
 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 1 จาก 85 

เลขท่ี   TTW/068/14 
 

       21  กมุภาพนัธ์  2557 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 

เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

  2. รายงานประจําปี และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจําปี 2556 (แบบ CD-ROM) 

  3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตั ิและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

      ประจําปี 2557 

  4. ข้อมลูผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

  5. คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 และโบนสักรรมการประจําปี 2556   

  6. ข้อบงัคบับริษัทสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวนัประชมุ) 

  9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.)   

  10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2014 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 

มกราคม 2557 ได้มีมติให้เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัศกุร์ท่ี 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

และจากการท่ีบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า

นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดระเบียบ

วาระ  ซึ่งบริษัทฯ ไ ด้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเ ว็บไซต์ของบริษัท 

www.thaitap.com ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบ

วาระการประชมุดงันี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 และได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้

เผยแพร่ทางเว๊บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสําเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว 

  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 กําหนดให้บริษัทฯ จดัทํา

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งแสดงผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา ดงัรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปีและรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนประจําปี 2556 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีสาระสําคญัของผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนกังาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมสําคญัท่ีบริษัทฯ 

ได้ดําเนินการคือ 

 

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

1) กิจกรรมเพ่ือชุมชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ีการให้บริการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้พนกังาน และ

ผู้บริหารมีสว่นร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและคนในชมุชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ี

ให้บริการ โดยมีการดําเนินโครงการต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน 

อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพืน้ท่ีให้บริการ การจัด

กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิงานด้านสาธารณะกศุลตา่งๆ การสนบัสนนุนํา้ด่ืมบรรจขุวด เป็นต้น 

2) กิจกรรมระดบัประเทศ ได้แก่ โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นนํา้” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าซึ่ง เป็นแหล่งต้นนํา้ ท่ีบริษัทฯ ใช้ เป็นวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต โดยโครงการได้ดําเนินการมาแล้วเป็นปีท่ี 3 จากระยะเวลาโครงการ 5 ปี 

และบํารุงรักษาตอ่อีก 2 ปี โดยในปีนี ้บริษัทฯ ได้ส่งมอบผืนป่าของปี 2554 จํานวน 2 แสนต้น

บนผืนป่า 1 พันไร่ ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สําหรับผลท่ีจะได้รับ

นอกเหนือจากการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสร้างสมดลุให้กบัระบบนิเวศน์แล้ว โครงการ

ดงักลา่วยงัเป็นการสร้างการมีสว่นร่วมและปลกูจิตสํานกึของพนกังานและชมุชนให้เห็นคณุคา่

ของทรัพยากรป่าไม้ ในขณะเดียวกนัยงัทําให้เกิดการจ้างแรงงานและการสร้างรายได้ให้กบัคน

ในท้องถ่ิน 

3) กิจกรรมระดบันานาชาติ บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการ “ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์นํา้” โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้โดยการเร่ิม

ตัง้แตร่ะดบัเยาวชน และขยายไปสู่ชุมชนและสงัคม โดยในปีนี ้บริษัทฯ ได้นําผลงานของทีม
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เยาวชนท่ีชนะเลิศเป็นผู้ แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานระดบัโลกในงาน Stockholm Junior 

Water Prize ณ ประเทศสวีเดน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีท่ีเยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้

ประสบการณ์ระดบัโลก และสร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนไทยสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีสามารถ

นําไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนอยา่งแท้จริง 

 

ด้านการดาํเนินงานในรอบปี 2556 ได้แก่ 

1) ภาพรวมการเติบโตของความต้องการใช้นํา้ในพืน้ท่ีนครปฐม-สมุทรสาครในปี 2556 เม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้เป็นปกติ และส่งผลต่อเน่ืองให้ช่วงแรกของปี 2556 มีการเติบโต

ของการใช้นํา้เพิ่มขึน้กว่า 4 ล้านลกูบาศก์เมตร แตใ่นช่วงคร่ึงหลงั จากสภาวะเศรษฐกิจและ

ปัญหาโรคกุ้ งตายด่วนท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมกุ้ งในพืน้ท่ีทําให้การเติบโตชลอตวัลง ในภาค

