุณบริ ษัทฯ ที่ได้ มีการกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29
มีนาคม 2556 ซึ่งเร็ วกว่าบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ต้องปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะมีการจ่ายเงินปั นผลประมาณ 30 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- กล่าวว่าบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามวิธีการที่จะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
เงินปั นผลเร็ วที่สดุ
- ได้ แ สดงความชื่ น ชมบริ ษั ท ฯ ที่ บ ริ ห ารการดํ า เนิ น งานให้ มี ผ ล
ประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และขอสอบถามดังนี ้
1) เงิ น ปั น ผลในปี 2555 ในอัตราหุ้น ละ 0.52 บาทนัน้ กํ าไรของ
กิ จการในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต้ องเสียภาษี จากฐานภาษี เท่าไร
จากอัตราร้ อยละ 23 ใช่หรื อไม่ และกํ าไรสะสมอัตราหุ้น ละ 0.05
บาทจากฐานภาษีร้อยละ 30 ใช่หรื อไม่
2) ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท จํ า นวน10,743 ล้ านบาทซึ่ ง
ประกอบด้ วยทุนที่ ออกจํ าหน่ายและชํ าระเต็ม มูลค่าแล้ วส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นสํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น และยังไม่ได้ จดั สรรส่วนนี ้
จะเปลี่ยนมาเป็ นทุนชําระแล้ วได้ หรื อไม่ ซึง่ ยังคงอยู่ ในบริ ษัท ฯ และ
สามารถใช้ ต ามแผน 5 ปี ที่ ว างไว้ ดัง นัน้ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ไม่ ไ ด้
เปลี่ ย นแปลง และจะเป็ นการกระจายความมั่ง คั่ง ไปยัง ผู้ถื อ หุ้น
รายย่อย
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นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น

:-

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

- กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นในข้ อแนะนําติชม และชี ้แจงว่าเงินปั นผล
ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต้ องเสียภาษี จากฐานภาษี ร้อยละ 23 ส่วน
เงินปั นผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาทจากฐานภาษี ร้อยละ 30 ตามที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเข้ าใจนันถู
้ กต้ องแล้ ว และผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะถูกหัก
ณ ที่จา่ ยในอัตราร้ อยละ 10
- แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริ ษัทฯ กําลังจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยการ
จ่ายเงิ นปั นผลหลัง จากได้ รั บอนุมัติจ ากผู้ถือ หุ้น ในครั ง้ นี ้ จํ า นวน
1,197 ล้ านบาท และกลางปี ก็ต้องจัดสรรไว้ สําหรับจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล
สอบถามต่อที่ประชุมว่า
1) จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นว่ามีกําไรที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรในงบ
การเงิ นรวม จํานวน 3,500 ล้ านบาท ในขณะที่มี ทุน จดทะเบียน
จํานวน 3,990 ล้ านบาทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 2,600 ล้ านบาท
อยากทราบว่ า กํ า ไรที่ ยัง ไม่ จั ด สรรนี จ้ ะนํ า มาจัด สรรเป็ น stock
dividend ได้ หรื อไม่เพื่อกระจายความมัง่ คัง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่ องนี ้อย่างไร
2) กํ าไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทนี ้ เสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 30 หรื อร้ อยละ 23 เพราะเข้ าใจว่าสามารถ
เลือกได้ ว่าจะใช้ สิทธิใดและถ้ าเราใช้ สิทธิร้อยละ 23 จะยังคงเหลือ
สิทธิร้อยละ 30 หรื อไม่
1) กํ า ไรสะสมที่ ยัง ไม่ ไ ด้ จัด สรรนัน้ ประกอบด้ ว ยเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย เงินสํารองอื่น ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ ส่วนที่เหลือสํารองไว้
สําหรับการลงทุนในอนาคตซึ่งจะใช้ เงินของบริ ษัทฯ บางส่วนร่ วมกับ
เงินกู้
- กล่าวเพิ่มเติมว่าเงินที่มีและนําไปใช้ ได้ นนมี
ั ้ จํานวนไม่มาก บริ ษัทฯ
ต้ องสํารองไว้ ตามกฎหมายรวมถึงนําไปลงทุนในตลาดทุนเพื่อให้ ได้
ผลตอบแทน ไม่สามารถนํามาจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ มี
เงินสดสํารองไว้ ประมาณ 500 ล้ านบาท
2) กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรในอัตราหุ้นละ 0.05 นัน้ มาจากกําไร
สะสมที่ยกมา และเป็ นส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ตลอดจนเป็ นผลกําไร
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ของกิ จ การที่ น อกเหนื อจากการได้ รับการส่งเสริ ม ของปี ก่ อน โดย
อัตราภาษีเงินได้ อยูท่ ี่ร้อยละ 30
เมื่อไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผล
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้นรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,197 ล้ านบาท โดย
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายปั นผลรวม
ตลอดปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 819 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,405,793,008 เสียงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจํ า นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
การออกเสียง
จํานวนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
3,405,793,008
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
4,600
0.0001
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 32 กําหนดให้
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี สํ า หรั บ ปี 2556 แห่ง บริ ษั ท
สํานักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จํากัด ที่มีผลงานด้ านการตรวจสอบบัญชี การให้ คําปรึกษาในการสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินได้ ทนั เวลา ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ดังนี ้
รายชื่อ
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
3. นายกฤษดา เลิศวนา