การส่งออกอย่างไรก็ตามปริมาณการใช้นํา้ในปี 2556 เพิ่มขึน้ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น

ปริมาณการจ่ายนํา้รวมทัง้ปี เท่ากับ 136 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนพืน้ท่ีปทุมธานี-รังสิตมี

ปริมาณการใช้นํา้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2555 จํานวน 4 แสนลกูบาศก์เมตรเน่ืองจากขีดจํากดั

ของการจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีรังสิตเพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้

ดําเนินการก่อสร้างสถานีจา่ยนํา้เพิ่มเตมิเพ่ือเพิ่มความสามารถในการจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีรังสิต ให้

สามารถจ่ายนํา้ได้เต็มกําลงัการผลิตท่ี 388,000 ลบ.ม./วนั และในส่วนของนิคมอตุสาหกรรม

บางปะอิน ท่ีบริษัทฯ รับสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการ

บําบดันํา้เสียให้กบับริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนัน้ได้กลบัมาสู่ภาวะปกติ และยงัมี

ปริมาณการใช้นํา้เพิ่มขึน้ด้วยเน่ืองจากโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนได้เร่ิมเปิดดําเนินการในปี 

2556 

2) บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ เป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นจํานวนเงิน 927.4 ล้านบาท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 

2556 เป็นต้นไป ตามท่ีบริษัทฯ ได้ขอรับความชว่ยเหลือทางภาษีเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์นํา้ท่วมในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ทําการ

ประเมินผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้วคาดว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ

บคุคลไปจนถึงไตรมาสส่ีของปี 2558 โดยบริษัทฯ เร่ิมใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้

นิตบิคุคลตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2556  

3) บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัของบริษัทร่วม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 999,999 หุ้น 

โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไป ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมดงักล่าวลดลง

จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 หลังจากท่ีบริษัทร่วมดงักล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เป็นบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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4) บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติ

บคุคลจากกรมสรรพากรของปี 2552 และ 2553 เป็นจํานวนเงิน 325 ล้านบาทตามหนงัสือคํา

วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ท่ีบริษัทฯ ได้รับมาเม่ือปี 2555 ในส่วนท่ี

เหลืออยู ่ 

5) บริษัทฯ ได้ชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายและเงินเพิ่ม คิดเป็นจํานวน

เงินรวม 260.5 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท ใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไม่

ถกูต้อง โดยสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีถกูต้องจะสิน้สุดในเดือนมกราคม 

2555 ไม่ใช่เดือนกรกฏาคม 2555 และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสทุธิ

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยไม่ได้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการ

ชําระภาษีดงักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2556   

6) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งแประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ได้

ประกาศผลการประ เมินการ กํากับดูแล กิจการบริ ษัทจดทะเ บียนประ จํา ปี  2556                    

ซึง่บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดบั “ดีเลิศ” ในเดือนพฤศจิกายน 2556 

 

  สรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั                                                                                          (หนว่ย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

สินทรัพย์รวม 24,525 24,672 21,728 23,650 23,994 21,348 

หนีส้ินรวม 13,514 14,011 11,537 13,349 13,858 11,395 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 11,011 10,660 10,192 10,331 10,136 9,954 

ขายและบริการ 5,182 4,925 4,546 3,442 3,245 3,017 

รายได้รวม 5,790 5,273 4,635 4,777 4,141 3,746 

ต้นทนุขายและบริการ 1,550 1,495 1,323 900 870 748 

คา่ใช้จ่ายบริหารและคา่ตอบแทนผู้บริหาร 342 262 222 274 190 167 

กําไรขัน้ต้น 3,632 3,430 3,223 2,542 2,375 2,269 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ 2,574 2,338 2,113 2,359 2,041 2,063 

มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท/หุ้น) 2.76 2.67 2.55 2.59 2.54 2.49 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.65 0.59 0.53 0.59 0.51 0.52 
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   อตัราสว่นทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา

กําไร 

      

 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 70.09 69.64 70.90 73.85 73.19 75.21 

 อตัรากําไรสทุธิ (%) 44.46 44.34 45.59 53.21 49.29 55.07 

 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 23.38   21.93 20.73 22.83 20.14 20.73 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 

      

 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 10.50 9.48 9.72 9.97 8.51 9.66 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 22.40 19.55 16.77 27.52 23.19 22.52 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ       

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.23 1.31 1.13 1.29 1.37 1.14 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 85.24 80.20 66.07   93.01 91.87 67.67 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556  

การลงมต ิ :   วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    : ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะ

ทําเชน่นัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
 

โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2013 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2556 มีมติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานระหว่างเดือน

มกราคม-มิถนุายน 2556 ท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลธรรมดาในอตัราร้อยละ 20 แก่ผู้ ถือหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 997,500,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเม่ือวนัท่ี 

23 สิงหาคม 2556  

ความเห็นของคณะกรรมการ : ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2556 ท่ี

เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลธรรมดาในอตัราร้อยละ 20 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็น

จํานวนเงิน 997,500,000 บาท  

การลงมต ิ :   วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้สุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย             

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งสงักัด

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ี

ปรากฎอยูใ่นหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน" 

และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท” รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2556 

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 (หน้า 72) โดยสรุปข้อมลูทางการเงินได้ดงันี ้

                                                                                                                               
  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 สนิทรัพย์รวม 
 หนีส้นิรวม 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

24,525 

13,514 

11,011 

 

24,672 

14,011 

10,660 

 

23,650 

13,349 

10,300 

 

23,994 

13,858 

10,136 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 รวมรายได้ 
 รวมคา่ใช้จ่าย 
 กําไรสทุธิ 
 กําไรตอ่หุ้น 

 

5,790 

2,124 

2,574 

0.65 

 

5,273 

1,982 

2,338 

0.59 

 

4,777 

1,432 

2,359 

0.59 

 

4,141 

1,312 

2,041 

0.51 

งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 

 

 

3,279 

 

(1,101) 

 

(2,707) 

(529) 

 2,677 

2,148 

 

 

3,384 

 

(3,067) 

 

392 

710 

1,967 

2,676 

 

 

1,860 

 

368 

 

(2,684) 

(456) 

2,098 

1,643 

 

 

2,234 

 

(1,945) 

 

405 

693 

1,405 

2,098 

 
   

หนว่ย : ล้านบาท 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ     : เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปี  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีได้

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 

  5.1 อนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิไปสาํรองอ่ืน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุ

สํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัดวัยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสํารอง

จํานวน 399 ล้านบาทเทา่กบัร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด

ไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องตัง้ทนุสํารองร้อยละ10 ของกําไรสทุธิประจําปีตาม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551  

 "ข้อ 25 การจา่ยเงินปันผลจากกําไรสทุธิจะกระทําได้ตอ่เม่ือมีการกนัสํารองตามกฎหมาย

ไว้ร้อยละ10 ของกําไรสทุธิประจําปีแล้ว กําไรท่ีเหลือภายหลงัการจา่ยเงินปันผลให้โอนไปบญัชี

กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร" 

 "ข้อ 26 กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฎหมายให้กันไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ท่ี

ธนาคาร แตถ้่ามีเกินกวา่ร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว จะเอาเงินจํานวนท่ีเกินนีไ้ป

ลงทุนซือ้พันธบตัร หรือตราสารการเงินอ่ืนเพ่ือหาประโยชน์ได้ แต่การลงทุนนีจ้ะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ให้สมัปทานก่อน" 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี 2556 เท่ากับ 2,358,836,039 บาทดงันัน้ ตามข้อกําหนดใน

สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสมัปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

จํานวน 235,883,604  บาทไปสํารองอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นควรอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสทุธิของปี 2556 ไปสํารอง

อ่ืนเป็นเงิน 235,883,604  บาท 
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  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

5.2 อนุมัตจ่ิายเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   :   บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 จํานวน 2,358,836,039 บาท 

และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตาม

นยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ "ข้อ 38 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ี

บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้นหุ้นละ

เทา่ๆ กนั"  

ในการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ พิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ใน

ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของ บริษัทฯ ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจเกิดขึน้ ในกรณีท่ี

บริษัทฯ เห็นวา่สามารถท่ีจะจา่ยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในอตัราสงูสดุเทา่ท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอํานวยเป็นอนัดบัแรก ทัง้นี ้จะไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ี