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเลขผู้สอบบัญชี
3844
3930
4958

จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
ตัง้ แต่ ปี 2552-2555
- ปี
1 ปี
3 ปี
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คนหนึง่ คนใดเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชี ที่เสนอแต่งตังยั
้ งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
และบริ ษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีก
ทัง้ บริ ษัท ฯ ไม่ไ ด้ รั บบริ การอื่ น ๆ ใดนอกเหนื อจากการสอบบัญ ชี โดยได้ กําหนดค่าตอบแทนทัง้ สิ น้ ไม่เ กิ น
1,165,000 บาท ซึง่ ตํ่ากว่าค่าสอบบัญชีในปี 2555 รายละเอียด ดังนี ้
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่าตรวจสอบงบการเงิน 3ไตรมาสแรก
ค่าบริ การตรวจสอบตามข้ อบังคับ BOI
รวม

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

525,000
570,000
70,000
1,165,000

525,000
570,000
140,000
1,235,000

515,000
540,000
140,000
1,195,000

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กําหนดค่าตอบแทนหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

:

ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

- ให้ ความเห็นเพิ่มเติมต่อประธานกรรมการตรวจสอบว่า ในส่วนของ
ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2556 มีค่าตรวจสอบบัญ ชีที่ดูเหมือน
ลดลงจากจํานวน 1,235,000 บาทในปี 2555 เหลื อเป็ นจํ านวน
1,165,000 บาทในปี 2556 แต่มีข้อมูลที่เป็ นนัยสําคัญประการหนึ่ง
คือ ข้ อบังคับของ บีโอไอ ลดลงจึงขอให้ อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียด
ในเรื่ องนี ้
- ชี ้แจ้ งว่าบริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนโดยมีบตั รส่งเสริ มจํานวน 2 บัตร ซึ่งบัตรใบแรกได้ หมด
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ตามที่ ไ ด้ เ รี ย นให้ ทราบแล้ ว จึ ง ไม่ ต้ อ ง
รับรองการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงคงเหลือเพียงบัตรส่งเสริ ม
ใบที่ ส องเท่ า นั น้ ที่ ต้ องได้ รั บ การรั บ รองจากผู้ สอบบั ญ ชี ต าม
ข้ อกํ าหนดของ BOI จึงทําให้ ค่าใช้ จ่ายการตรวจสอบบัญชีลดลง
จํานวน 70,000 บาท
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นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
กรรมการผู้จดั การ

:

- ถามที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากบีโอไอว่าบริ ษัทฯ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
:
- แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก บีโอไอ บริ ษัทฯ
ได้ รั บ จํ า นวน 2 บัต รคื อ บัต รใบที่ ห นึ่ ง ส่ ว นที่ ย อดจ่ า ยนํ า้ ไม่ เ กิ น
300,000 ลบ.ม/วัน บัต รใบที่ สองคื อ ส่ ว นที่ ย อดจ่ า ยนํ า้ เกิ น กว่ า
300,000 ลบ.ม./วัน โดยบัตรใบที่หนึ่งได้ หมดระยะเวลาการได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนันจึ
้ งยังคงมีสิทธิ ประโยชน์ เฉพาะบัตร
ใบที่สอง
เมื่อไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทน
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตังนางสาวศิ
้
ราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง
บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556 ตามที่
เสนอ โดยมีคา่ ตอบแทนไม่เกิน 1,165,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 819 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสียงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจํ า นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
การออกเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

จํานวนเสียง
3,403,060,636
2,728,372
8,600

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9196
0.0801
0.0003

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่ มประชุมวาระนี ้ กรรมการผู้ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการได้ ออกจากห้ องประชุม
ประธานฯ ได้ ข อให้ ป ระธานกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนรายงานต่อ ที่ ป ระชุม
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง
1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้
ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ
บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลื อกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ บริ ษัทฯ มีกรรมการจํานวน 12 ท่าน ดังนัน้
กรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ
1. นางพเยาว์ มริ ต ตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายเตชะพิ ท ย์ แสงสิ ง แก้ ว กรรมการอิ ส ระประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายสมโพธิ ศรี ภูมิ กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการบรรษัท
ภิบาล และกรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยผ่านทางเวปไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ออกตาม
วาระทัง้ 4 ท่า นเป็ นผู้ที่ป ฎิ บัติง านในคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุก รรมมการได้ เ ป็ นอย่ า งดี และมี
คุณ สมบัติ เ ป็ นอิ ส ระตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ และสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป
ประธานฯ ได้ ส อบถามที่ ประชุมว่ามี ข้อคิดเห็น/ข้ อซักถามเกี่ ยวกับการแต่ง ตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระหรื อไม่
เมื่ อ ไม่ มี คํ าถามเพิ่ ม เติม ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ผลการนับคะแนนซึ่ง เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเป็ น
รายบุคคล
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตัง้ นางพเยาว์ มริ ตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว และนาย
สมโพธิ ศรี ภูมิ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ น้ 819 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสี ยงหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และใช้ สิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อ
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร
คิดเป็ นร้ อยละ
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
คิดเป็ นร้ อยละ
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว
คิดเป็ นร้ อยละ
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,356,456,236
98.5512
3,393,257,708
99.6318
3,403,150,436
99.9223
3,396,541,608
99.7282

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่ เห็นด้ วย

งดออกเสียง

49,290,572 เสียง
1.4473
10,099,000 เสียง
0.2965
1,525,572 เสียง
0.0448
7,055,100 เสียง
0.2072

50,800 เสียง
0.0015
2,440,900 เสียง
0.0717
1,121,600 เสียง
0.0329
2,200,900 เสียง
0.0646

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน ฯ แจ้ งว่าสําหรับวาระนี ้กรรมการทุกท่านที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียให้ งดออกเสียง ประธานฯ
ได้ เชิญประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เชิญกรรมการ 4 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระกลับเข้ าห้ องประชุม และรายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 32 กําหนดให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุก
ครัง้
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน อัตราการเจริ ญเติบโต รายได้ ความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปั นผล เพื่อให้ เหมาะสม
กับภาระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ ซึ่งประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ซึ่งจะ
สร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ บริ ษัทฯ และให้ มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสประจําปี 2555 เป็ นจํานวนไม่เกิน 16,091,250 บาท และจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2556 เป็ นจํานวนไม่เกิน 6,822,690 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้รายละเอียดแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ซึ่งใน 3 ปี ที่ผ่านมาค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจ่ายเงินปั นผลแล้ วจะมีอตั ราส่วนที่
ลดลงตลอดในแต่ละปี และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ ได้ ส อบถามที่ ป ระชุม ว่ า มี ข้อ คิ ด เห็ น /ข้ อ ซักถามเกี่ ย วกับ การกํ า หนดค่า ตอบแทน
กรรมการหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
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นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

:

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

:

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
รายการ

- ได้ แสดงความคิดเห็นว่าไม่ขดั ข้ องแต่ขอให้ เพิ่มเติมรายละเอียดใน
หนัง สื อเชิ ญ ประชุม ที่ แสดงให้ เ ห็ น ตัวเลขการเปรี ยบเที ย บ ซึ่ง ใน
รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ปี 2555 ยัง ได้ แ สดงรายละเอี ย ดไว้
ดัง นั น้ ในเอกสารประกอบการประชุ ม จึ ง ควรมี ร ายละเอี ย ดให้
ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
- ได้ กล่าวขออภัยที่ประชุมที่ไม่ได้ แสดงรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยจะนําไปปรับปรุงต่อไป และได้ รายงานสถิติการจ่ายเงิน
ปั นผลและเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น ดังนี ้
2555

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)

2554

0.52
2,075

0.40
1,596

2553

2552

0.35
1,397

0.28
1,117

ในปี 2555 อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้นเพิ่มขึน้ จากปี 2554 คิดเป็ น
ร้ อยละ 30 ส่วนการขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการเมื่อเทียบกับเงิน
ปั นผลจ่ายในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ
จากร้ อยละ 1.17 เป็ น 1.16 และ 1.10 ในปี ปั จจุบนั ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาฯได้ พิจ ารณาโดยละเอี ยดและได้ เปรี ยบเที ยบกับบริ ษัทจด
ทะเบียนหลายๆ แห่ง
โบนัสกรรมการประจําปี 2555 แยกตามตําแหน่ง
รายชื่อ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นายปลิว ตรี วิศวเวทย์
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

โบนัส
ปี 2555
2,025,000
1,655,000
1,340,000
1,641,250

ปี 2554
1,547,563
1,103,968
1,022,676
1,254,509

1,477,500

1,129,058
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รายชื่อ

โบนัส

ตําแหน่ ง

6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

7. นายประเสริฐ มริ ตตนะพร
8. นายสุวิช พึง่ เจริ ญ
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ
11. นายเรี ยวทาโร ซูมิ
12. นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ

13. นายจุน อะเกตะ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริ หารความ
เสี่ ย ง กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล และกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน

ปี 2555
1,292,500

ปี 2554
987,550

1,075,000

820,951

1,035,000
1,035,000
1,220,000

789,840
789,839
931,348

890,000
1,405,000

-

รวม

คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รวม

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

2556
4,549,290
828,900
406,600
293,700
372,100
372,100
6,822,690

1,072,856

679,442

16,091,250

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 แยกตามคณะกรรมการ

-

12,129,600

(หน่วย : บาท)
2555
4,292,000
782,000
383,500
277,000
351,000
351,000
6,436,500

% เพิ่มขึน้
5.99
5.99
6.02
6.02
6.01
6.01
6.00
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เมื่ อ ไม่มี คํ าถามเพิ่ ม เติม ประธานฯ จึ ง เสนอที่ ป ระชุม พิ จ ารณาลงมติ อ นุมัติก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมตั ิโบนัสของ
คณะกรรมการประจํ า ปี 2555 ในจํ า นวนเงิ น ไม่ เ กิ น 16,091,250 บาท และกํ า หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2556 ในจํานวนเงินไม่เกิน 6,822,690 บาท ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

3,337,333,440 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.9898
58,296,268 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.7117
10,167,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2985

ทังนี
้ ้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้
จํานวน 10,002,800 เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์
:ได้ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
1) ในการบันทึกรายงานการประชุมในปี นี ้ ขอให้ บนั ทึกความหมาย
คําว่า Balance Sheet and Profit and Loss ตามมาตรฐานทาง
บัญชีที่เรี ยกว่า งบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกํ าไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็ จไว้ ในวงเล็บด้ วยเพื่อความชัดเจนนอกเหนือจากความหมาย
ตาม พรบ. มหาชน และขอให้ ตรวจสอบความหมายดัง กล่า วใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 และข้ อ 37 เพื่อความถูกต้ องตรงกัน
2) คณะกรรมการบริ หารที่ได้ เ สนอโครงการ ไม่ควรดํารงตําแหน่ง
เป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพราะต้ องทําหน้ าที่ตรวจสอบ
และอาจจะขัดเรื่ องธรรมาภิบาล
นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ
:กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ โดยบริ ษัทฯ จะกลับไป
พิจารณาตรวจสอบความหมายของคําว่า Balance Sheet and
กรรมการผู้จดั การ
Profit and Loss เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ามีความสอดคล้ องกับความเป็ น
ปั จจุบนั มากที่สดุ
ในส่วนของคณะกรรมการบริ หารที่ได้ เสนอโครงการ ไม่ควรดํารง
ตําแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงนัน้ ได้ ชี ้แจงว่าถึงแม้ ผ้ ู
บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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นายชัชชัย คุณงาม

:-

ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ
ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:

บริษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

เสนอโครงการจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงก็
ตาม แต่กรรมการผู้เสนอโครงการท่านนัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้ เสนอ ซึ่งจํานวนคณะกรรมการที่
เหลือมีเพียงพอต่อการพิจารณาโครงการ
แสดงความคิ ดเห็ น โดยขอให้ ป ระธานฯ ช่วยวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป
วิกฤตไซปรัส
- กล่าวว่าประเทศไซปรัสเป็ นประเทศเล็กๆ โดยประเทศกรี ซและ
รัสเซียให้ การสนับสนุนอยู่ เมื่อประเทศในกลุ่มยุโรปอนุมตั ิให้ เงินกู้ก็
ได้ ออกข้ อบังคับหลายๆ อย่าง เพื่อคงความสามารถในการชําระหนี ้
แต่รัฐสภาของไซปรัสไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของผู้ให้ ก้ บู างด้ าน จึง
ไปขอกู้เ งิ น จากประเทศรั ส เซี ย อย่ า งไรก็ ต ามประเทศใหญ่ ๆ ใน
ยูโ รปโซนจะไม่ ย อมให้ ไ ซปรั ส ล้ ม เพราะจะส่ง ผลให้ เ กิ ด Domino
Effect ณ ปั จจุบนั สถานการณ์ทงในประเทศกรี
ั้
ซ และสเปนยังไม่ดี
ขึ น้ เนื่ อ งด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง โดยบัง คับ ให้ ประเทศ
เหล่านันดํ
้ าเนินมาตรการประหยัด เพื่อให้ เกิดความสามารถในการ
ชําระหนี ้ ซึง่ เป็ นเพียงระยะสันๆ
้ เพราะการลงทุนและการจ้ างงานไม่
เกิดในภาคเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยที่
ผ่า นพ้ น ไปได้ เพราะมี ก ารลอยตัว ค่าเงิ น ให้ อ่อ นตัว ลงทํ า ให้ ข าย
สินค้ าได้ มากขึน้ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ดุลการค้ าและดุล
บัญชีเดินสะพัดเป็ นบวกขึ ้นทันที ในปี แรกและปี ถัดๆ ไปจึงทําให้ มี
ความสามารถในการชําระหนี ้ ถึงแม้ ว่าประเทศตะวันตกได้ ถอนการ
ลงทุนออกไปมากก็ตาม แต่บริ ษัทญี่ ปนส่
ุ่ วนใหญ่ยงั คงลงทุนและก็
เพิ่มทุน ดังนันประเทศเยอรมั
้
น ฝรั่งเศส และอังกฤษควรนําเงินมา
ลงทุนในประเทศกรี ซ และสเปน เพื่อให้ เกิดการว่าจ้ างแรงงานแทนที่
การให้ เงินกู้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่
ส่ ง ผลให้ ต ลาดหุ้ น ของไทยตกอย่ า งมากในขณะนี ้ เพราะปั จ จัย
เหล่านี ้มีผลกระทบมานานแล้ ว แต่การที่ตลาดหุ้นของไทยขึน้ ก่อน
หน้ านี ้ เป็ นผลมากจากการอัดฉีดของรัฐบาล การฟื น้ ตัวจากนํ ้าท่วม
ภาคธุ ร กิ จ และการท่อ งเที่ ย วปลายปี ที่ แ ล้ ว มี ยอดการดํ าเนิ นงาน
ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ มาก กลายเป็ นบวกขึ ้นมาและที่สําคัญที่สุดคือ
การลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คล จากร้ อยละ 30 ลงมาเหลือร้ อยละ 23
และจะเหลือร้ อยละ 20 ในปี นี ้ แต่ที่ห้ นุ ยังลงทังที
้ ่ผลประกอบการแต่
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ละบริ ษัทดีขึน้ มาจากข่าวในแง่ลบหลายๆ เรื่ องที่ ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพรัฐบาล ทําให้ ต่างชาติเริ่ มทะยอยขายหุ้นออกไปสําหรับ
เศรษฐกิ จ ในระยะยาว ยัง คงเป็ นบวกผลประกอบการของบริ ษั ท
ต่างๆ ยังดี สําหรับพืน้ ฐานประเทศไทยยังไม่มีอะไรที่น่าเป็ นกังวล
ยกเว้ นเรื่ องเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง สํ า หรั บ ทางเศรษฐกิ จ
ความสามารถของประเทศไทยในการสร้ างผลผลิตอยู่ในลําดับต้ นๆ
โดยเฉพาะในอาเซียน ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งจะเป็ น
ปั จจัยที่ ทําให้ ห้ ุนไทยกลับขึน้ มาได้ อีกเรื่ องที่น่าเป็ นกังวลคือ การ
ไ ห ล เ ข้ า ข อ ง เงิ น จ า กต่ า ง ป ระ เ ท ศ เพื่ อ เ ก็ ง กํ า ไ ร ใน ต ล า ด
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งทําให้ นกั เศรษฐศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเกิดความกังวลเรื่ องฟองสบู่ เนื่องจากชาวต่างชาตินิยมขนเงิน
เข้ ามาลงทุนในตลาดพันธบัตร ตลาดหุ้น และตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทย เพราะให้ อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร
ในประเทศอื่นๆ และต้ องยอมรับว่าประเทศไทยเปิ ดให้ ชาวต่างชาติ
ซื ้อขายในตลาดทุนและตลาดเงินอย่างเสรี ซึ่งไม่ใช่สิ่งเสียหาย แต่
ด้ วยนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ใน ปั จจุบนั ที่
ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ ประชาชนเกิดความไม่มนั่ ใจ ให้
มองว่าเป็ นเรื่ องปกติที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะทํางานคนละ
หน้ าที่ โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมีหน้ าที่ทําให้ เศรษฐกิจ
เติบโต ในขณะที่ ผ้ ูว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีห น้ าที่รักษา
เสถียรภาพไม่ให้ เกิดเงินเฟ้อรุ นแรง ซึ่งในที่สุดแล้ ว ทังสองก็
้
จะเกิด
การประนีประนอม เพราะฉะนัน้ เรื่ องพื ้นฐานเศรษฐกิจประเทศไทย
ตอนนี ้เป็ นเรื่ องที่ไม่น่ากังวล เหตุการณ์ ที่กระทบจากภายนอก อาทิ
กลุ่ม ประเทศยูโร ประเทศไซปรั ส เป็ นสิ่ง ที่ห ลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ และจะ
กระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยบางส่วน ก็สามารถแก้ ไขได้
โดยการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ด้ านการท่องเที่ยวซึ่งถื อว่าเป็ น
เศรษฐกิจ ภาคที่ สําคัญ จะช่วยพยุง เศรษฐกิ จ ประเทศไทยไว้ ด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นจะลงเพื่อปรับฐานหลังจากที่ ได้ ขึ ้นมาสูง
แต่จ ะกลับขึน้ มาอี กถ้ าเศรษฐกิ จ ประเทศไทยยัง คงดี ในรายการ
Money Channel ได้ มีการให้ สมั ภาษณ์ว่าหุ้นจะขึ ้นมาถึง 1,600 จุด
และจะขึ ้นถึง 1,800 ถ้ ารัฐบาลลดภาษี เหลือ 17% ซึ่งอาจเป็ นไปได้
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นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ดร.ทนง พิทยะ
ประธานฯ

:
:

ที่รัฐบาลจะลดภาษี เหลือ 17% ถ้ าลงไปอีกขันหนึ
้ ่ง หุ้นจะขึ ้นมาได้
อี ก 100-200 จุด ในขณะนี ต้ ้ อ งรอให้ ถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน ซึ่ง ผล
ประกอบการที่ ดี ข องบริ ษั ท ต่า งๆ ณ ครึ่ ง แรกของปี จะผลักดัน ให้
ตลาดหุ้ นกลั บ ขึ น้ ไป โดยขณะนี ค้ วามไม่ แ น่ น อนมาจากปั จ จัย
ภายนอกกับปั จจัยทางการเมืองที่ได้ บนั่ ทอนความรู้สึกของนักลงทุน
ต่างประเทศ ส่ง ผลให้ เริ่ ม ถอนตัวออกไปเพื่ อรอดูท่าที สํ าหรั บนัก
ลงทุนชาวไทยแนะนําให้ เลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื ้นฐานดี
- ได้ ถามเพิ่มเติมว่า ณ 1,607 จุดที่มลู ค่าการซื ้อขายจํานวน 89,000
ล้ านบาท ยูโรจะแตกหรื อไม่
- กล่าวว่ายัง ไม่ส ามารถให้ ความเห็ น ได้ แต่ถ้ายูโรแตกเมื่ อไหร่
ประเทศเยอรมันจะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ ต้ องเผชิญค่าเงินมาร์ ค
ที่แข็งมาก โดยเชื่อว่าที่สุดแล้ วการช่วยเหลือที่ถูกวิธีจะตามมา จะ
เกิดการเข้ าไปลงทุนเพื่อให้ เกิดการจ้ างงาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไ ด้ มาร่ วมประชุมในวันนี ้ และขอขอบคุณกับความ
คิดเห็ นต่างๆที่ เ ป็ นประโยชน์ และเมื่ อไม่มี กิจการอื่น ใดที่จ ะต้ องพิจารณาประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม เวลา
17.00 น.
อนึ่ง หลังจากเริ่ ม การประชุมเมื่ อเวลา 14.00 น. แล้ ว ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นจํานวน 819 ราย

ลงชื่อ ____________________________
(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานที่ประชุม
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