กําหนดไว้ในเง่ือนไขของสญัญาต่างๆ บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2556 

เห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 และ

จากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.49 

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,394,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทไปแล้ว ดงันัน้เงินปันผลสําหรับคร่ึง

ปีหลงั จะจ่ายได้อีก 0.35 บาทตอ่หุ้นเป็นจํานวนเงิน 1,396,500,000 บาท ในวนัท่ี 21 มีนาคม 

2557 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,612 2,124 2,063 

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

3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.60 0.52 0.40 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 2,394 2,075     1,596 

5. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 91.65 97.69 77.40 
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  ทัง้นี ้ข้อมลูสิทธิประโยชน์ทางภาษีการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯสําหรับคร่ึงปีหลงัของปี 2556 

ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท มีรายละเอียดคือ   

1) กําไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท 

รวมเป็นเงิน 877.80 ล้านบาท ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไม่ถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ี

จา่ยและไมส่ามารถขอเครดติภาษีคืนเงินปันผลได้ 

  2) กําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.06 

บาทรวมเป็นเงิน 239.40 ล้านบาท ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได้ ณ 

ท่ีจา่ยร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดติภาษีคืนเงินปันผลได้ 

 3) กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 0.07 

บาท รวมเป็นเงิน 279.30 ล้านบาท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได้ 

ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 10 และไมส่ามารถนําไปขอเครดติภาษีคืนเงินปันผลได้ 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เห็นควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 

0.35 บาท รวมเป็นเงิน 1,396.50 ล้านบาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2557 และกําหนด

จา่ยเงินปันผลในวนัท่ี  21 มีนาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการจา่ยเงินปันผลรวมตลอดปี 2556 

ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 

  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

   

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

กําหนดว่า "ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงิน  ค่า

สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ท่ี

กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนีสํ้านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์ ความพร้อมของบคุลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ และ
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อตัราคา่สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอตัราดงักล่าวได้คํานึงถึงปัจจยัเร่ือง

อตัราเงินเฟ้อและการเปล่ียนแปลงในการดําเนินงานสําคญัๆ ท่ีจะมีขึน้ในปี 2557 ร่วมด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังานเอินส์ท 

แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 โดยมีนางสาวศิราภรณ์ เอือ้

อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 หรือนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3970 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3958 คนใดคน

หนึ่ง เป็นผู้ลงนามในงบการเงินประจําปี 2557 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,235,000 

บาท ซึ่งมีการเพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะค่าตรวจสอบข้อบงัคบั BOI  ตามท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีจาก BOI เพิ่มอีก 1 บตัร ส่วนค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ยงัคงเดิม

เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

     บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น" ของรายงานประจําปี 2557 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 (หน้า 73) 

ทัง้นี ้การจดัจ้างผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 นัน้ ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 

ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิหน้าท่ีอย่างอิสระ

แต่อย่างใด อีกทัง้บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยข้อมูล

เปรียบเทียบการจา่ยคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีใน 2 ปีท่ีผา่นมา    เป็นดงันี ้ 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 525,000 525,000 525,000 
2. คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 570,000 570,000 570,000 
3. คา่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 140,000 70,000 140,000 

รวม 1,235,000 1,165,000 1,235,000 
สําหรับข้อมูลเก่ียวกับประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีแต่ละท่านปรากฎ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3  

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :  บริษัทฯ ได้มีการคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากสํานกังานสอบ

บญัชีชัน้นํา โดยการคดัเลือกคุณสมบตัิ และเปรียบเทียบราคาค่าสอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแล้ว ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรมี

มต ิดงันี ้
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 แตง่ตัง้นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 นางสาวสมุาลี รีวรา

บณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 และนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขท่ี 3958 จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัทฯ และกําหนดเงินคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 1,235,000 บาท 

  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    : ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 กําหนดให้การประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

กรรมการทัง้หมด  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั

จดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่ง

นานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง

ตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ในปี 2557 มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. ดร.ทนง พิทยะ   กรรมการอิสระ 

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  กรรมการอิสระ 

3. นายเรียวทาโร ซูมิ  กรรมการ  

4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 โดย

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึง่เม่ือครบกําหนดระยะเวลาปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดย

พิจารณาทัง้ด้านคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้อกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย

อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้นําเสนอรายช่ือบุคคลต่อ
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คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ดร.ทนง พิทยะ   ดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  ดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

3. นายเรียวทาโร ซูม ิ  ดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ  ดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 
 

โดยรายละเอียดประวตัิและผลงานของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 ทัง้นี ้    

ผู้ได้รับการเสนอช่ือลําดบัท่ี 1และ 2 มีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุในเร่ืองการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียใน

กรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ ทัง้ 4 ทา่น ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายเรียวทาโร ซูมิ  

นายโทโมโนริ ซูซูกิ ซึ่งเป็นผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

  การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 

กําหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กําหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึ่งคา่ตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ประชมุ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

จะอนมุตั ิ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าว

นัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายและ

ทิศทางธุรกิจบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใสสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. โบนัสกรรมการ : กําหนดโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบตัิงานประจําปี 2556 

จํานวน 18,421,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้นในปี 

2556 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจาก

งบการเงินรวม 2,573,764,791 บาท เทียบกบัผลการดําเนินงานในปี 2555 มีกําไรสทุธิ

จากงบการเงินรวม 2,337,503,938 บาท ซึ่งสงูกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 10.11 จึงพิจารณา

จ่ายโบนสักรรมการในจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ตามผลการดําเนินงาน เช่นเดียวกบัการพิจารณา

จ่ายเงินปันผล แตม่ิให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสงูกว่าปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2555 พิจารณาจ่าย

โบนสักรรมการท่ีร้อยละ 0.78 ของเงินปันผล จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จึงพิจารณาจ่าย

โบนสักรรมการในปี 2556 ท่ีร้อยละ 0.77 ของเงินปันผล 

 2. คา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุคณะกรรมการ : คา่ตอบแทนผลการปฏิบตัิงานประจําปี 

2557 จํานวน 7,334,000 บาท คา่ตอบแทนประจําพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ เทียบกับเป้าหมาย เช่นเดียวกบัการพิจารณาโบนสัของกรรมการ โดยพิจารณา

จา่ยคา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุคณะกรรมการในจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัการ

พิจารณาจ่ายเงินปันผล แตม่ิให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสงูกว่าปีท่ีผ่านมา ในปี 2556 พิจารณา

จ่ายค่าตอบแทนประจําและเบีย้ประชุมคณะกรรมการท่ีร้อยละ 0.33 ของเงินปันผล จาก

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว จึงพิจารณาค่าตอบแทนประจําและเบีย้ประชุมคณณะกรรมการในปี 

2557 ท่ีร้อยละ 0.31 ของเงินปันผล โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนของแตล่ะคณะดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

คณะกรรมการบริษัท 4,840,000 4,549,290 4,292,000 

คณะกรรมการบริหาร 879,000 828,900 782,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 433,000 406,600 383,500 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 394,000 372,100 351,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 394,000 293,700 277,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 394,000 372,100 351,000 

รวม 7,334,000 6,822,690 6,436,500 
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โดยรายละเอียดโบนัสกรรมการประจําปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้

พิจารณากําหนดโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโบนสักรรมการประจําปี 

2556 เป็นจํานวน 18,421,000 บาทและคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 เป็นจํานวน 

7,334,000 บาท 

 การลงมติ  :   วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 90 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    :  จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือ 7 มีนาคม 

2554 ได้มีมตอินมุตัใิห้แก้ไขข้อบงัคบั (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มขอบเขตการ

ดําเนินงาน ไปยงัธุรกิจพลงังาน และ สิ่งแวดล้อม ต่อมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ซีเค พาว

เวอร์ เป็นเงิน 2,760 ล้านบาท นอกจากนัน้แล้ว ตามแผนปฏิบตัิงาน 5 ปี บริษัทฯ มีแผนท่ีจะ

ลงทนุในธุรกิจนํา้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพ่ือปรับโครงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

ให้เหมาะสมย่ิงขึน้ โดยลดการพึ่งพารายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดงันัน้ ใน

การประชมุ ครัง้ท่ี 1/2014 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนมุตัิ

ให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอเปล่ียนช่ือบริษัทฯ  

 จากเดมิ  บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

  (Thai Tap Water Supply Public Company Limited)  

 เป็น  บริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน)  

  (TTW Public Company Limited)  

 ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยยงัคงความเป็น

อตัตาลกัษณ์เดมิของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัหนึง่ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนมุตัิการเปล่ียนช่ือบริษัท 

จากเดิม บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) (Thai Tap Water Supply Public Company 

Limited) เป็น บริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) (TTW Public Company Limited) 

 การลงมต ิ :   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 31(2) 

 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 15 จาก 85 

ระเบียบวาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนตราประทับบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    :   ตามท่ีได้เสนอในวาระท่ี 9 เพ่ือขออนุมตัิเปล่ียนช่ือบริษัท เป็น 

บริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) (TTW Public Company Limited) นัน้ แม้กฎหมายจะไม่

กําหนดว่าบริษัทจะต้องมีตราประทบัของบริษัท แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ได้มีตราประทบัและใช้

งานมาอย่างต่อเน่ืองในการทํานิติกรรมต่างๆ อีกทัง้ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 41 

ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท จึงควรดําเนินการเปล่ียนตราประทบับริษัท 

ดงันี ้

                                     จากเดมิ                                       เป็น 

    

 
 

  

 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนมุตัิการเปล่ียนตรา

ประทบับริษัทตามเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 

 การลงมต ิ :   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 31 (2) 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 1 ข้อบังคับของบริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด 

(มหาชน)) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    :   เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท จึงต้องดําเนินการ

แก้ไขข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 1 ข้อบงัคบัของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)) ดงันี ้

จากเดมิ 

ข้อ 1.  ช่ือบริษัท  “บริษัท   นํา้ประปาไทย _จํากดั (มหาชน) ” ,                   

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED”  

เป็น 

ข้อ 1.   ช่ือบริษัท “ _บริษัท ทีทีดบับลิว   จํากดั (มหาชน) ” ,   

                             และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่   “ TTW PUBLIC COMPANY LIMITED”   



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 16 จาก 85 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัท 

(ข้อ 1 ข้อบงัคบัของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือ

บริษัท 

 การลงมต ิ :   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 31 (2) 

 

ระเบียบวาระท่ี 12 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 41 ตราประทับบริษัท) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    :   ตามท่ีได้เสนอในวาระท่ี 10 เพ่ือขออนุมตัิเปล่ียนตราประทบั

บริษัทนัน้ เน่ืองจากข้อบงัคบับริษัท ข้อ 41 กําหนดตราประทบับริษัทไว้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ตราประทบั จะต้องทําการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทด้วย จึงควรดําเนินการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท 

(ข้อ 41 ตราประทบับริษัท) ดงันี ้                   

                จากเดมิ 

                ข้อ 41. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้  

  

    

 
 

 

    เป็น 

                ข้อ 41. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้  

 

 

 

 

 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั

บริษัท (ข้อ 41 ตราประทบับริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนตราประทบับริษัท 

 การลงมต ิ :   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 31 (2) 

 

 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 17 จาก 85 

 

ระเบียบวาระท่ี 13  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10  กมุภาพนัธ์ 

2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557  

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ี

ดงักล่าว และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและ

ตรวจสอบเอกสารผู้ เข้าร่วมประชุม ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯ จะ

ดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนปรากฎตาม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วม

ประชมุตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะปรากฎตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9  และหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านสามารถแต่งตัง้ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ รับมอบฉันทะ

รายละเอียดประวตัปิรากฎตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 

เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ กรุณาส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายงับริษัทฯ หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064 ภายในวนัพธุท่ี 12 

มีนาคม 2557 และขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารและหลกัฐานปรากฎตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

8 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   

ทัง้นี ้เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ      

ผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถ

จดัส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี www.thaitap.com โทร 0-2811-7526, 0-2811-7528 ตอ่1106 อนึ่งบริษัทฯ ได้แนบ

แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุมาพร้อมกนันีป้รากฎตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 10  
 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 

 ประธานกรรมการบริษัท  

http://www.thaitap.com/�

