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บริษัท น ้ำประปำไทย จ้ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2557 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์
มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน 
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
3. นายณรงค์  แสงสุริยะ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
8. นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ  

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 
นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน 
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์     ที่ปรึกษา 
2. นายธนัช ศิริเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ 
3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
5. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 
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6. นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ ผู้อ านวยการประจ าส านักงานกรรมการผู้จัดการ 
7. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการลูกค้า 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้แทน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้แทน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ผู้สอบบัญชี 
3. นางสาวจุไรวรรณ สิงหโรจนากุล ผู้แทน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ผู้สอบบัญชี 
 

ที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ากัด  ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
1. นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานการประชุม 
2. นายกานต์ รัตนปราการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานการประชุม 
 

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม 
1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ

อยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 
2. การประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ  
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งแจ้ง

ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม  
4. การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยวิธียกมือ 
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตร

ยืนยันการลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

6. การนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออก 
จากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระ
น้ันๆ  

7. ในการพิจารณาคะแนนเสียง บริษัทฯ จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะ  
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8. การออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระที่มีการลงมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แกว่าระที่ 1, 4, 5, 6 และ 7 

9. ส าหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน   
3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

10.ส าหรับวาระที่ 9, 10, 11 และ 12 การออกเสียงลงคะแนน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

11.ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
12.ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป  โดยมีที่      

ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ากัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นจ านวน 2 รายท าหน้าที่เป็นสักขีพยานใน
การตรวจสอบการลงคะแนน 

 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระร่วมประชุมแทน จ านวน 92 รายเป็น
จ านวน 339,864,742 หุ้น 
 

เริ่มการประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 497  ราย  นับจ านวนหุ้นได้            62,688,876    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 392  ราย  นับจ านวนหุ้นได้       3,365,118,163    หุ้น 

 รวมทั้งสิ้น 889 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,427,807,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.91 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 30 
ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอไว้ต้ังแต่วันที่            
1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เมื่อครบก าหนดแล้วปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ 
จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2556 
  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
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  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2556 หรือไม่  
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์   : - ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า นอกจากนี้ได้กล่าว
ชื่นชมผู้ถือหุ้น 2 รายที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2556 ผู้ถือหุ้นรายแรกคือ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ท่ีได้
ขอให้บริษัทฯ เพิ่มอัตราส่วนทางการเงินลงไปในแบบแสดงฐานะ
ทางการเงินที่จัดพิมพ์ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นอัตราส่วน
ทางการเงินใดบ้าง ผู้ถือหุ้นจึงเสนอแนะให้เพิ่มอัตราส่วนทางการเงิน 
เช่น กระแสเงินสด (Cash Flow) ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROIC 
or Return on Invested Capital) และ อัตราส่ วนทุนหมุน เวียน
(Current ratio) ที่เป็นอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) 

   ผู้ถือหุ้นรายที่สองคือ นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์  ได้แสดงความ
ความห่วงใยบริษัทฯ โดยได้สอบถามถึงแผนงานและแนวทางการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการ
ตัดสินใจถือหุ้นของบริษัทฯ 

  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

 มติ: ที่ประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 77 รายจ านวนหุ้น 3,510,713 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งสิ้น 966 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,431,317,752 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
การออกเสียง 

 
จ านวนเสียง 

 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,406,580,001 99.2791 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 24,737,751 0.7209 

 

ผู้ถือหุ้น  
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วำระที่ 2 รับทรำบกำรด้ำเนินงำนบริษัทในรอบปี 2556 
    ประธานฯ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 32 ก าหนดให้บริษัทฯ 
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดี ซึ่งมีทั้งรายงานประจ าปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ถือหุ้นในผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจึงได้น า
สาระส าคัญท่ีได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือ
หุ้น สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ คือ 

ด้ำนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

 กิจกรรมระดับประเทศ “โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ า” 
 เป็นโครงการปลูกป่าที่บริเวณบ้านเหมืองแร่อีต่อง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
โครงการ 5 ปีโดยท าการปลูกป่าปีละ 2 แสนต้นในพื้นที่ 1 พันไร่เพื่อให้ครบ 5 พันไร่ รวมจ านวน 1 ล้านต้น 
บริษัทฯได้เริ่มโครงการต้ังแต่ปี 2554  ปัจจุบันด าเนินโครงการมาเป็นปีที่ 3  และในปี 2556 เป็นช่วงครบวงรอบ
การส่งมอบแปลงปลูกปี 2554 ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปบ ารุงรักษาดูแลต่อ ในการ
นี้ผู้ถือหุ้นได้เดินทางเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบแปลงปลูกให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช อีกทั้งยังได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล     
รัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ถือเป็นโครงการระดับประเทศ  

 กิจกรรมระดับนานาชาติ “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ า” 
 เป็นโครงการระยะยาว 5 ปีเช่นกัน โดยบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2554 ผ่านมาแล้ว 3 ปี โดยเมื่อต้นปี 2556 ได้ท าการตัดสิน
ผลงานการประกวด "ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์" (Thai Tap Junior Water Prize) ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
ทั่วประเทศกว่า 100 โรงเรียน และสนับสนุนให้ทีมผู้ชนะเลิศเข้าร่วมงานสัปดาห์น้ าโลกเพื่อน าเสนอผลงาน ใน
งาน "Stockholm Junior Water Prize" ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกส่งผลงานร่วมแสดง รวมทั้งเยาวชนจากประเทศไทยและนับเป็นครั้งแรกของเยาวชนไทยที่มีโอกาสเข้า
แสดงผลงานด้านการอนุรักษ์น้ าในระดับโลก โดยทีมผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้เข้ารับการพระราชทานโล่
รางวัลจาก      เจ้าหญิงวิคตอเรียแห่งสวีเดน แม้ว่าเยาวชนจากประเทศไทยจะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด
ในครั้งนี้ แต่ก็ได้รับประสบการณ์อันล้ าค่ากลับมาปรับปรุงคิดค้นนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ าเพื่อสานต่อแนวคิดได้
เป็นอย่างดี  

ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดประกวดผลงานการอนุรักษ์น้ าจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 
เป็นปีที่ 3 โดยทีมที่ชนะเลิศเป็นเยาวชนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวัตถุประสงค์         
ที่แท้จริง ในการด าเนินโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ านั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้กับ
เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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นอกจำกนี มีเหตุกำรณ์ส้ำคัญในรอบปี 2556 ดังนี  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ในช่วงกลางปี 2556 บริษัทฯ และ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จาก BOI ท าให้บริษัทประปาปทุมธานี ท่ีเดิมจะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเดือน
กรกฎาคม 2559 ได้ขยายเวลาออกไปจนสิ้นสุดปี 2564 และในส่วนของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษจีนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 

 ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2556 ในระดับดีเลิศ และได้รับ
การจัดส าดับใน SET50 
ในปี 2556  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้

ประกาศผลให้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2556 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (4ดาว) ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 
ยังคงรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทชั้นน า 50 บริษัทแรก หรือ SET50 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ด้ำนผลกำรด้ำเนินงำนในรอบปี 2556 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ คือ  

 ปริมาณการจ่ายน้ าประปาในรอบปี 2556 ดังนี้ 
 พื้นที่กรุงเทพตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสุมทรสาคร และนครปฐม บริษัทฯ มียอดการจ่าย
น้ าประปาที่ 136.1 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 3.9 เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ่าย
น้ าต่อปีที่จ านวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปกติปริมาณการจ่ายน้ าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุมทรสาคร และ
นครปฐม จะอยู่ในปริมาณ 8 ถึง 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้สาเหตุอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการด้าน
อาหารกุ้งแช่แข็งส่งออกประสบกับสภาวะโรคกุ้งตายด่วน เป็นผลให้ประมาณการจ่ายน้ าในอุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็งส่งออกชะลอตัว ประกอบกับการส่งออกในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการชะลอตัวด้วยเช่นกัน  
 พื้นที่กรุงเทพตะวันออก คือพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต มียอดการจ่ายน้ าประปาที่ 137.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เนื่องจากขีดความสามารถการผลิตน้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานีใกล้เต็มก าลังการ
ผลิตแล้ว  
 ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มียอดการจ่ายน้ าที่ 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากปี 
2555 ที่ร้อยละ 32 หรือเพิ่มขี้นเป็นจ านวน 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ่ายน้ าประปา 
มีสาเหตุจากการฟื้นสภาพของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่ประสบปัญหาอุกภัยเมื่อปลายปี 
2554 ประกอบกับมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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 รายได้ รายจ่าย 
ในด้านรายได้ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้เป็นจ านวน 5,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ปี 2555 ร้อยละ 

9.8 โดยเป็นรายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปาที่ประมาณร้อยละ 4.9 และมีรายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึ้นจาก 435 ล้าน
บาทเป็น 714 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ทั้งนี้เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัท ประปาปทุมธานีได้จ่ายเงินปัน
ผลให้กับบริษัทฯ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรเป็นจ านวนประมาณ 320 ล้าน
บาท 
 ในด้านต้นทุนขาย บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 1,525 ล้านบาท เป็น 1,587 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่ากระแสไฟฟ้า ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 458 ล้าน
บาทในปี 2555 เป็น 537 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ17 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจากการ
พิจารณาระยะเวลาการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ และของสรรพากร ไม่ตรงกัน โดยบริษัทฯ ได้
พิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2555 ในขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้อง
สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2555 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้น     ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ถือหุ้นไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการช าระภาษี ณ ที่จ่าย
แทนผู้ถือหุ้นเกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 260.5 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิที่ 2,574 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิปี 2555 ท่ีจ านวน 2,338 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

ในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดปี 2556 ที่จ านวน 24,525 ล้านบาท 
13,514 ล้านบาท และ 11,011 ล้านบาท ตามล าดับ  
 ในด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,279 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมการลงทุน 1,101 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากการฝากธนาคารในระยะกลางและ
ระยะยาวจ านวนกว่า 800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพื่อน าไปซื้อที่ดินในการเตรียมการขยายโรงผลิตน้ า
แห่งที่สอง และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 2,706 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสด
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและการช าระหนี้เงินกู้ระยะยาว โดยสรุปเงินสดบริษัทฯ และรายการเทียบเท่าเงินสด
จากทั้งสามกิจกรรมลดลง 529 ล้านบาทส่งผลให้ในปลายปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดที่รวมกับเงินสดต้นปเีป็นจ านวน 2,148 ล้านบาท  และมีอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2554 2556 2555 2554 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก้ำไร       
 อัตราก าไรขั้นต้น (%) 70.09 69.64 70.90 73.85 73.19 75.21 
 อัตราก าไรสุทธิ (%) 44.46 44.34 45.59 53.21 49.29 55.07 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.38   21.93 20.73 22.83 20.14 20.73 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด้ำเนินงำน       
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.50 9.48 9.72 9.97 8.51 9.66 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 22.40 19.55 16.77 27.52 23.19 22.52 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน       
 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.31 1.13 1.29 1.37 1.14 
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 85.24 80.20 66.07   93.01 91.87 67.67 

 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่างๆ 
 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นปี 2556 ถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลาครบ 
10 ปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มท าสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคเมื่อปี 2543 และจ่ายน้ าประปาให้กับการประปา
ส่วนภูมิภาคในปี 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2551ด้วยทุนจด
ทะเบียน 3,990 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนและถือหุ้นใน 3 บริษัทดังนี้ 
 1. บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 98 
 2. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 68 
 3. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25 

บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคกว่า 1,500 ทุน และ
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทั้งปทุมธานี สุมทรสาคร และนครปฐมกว่า 800 ทุน บริษัทฯ ได้มีการ
สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ ท าการจัดสร้างระบบประปาภูเขาเพื่อให้ชุมชนได้มีน้ าประปา
ใช้ตลอดปีกว่า 2 หมื่นคนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตน้ าด่ืมบรรจุขวดเพื่อการสาธารณะและสาธารณะประโยชน์ 
โดยไม่มีค่าตอบแทนจ านวนเกือบ 4 แสนขวดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านน้ าด่ืมต่อผู้ประสบภัยพิบัติของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 กรรมการผู้จัดการได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ประปา
ปทุมธานี จ ากัด ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี โดยในปีแรกที่ด าเนินธุรกิจบริษัทฯ 
จ่ายน้ าจ านวน 25.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ าประมาณ 40,000 คน ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายน้ าเป็นจ านวน 
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136 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ าเป็นจ านวนประมาณ 140,000 คน ในส่วนของประปาปทุมธานี ในปีแรกที่ได้
ด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จ่ายน้ าจ านวน 29 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ าประมาณ 50,000 คน ปี 2556 บริษัทฯ 
จ่ายน้ าเป็นจ านวน 137 ล้านลูกบาศก์เมตรมีผู้ใช้น้ าเป็นจ านวนประมาณ 270,000 คน  
  เมื่อจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคตหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล          : - แสดงความชื่นชมกับผลการด าเนินงานขอบบริษัทฯ ว่าตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จมีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นมาโดยตลอด แต่มีข้อสงสัยถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1. บริษัท ประปาปทุมธานี มียอดการจ่ายน้ าประปาเต็มก าลังการ
ผลิตแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
2. บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้ก าลังการผลิตเป็น
จ านวนร้อยละเท่าไร เหลือก าลังการผลิตเป็นจ านวนเท่าไร และ มี
แผนขยายก าลังการผลิตอย่างไร 
3. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีอัตราการเติบโตต่ า หากจะเติบโต
จะเป็นในลักษณะก้าวกระโดดหรือไม่  

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                    :   - ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. บริษัท ประปาปทุมธานี ฯ อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
ถังเก็บน้ าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บและจ่ายน้ า
ให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่ากลางปี  2557บริษัท ประปาปทุมธานี  จะ
สามารถจ่ายน้ าประปาจากถังเก็บน้ าที่จะแล้วเสร็จได้  ในด้านการ
ขยายก าลังการผลิต บริษัท ประปาปทุมธานี อยู่ในระหว่างการได้แก่ 
การออกแบบ และวางผังการก่อสร้าง 
2. บริษัท ฯ มีก าลังการผลิต 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบัน 
จ่ายน้ าให้กับ กปภ. ในปริมาณ 380,000-390,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันหรือคิดเป็นก าลังการผลิตที่ร้อยละ 85 และมีก าลังการผลิต
เหลือที่ปริมาณ 50,000-60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในจ านวนนี้
เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่บริการ บริษัทฯ 
จะใช้ก าลังการผลิตเต็มในอีก 2 ปี จึงมีการเตรียมการขยายก าลัง
การผลิตไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด มีอัตรา
การเติบโตประมาณร้อยละ 50 ของอัตราการเติบโตของ บริษัทฯ  

ผู้ถือหุ้น 

กรรมการผู้จัดการ 
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ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตเป็นผู้ใช้น้ า
ภาคครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม มากกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณการใช้น้ าทั้งหมดจะเป็นภาคอุตสาหกรรม จึงท าให้
อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมจะมีมากกว่าภาคครัวเรือน 
ส าหรับพื้นที่ปทุมธานี -รังสิตมีอัตราการเติบโตของยอดจ่ายน้ า
ประมาณ 4 ถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่พื้นที่สมุทรสาคร
และนครปฐมมีอัตราการเติบโตในการจ่ายน้ าอยู่ที่ 8 ถึง 10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารส่งออกมีการ
เพิ่มปริมาณการส่งออกมากข้ึน  
3. พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีอัตราการเติบโตของ
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนได้มีการ
เดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

นายทองอินทร์ แสงงาม          : - กล่าวชื่นชมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่สร้างผลก าไรเพิ่มขึ้น
ทุกปี มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน แต่ได้
แสดงความกังวลในเรื่องการลงทุนในธุรกิจอ่ืน โดยกล่าวถึงรายงาน
การประชุมเมื่อปีที่ผ่านมาในหน้าที่ 28 ท่ีมีผู้ถือหุ้นให้ทบทวนการ
ด าเนินธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจน้ าประปาคือ ธุรกิจพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อันอาจจะเกิดความเสี่ยงในการลงทุนและผลการ
ด าเนินงาน จนอาจส่งผลสะท้อนมาถึงผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้คณะกรรม 
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ได้แนะน าว่าควรแจ้งผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุมว่าจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อจะได้เตรียม
ตัวมาประชุมได้เหมาะสม 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์  : - แสดงความยินดี ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ด าเนินงาน
ให้มีผลก าไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่ขอเสนอแนะการด าเนินการ 3 เรื่อง 
1. การด าเนินงานที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ควรค านึงถึง
การตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วย รวมทั้งการบริหารความ
เสี่ยงภายใต้สภาวะไม่แน่นอน (Emerging Risk) เช่นจากภาวะทาง
การเมือง 
2. ขอให้บริษัทฯ ด ารงจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่อง
น้ าไว้ เพื่อมใิหคู่้แข่งสามารถเข้าแย่งชิงโอกาสได้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
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3. การเตรียมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าดิบทั้งกรณีวิฤกตการณ์ความแห้ง
แล้งหรือกรณี น้ ามาก บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไรในการบริหาร
เหตุการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                      :           - ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ส่วนใหญ่เป็นการ
บริจาคเงิน ส าหรับบริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการเช่นนั้น แต่จะเป็น
โครงการเพื่อความยั่งยืน เช่นโครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ า ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนแหล่งน้ าธรรมชาติคือแม่น้ าท่าจีนแหล่ง
วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตน้ าประปา ด้วยการปลูกป่าในบริเวณต้น
น้ าของแม่น้ าแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดความสมดุลทั้งใน
ระบบนิเวศน์และชุมชนโดยรอบ ส าหรับโครงการยุวชนไทยร่วมใจ
รักษ์น้ า บริษัทฯ ด าเนินโครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์น้ า
และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังๆ 
2. ความกังวลของผู้ถือหุ้นกรณีความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจไปสู่
ธุรกิจอ่ืนนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่ารายได้หลักยังคงมาจากการด าเนิน
ธุรกิจด้านน้ าประปาร้อยละ 65 และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ าประปาร้อยละ 
35 ส าหรับการลงทุนในธุรกิจที่ ไม่ ใช่น้ าประปานั้น  บริษัทฯ มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งประธานคณะกรรมการก็มีพื้นฐานทางการเงิน
การธนาคาร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการตัดสินใจเรื่องนี้  
3. เรื่องน้ าดิบเป็นวัตถุดิบที่ควบคุมไม่ได้ พื้นที่ปทุมธานีและบางปะ
อินใช้น้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา แต่เมื่อเทียบกับการประปานคร
หลวง ซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรและไม่ใช่คู่แข่ง  แต่ใช้น้ าจากแหล่ง
เดียวกัน ในปริมาณมากกว่าบริษัทฯ 10 เท่า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เรื่องคุณภาพและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดเวลา จึงไม่น่าเป็นห่วงใน
เรื่องคุณภาพ ส าหรับปริมาณนั้น  มีเพียงพออย่างแน่นอนโดย
สามารถวัดได้จากอัตราการไหลของน้ าเทียบกับอัตราการสูบน้ าดิบ 
ส่วนพื้นที่ นครปฐม ใช้แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ าท่าจีน ในช่วงฤดูแล้ง
จะได้รับการผันน้ ามาจากแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งมีคุณภาพดี ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตน้ าประปา ประกอบกับจุดสูบน้ าดิบมีระยะทางไกล
จากปากอ่าวกว่า 100 กิโลเมตรแม่น้ าท่าจีนจึงไม่ประสบปัญหาด้าน
น้ าเค็มจากน้ าทะเล 

กรรมการผู้จัดการ 
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นายชัชชัย คุณงาม   :           - เสนอให้จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม เช่นที่เคยเสนอไว้เมื่อปี
ท่ี     ผ่านมาตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 26 จึงขอทราบความคืบหน้า   
นายสมโพธิ ศรีภูมิ                       :        - ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

การจัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัทฯ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และได้ด าเนินการจัดท าเป็น
แผ่นซีดีส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส าหรับงบแสดง
ฐานะการเงินนั้น บริษัทฯ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุม  

นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ          : - สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี ้
1.งบแสดงฐานะการเงินหน้า18 ในหัวข้อเงินจ่ายล่วงหน้า เรื่องค่าที่
ดินจ่ายล่วงหน้าจ านวน 90 ล้านบาท และค่าสินทรัพย์ในการผลิต
น้ าประปาจ านวน 21 ล้านบาท ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว
ว่าเป็นโครงการอะไร ที่ไหน 

     2. เรื่องภัยแล้ง และ น้ าเค็ม เป็นปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ จะส่งผล 
                                                          กระทบต่อฐานนะการเงิน หรือผลประกอบการของปีนี้เป็นอย่างไร 
นายสมโพธิ ศรีภูมิ                     :  - ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

ค่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าจ านวน 90 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อ
เตรียมการในการขยายก าลังการผลิตในพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม 
ส าหรับค่าสินทรัพย์ในการผลิตน้ าประปาจ านวน 21 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการส าหรับการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสในพื้นที่ของ
ปทุมธาน-ีรังสิต 

นางสาววราภรณ์  อังศิรกิุลโชติ   : - สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                     : - กรรมการผู้จัดการ แจ้งใหที่ประชุมทราบว่า กรรมการผู้จัดการและ 
ฝ่ายจัดการของส านักงานกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) มาโดยต่อเนื่องและจะได้จัดท าแผนเข้า
สู่กระบวนการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

นายสถาพร ผังนิรันดร์               : - ได้กล่าวชื่นชมเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เร็วมากเมื่อเทียบกับ
บริษัทอ่ืน จึงให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 
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1.ขอให้บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่บริษัทฯ ไปถือหุ้น จัดประชุมให้
เร็วขึ้นดังเช่นบริษัทน้ าประปาไทย รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทน้ าประปาไทยด้วยเช่นกัน 
2. ขอใหป้รับปรุงรายงานประจ าปี งบแสดงฐานะการเงิน ให้ตัวใหญ่
และสีเข้มขึ้น 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                      : - ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจกับผู้บริหาร
พนักงาน ในเรื่องการจัดการประชุมสามัญประจ าปี 2557 ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วม
ประชุมกันอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร พนักงาน ภายใต้ความกดดันของระยะการด าเนินงานจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ด้วย 
2. ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ที่ได้จัดพิมพ์แจกให้กับผู้ถือหุ้นนั้น
บริษัทฯ ยินดีที่น าไปปรับปรุงในเรื่องขนาดของตัวหนังสือและการใช้
สีภายในเล่ม ให้ดูสะอาดคมชัดและอ่านง่าย 

นายฮั้งไช้ อัคควัสกุล                   : - แสดงความชื่นชมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้แทนสมาคมที่
ได้เข้าร่วมประชุม และสอบถามถึงการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการ
ต่อต้านคอรัปชั่นของบริษัท น้ าประปาไทย พร้อมกับเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการได้พิจารณาเป็น 3 เรื่อง คือ 
1. บริษัทฯ ควรจัดพิมพ์ รายงานประจ าปี เพียง 10 % และส่ง
แบบสอบถามความต้องการรายงานประจ าปีท่ีเป็นรูปเล่ม เพื่อช่วย
ลดโลกร้อน 
2. ให้คณะกรรมการบริหารเวลาการประชุมและให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ให้ตรงประเด็น 
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่ากล่าวพาดพิงเรื่องทางการเมือง ขอให้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นหลัก 

 

  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ถือหุ้น 
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วำระที่ 3 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ้ำปี 2556 
 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
 กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัท
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่ามีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้นและรายงานให้ที่
ประชุมทราบในคราวต่อไป 

        คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2556 มีมติให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลประกอบการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2556 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวน
เงิน 997.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556  
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประจ าป ี2556 หรือไม่ 
  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
เนื่องจากเป็นการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2556 
 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส้ำหรับปี สิ นสุด      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทฯ 
  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
  กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี 
  งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” 
และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ และได้รายงานสาระส าคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 
  ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม่ 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557                                                                                                                              หน้า  15 จาก 34  

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์   :           - แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น  1.จากรายงานการประชุม หน้า 6 เป็นการสรุปงบก าไรขาดทุน ซึ่ง

หากต้ังข้อสังเกตุค่าใช้จ่ายรวมแล้วเพิ่มขึ้นมาก ขอให้ควบคุม
ค่าใช้จ่ายภายในบริษัท ควรพิจารณาอนุมัติจ่ายแต่ในเรื่องที่จ าเป็น
และขอให้มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม 

   2.จากรายงานงบการเงินหน้า 22 งบกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานมีส่วนที่ต้องค านึงและต้องระมัดระวังคือ รายการปรับ
ยอดก าไรก่อนภาษีที่มีการกระทบยอดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เรื่อง
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์  

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล :           - แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น   ในปีต่อไปควรรวมวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เข้ากับงบการเงิน เนื่องจากเป็นการรายงานข้อมูลเดิม ดังเช่นบริษัท
อ่ืนที่ได้มีการปรับวาระนี้แล้ว โดยใช้ชื่อวาระ เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงานและพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  

นายสมโพธิ ศรีภูมิ           :                     - ชี้แจงตัวเลขต่างๆที่ได้แสดงในงบการเงินว่า  
ตัว เลขต้นทุนขายที่ เพิ่ ม ขึ้นมาร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่ เป็น ค่า
กระแสไฟฟ้า ในขณะที่ค่าสารเคมีลดลงในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 
2555 เนื่องจากเหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อปี 2554 ท าให้คุณภาพน้ าไม่ดี
ในปี 2555 นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 
80 ล้านบาท สืบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการค านวนสิทธิ
ทางภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมสรรพากร และ
รับภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นแทนผู้ถือหุ้นกรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว  

นายสถาพร  ผังนิรันดร์    :       - มขี้อคิดเห็นและค าถามสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น  1. ควรบริหารวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (หมายเหตุงบการเงินของ

ผู้สอบบัญชีข้อ 12 หน้า 41) โดยไม่มีการต้ังส ารอง จะสามารถลด
มูลค่าเงินในส่วนนี้ได้ 

    2.ก รณี นั บ วันสิ ท ธิป ระ โยชน์  BOI เพื่ อป ระ โยชน์ ท างภาษี
คลาดเคลื่อน หน่วยงานภายในบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการ 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557                                                                                                                              หน้า  16 จาก 34  

ภายนอกใด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการเสียภาษีถือเป็นภาระของ
บริษัทฯ แต่มีผลท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิในการคืนภาษี 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ   : - ชี้แจงว่าในกระบวนการผลิตน้ าประปาบริษัทฯ ใช้สารส้มในการ 
กรรมการผู้จัดการ  ผลิตวันละ 30-40 ตัน (2 คันรถ) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตได้

ต่อเนื่องและเพียงพอกรณี คุณภาพน้ าไม่ดี จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเก็บสารส้มไว้ให้ใช้งานได้อย่างน้อย 5-7 วัน  

ดร.ทนง พิทยะ                     : - ชี้แจงเพิ่มเติมในค าถามข้อ 2 ว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบงบ
การเงินอย่างละเอียดจากผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับ
อนุญาต และธุรกิจก็มิได้มีความสลับซับซ้อน จึงมีความโปร่งใส
อย่างแน่นอน 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตร ี :        - มีค าถามดังนี ้
ผู้ถือหุ้น  1.เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 90 ล้านบาท บริษัทฯ น าไปซื้อ

ที่ดินทีใ่ด 
   2. รายได้จากเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นเป็นพัน 

กว่าล้านบาทเป็นรายการปกติหรือรายการจ่ายพิเศษ และในปีต่อไป 
จะจ่ายมากเช่นนี้อีกหรือไม่ 
3. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ฯ จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยก่ีเปอร์เซ็นต์ 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ :  - ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 
กรรมการผู้จัดการ   1.ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมขยายก าลังการผลิตในพื้นที่อ าเภอกระทุ่มแบน    
      2.เป็นการได้รับเงินปันผลจากประปาปทุมธานี ส่วนเหตุท่ีได้จ านวน 
      มากน้ันเนื่องจากประปาปทุมธานไีด้รับคืนภาษี ซึ่งปีต่อไปจะไม่ได้ 
                                                           มากเช่นนี้ 

 3. รายได้จาก ซีเคพาวเวอร์ เพิ่มจาก 25 ล้านบาทเป็น 62 ล้านบาท 
เปน็การบันทึกรับรูก้ าไรทางบัญชี แต่ยังไม่ได้รับเงินปันผล 

นายปราโมทย์  ลิบรัตนสกุล :      - สอบถามว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 ติดลบหน่ึงร้อยล้านแต่ใน 
ผู้ถือหุ้น     ปี 2556 ติดลบเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร และมีเพิ่มอีก 29 ล้านบาท มา 
     จากอะไร   
นายสมโพธิ ศรีภูมิ               : ชี้แจงว่าเป็นตัวเลขที่บันทึกไว้จากการเข้าซื้อกิจการบริษัทวอเตอร์

โฟลว์ฯ ซึ่งจะคงบันทึกไว้อยู่จนกว่าจะเลิกกิจการ ส่วนอีก 29 ล้าน
เป็นส่วนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ฯ ท่ีได้รับเพิ่มเข้ามา 

  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ 

กรรมการผู้จัดการ 
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 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชี
แล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 2 รายจ านวนหุ้น 2,400 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 
1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,434,408 99.6735 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,208,451 0.3265 

 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก้ำไรสุทธิประจ้ำปี 2556และกำรจ่ำยเงินปันผล 

  5.1 อนุมัติจัดสรรก้ำไรสุทธิไปส้ำรองอื่น 
  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
  กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ต้ังส ารองตามกฎหมายร้อยละ10 ของทุน
ช าระแล้วหรือคิดเป็นจ านวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องต้ังส ารองร้อยละ
10 ของก าไรสุทธิประจ าปีตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2556 เท่ากับ 2,358,836,039 บาท ดังนั้น ตามข้อก าหนดในสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 235,883,604 บาท
ไปส ารองอื่น 
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรสุทธิไปส ารอง
อ่ืนหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ : - สอบถาม 2 เรื่อง ได้แก ่
   1. บริษัทฯ ได้ขอรับความเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้

เสียก่อนหรือไม่  ก่อนการลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้าย
สัมปทานประกอบกิจการประปา ซึ่งก าหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีร้อยละ 10 เป็นทุนส ารองอื่น 

ผู้ถือหุ้น 
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                                                           2. ต้องการทราบว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนเงินส ารองสะสม
เท่าไหร่ 

ดร.ทนง พิทยะ                         : - ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้าย
สัมปทานประกอบกิจการประปาก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ซึ่ง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในขณะนั้น เป็นการต้ังส ารองตาม
กฎกระทรวงส าหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทเหล่านั้นมีเงินทุนส ารองเพียงพอใน
กรณีที่บริษัทมีเหตุจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามขอยกเว้น
การต้ังส ารองตลอดมา แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ - ขอส าเนาเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อน าไปศึกษาและปรึกษานัก
กฎหมายเพื่อขอยกเว้นหรือยกเลิกเนื่องจากไม่เป็นธรรมและเป็น
เรื่องล้าสมัย และต้องการขอมติจากที่ประชุมกับให้มีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อน าไปโต้แย้งกับภาครัฐ  

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                    : - ชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อก าหนดเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประปานี้มีมาต้ังแต่แรกซึ่งในช่วงแรกมีการห้ามจา่ยเงินปันผลและได้
มีการท าการแก้ไขสัญญาให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 90 
รายละเอียดได้ลงไว้ให้ศึกษาในวาระที่ 5 หน้าที่ 7   

ดร.ทนง พิทยะ                         :  - ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินส่วนนี้ยังคงเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเก็บส ารองไว้ 
การขอยกเว้นหรือร้องเรียนอาจน ามาซึ่งการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จึง ไม่แนะน าให้ด าเนินการ ควรรอโอกาสและเจรจา ซึ่งหวังว่าจะ
เป็นผลเพราะธุรกิจอ่ืนได้รับการยกเว้นแล้ว ส่วนเรื่องการขอเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องจะขอหารือกับฝ่ายกฎหมายก่อน พร้อมกับขอฟังความ
คิดเห็นอื่นๆ   

นายชัชชัย คุณงาม               : - ให้ความคิดเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้รับการหยิบยกขึ้น
มาเป็นประเด็นทุกปี และประธานได้ตอบค าถามนี้ทุกปี ซึ่งในความ
คิดเห็นส่วนตัว ถ้าเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์ ก็ควรยอมและ
แจ้งว่าตนเองไม่ต้องการลงมติในเรื่องดังกล่าว 

นางศิริพร ศิริไพบูลย ์               :  - สอบถามว่าการกันส ารองจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และการกันส ารองนี้จะ
เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรใช่หรือไม่  

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                   : - ชี้แจงว่าต้องกันส ารองก่อนทุกครั้งที่จะท าการจ่ายเงินปันผลดังนั้น
จึงได้ด าเนินการมาทุกปี  

ประธานฯ 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ถือหุ้น 
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นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตร ี       : - ขอให้ด าเนินการประชุมตามวาระ หากต้องการหารือเรื่องอื่นๆ ต้อง
เสนอโดยมต ิ1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล         : - ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาหนังสือเชิญประชุมย้อนหลัง เพราะมีการ
สอบถามถึงประเด็นนี้ทุกปี และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
เนื่องจากใช้เวลากับวาระนี้มามากพอสมควร 

 
  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ
ไปทุนส ารองอื่น 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
ให้จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2556 ไปทุนส ารองอ่ืนเป็นเงิน 235,883,604 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

  จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,339,308 99.6707 
ไม่เห็นด้วย 12,200 0.0004 
งดออกเสียง 11,291,351 0.3289 
   

  5.2 อนุมัติจ่ำยเงินปันผล 
  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาใดๆ 
เมื่อพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดส าหรับจ่ายเงินปันผลได้จ านวน 0.35
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 1,396.5 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2556 ในอัตราหุ้น
ละ 0.60บาท และมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้ คือ 

1. ก าไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)ในอัตราหุ้นละ 0.22บาทรวมเป็นเงิน 
877.80 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่
สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
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2. ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ0.06 บาทรวม
เป็นเงิน 239.40 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อย
ละ10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 

3. ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 279.30 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือ
หุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้  ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถน าไปขอ
เครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2557 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  
รำยกำร งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,359 2,041 2,063 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.60 0.52 0.40 
4. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (ล้านบาท) 2,394 2,075     1,596 
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 101.48 101.67 77.40 
 

  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์  : - สอบถามว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2557 

ทางไปรษณีย์ใช่หรือไม่ และขอทราบจ านวนเงินก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                     : - ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ทาง
ไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น ส าหรับจ านวนเงินก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ขอให้ฝ่ายการเงินบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นายสมเกียรติ ปัทมมงคงชัย       :  -ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวน 2,338 ล้านบาท ก่อนการจ่ายเงินปันผล และมี
ก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จ านวน 1,334.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้
ข้อมูลดังกล่าวไว้แล้วในเอกสารงบการเงิน หน้า 20 

 
  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
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 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจ านวนเงิน 1,396.5 ล้านบาท 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21มีนาคม 
2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวมตลอดปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

  จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,472,908 99.6746 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,169,951 0.3254 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำตอบแทน 
  ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม 
  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของ
บุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการ
พิจารณาอัตราดังกล่าวได้ค านึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานส าคัญๆ      
ที่จะมีขึ้นในปี 2557 ร่วมดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ส านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 โดยมี
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3958 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้
ลงนามในงบการเงินประจ าปี  2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,235,000 บาท ซึ่งมีการเพิ่ม
ค่าตอบแทนเฉพาะค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI  ตามที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI เพิ่มอีก  
1 บัตร ส่วนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ยังคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา 
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รำยชื่อ หมำยเลขผู้สอบบัญชี 
จ้ำนวนปีที่ลงลำยมือชื่อ 
ตั งแต่ปี 2553-2556 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 3844 - ปี 
2. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต 3970 - ปี 
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 4 ปี 

   
  โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกล่าวเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ    
  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี 
จ ากัด และบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้นไม่
เกิน 1,235,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 รายละเอียด ดังนี้ 

             (หน่วย : บาท) 

รำยกำร ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี  525,000  525,000  525,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงิน 3ไตรมาสแรก  570,000  570,000  570,000 
ค่าบริการตรวจสอบตามข้อบังคับ BOI 140,000 70,000  140,000 

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

  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนหรือไม่ 
   ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ 
 

นายชัชชัย คุณงาม              : - กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่บริษัทฯ สามารถท าการสอบบัญชีและจัดการ
ประชุมได้รวดเร็วเช่นนี้ เพราะจะได้ไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับ
บริษัทอ่ืนๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
ท าใหม้ีความสะดวกในการพิจารณาเข้าร่วมประชุม 

 
  เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ผู้ถือหุ้น  
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 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งต้ังนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  นางสาวสุมาลี รีวรา
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3958 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 
1,235,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,374,708 99.6717 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,268,151 0.3283 

 
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
  ก่อนเริ่มประชุมวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชุม
ซึ่งรวมถึง ดร.ทนง พิทยะ  ประธานฯ จึงได้ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  
  บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระม ี4 ท่าน คือ           

 1. ดร.ทนง พิทยะ  กรรมการอิสระ 

 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ 
3. นายเรียวทาโร ซูมิ  กรรมการ  
4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ  กรรมการ 
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 โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้  
กรรมการที่ครบวาระทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ยกเว้นนายเรียวทาโร ซูมิ ซึ่งต้องเ ดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมารดาป่วยหนัก 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ นายไพรัช  
เมฆอาภรณ์ นายเรียวทาโร ซูมิ  และนายโทโมโนริ ซูซูกิ  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง   ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์   : - ได้เสนอชื่อ นายสถาพร  ผังนิรันดร์  ผู้ถือหุ้นรายย่อย อายุ 55 ปี  
ผู้ถือหุ้น   จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

ซึ่งเป็นผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 
69 และ มาตรา 70 ในการไม่ก าหนดข้อจ ากัดใดๆ ที่จะเป็นการกีด
กันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการ
ประชุมยังสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลในวันประชุมนี้ได้  โดยได้
ยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งทีได้เคยเข้าร่วมประชุมและได้เสนอชื่อผู้
ถือหุ้นรายย่อยให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งได้รับอนุญาตในแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าว ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะได้รับคะแนนเสียงส่วน
น้อยและมิได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการก็ตาม  แต่ก็ถูกบันทึกไว้
ในรายงานการประชุม  จึงขอให้บริษัท น้ าประปาไทย  จ ากัด 
(มหาชน)  พิจารณาในแนวทางปฏิบัตินี้เช่นกัน 

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว     :  - ชี้แจงว่าบริษัทฯ มิได้มีข้อกีดกันใดๆ  โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ประธานฯ  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของ  
  บริษัทฯ  เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 

ธันวาคม 2556  เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ
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ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  และตามขั้นตอนการด าเนินการของ
บ ริษั ท ฯ  ซึ่ งผู้ ถู ก เส นอชื่ อ จะ ต้ อ งได้ รับ การพิ จ ารณ าจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

    ทั้งนี้  ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงระบุในหนังสือเชิญ
ประชุม    ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ  

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์      :  - ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับ 
ท่ีปรึกษากฏหมาย  การเลือกต้ังเป็นกรรมการตามข้อก าหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง      

ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน    ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   ซึ่งผู้ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
กฏหมายทุกประการแล้ว 

นายชัชชัย คุณงาม             : - แสดงความคิดเห็นว่า โดยหลักการแล้วเห็นด้วยว่าการเสนอชื่อผู้ 
ผู้ถือหุ้น  ถือหุ้นรายย่อยเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการนั้นสามารถท าได้  

แต่ก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เช่น  
ต้องเสนอประวัติบุคคลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ ซึ่งในปีต่อๆ ไป หากมีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและได้ผ่าน
กระบวนการต่างๆที่ถูกต้องแล้ว ตนเองก็จะลงคะแนน เสียง
สนับสนุน 

นายสถาพร ผังนิรันดร์         : - ชี้แจงว่า การที่มีการเสนอชื่อตนเองเพื่อรับการเลือกต้ังเป็น 
ผู้ถือหุ้น  กรรมการครั้งนี้ เป็นเพียงการสร้างสีสรรค์ของการประชุมเท่านั้น    

จึงขอให้ พิจารณาด าเนินการประชุมต่อไป  
 
   เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเป็น
รายบุคคล 
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 มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติเลือกต้ัง  ดร.ทนง พิทยะ  นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายเรียวทาโร ซูมิ และนายโทโมโนริ 
ซูกิ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น
ร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

 

รำยชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ดร.ทนง พิทยะ 3,421,380,908 เสียง 53,700 เสียง 11,208,251 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.6719 0.0016 0.3265 

นำยไพรัช เมฆอำภรณ ์ 3,419,434,908 เสียง 1,999,300 เสียง 11,208,651 เสียง 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.6152 0.0582 0.3265 

นำยเรียวทำโร ซูมิ 3,214,569,908 เสียง 206,978,400 เสียง 11,094,551 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 93.6471 6.0297 0.3232 

นำยโทโมโนริ ซูซกู ิ 3,417,608,008 เสียง 3,816,200 เสียง 11,218,651 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.5620 0.1112 0.3268 

 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะท าหน้าที่ประธาน ฯ แจ้งว่า
ส าหรับวาระนี้กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง และ ได้เชิญกรรมการ 4 ท่านที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุม จากนั้นได้เชิญประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง และ 
ก าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า 
เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะอนุมัต ิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยบริษัทฯ ค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจ ให้กรรมการมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ  โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ตลอดจนความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ซึ่งใน 4 ปีที่ผ่านมาอัตราค่าตอบแทนกรรมการเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลแล้วจะมีอัตราส่วนที่ลดลงตลอดในแต่ละปีและคาดว่าจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตามรายละเอียดที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

      (หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินงาน 2553 2554 2555 2556  2557 

รายได้รวม 3,554 3,746 4,141 4,777  - 
ก าไรสุทธ ิ 1,959 2,063 2,041 2,359  - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.40 0.52 0.60  - 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2553 2554 2555 2556  2557 
ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุม 5.728 6.043 6.463 6.823  7.334 
โบนัส 8.279 10.334 12.129 16.091  18.421 
ค่าตอบแทนรวม 14.007 16.377 18.565 22.914  25.755 
อัตราคา่ตอบแทนเทยีบกับเงินปันผลจ่ายของปีท่ี
ผ่านมา  : 

    
 

 

    ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุม 0.51 0.43 0.40 0.33  0.31 
    โบนัส 0.74 0.74 0.76 0.78  0.77 
    ค่าตอบแทนรวม 1.25 1.17 1.16 1.10  1.08 
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 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละคณะดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
        (หน่วย : บาท) 

คณะกรรมการ 2557 2556 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 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 394,000 372,100 351,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 394,000 293,700 277,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 394,000 372,100 351,000 

รวม 7,334,000 6,822,690 6,436,500 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้ 
  1.โบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2556 จ านวน 18,421,000 บาท 
  2. ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2557 จ านวน 7,334,000 บาท 
 เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมั ติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ      
     มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติโบนัสของ

คณะกรรมการประจ าปี  2556 ในจ านวนเงินไม่ เกิน  18,421,000 บาท และก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี  2557 ในจ านวนเงินไม่เกิน 7,334,000 บาท ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น
ร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,374,260,552 98.3709 
ไม่เห็นด้วย 42,258,656 1.2320 
งดออกเสียง 13,621,051 0.3971 

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้  จ านวน 
7,462,800 เสียง 
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนชื่อบริษัท 
  ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม     
  กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจ าปี 2554 เมื่อ 7 มีนาคม 
2554 ที่ประชุมได้อนุมัติแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน เป็นเงิน 2,760 ล้านบาท และภายใต้แผน 
แผนปฏิบัติการ 5 ปี บริษัทฯ มีแผนลงทุนทั้งในธุรกิจน้ า พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการพึ่งพารายได้จาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2014 เมื่อ 27 มกราคม 2557 ได้
เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน ) (Thai Tap Water Supply 
Public Company Limited) เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW Public Company Limited) ซึ่ง 
TTW เป็นชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงขออนุมัติที่ประชุม เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว 
จ ากัด (มหาชน) (TTW Public Company Limited) 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
      อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท  
      จากเดิมบริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน)  
 
      ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น

ร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,427,108 99.6733 
ไม่เห็นด้วย 7,000 0.0001 
งดออกเสียง 11,208,751 0.3265 
   

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนตรำประทับบริษัท 
 ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม 
            กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับข้อที่ 41 ได้ก าหนดตราบริษัทไว้ ซึ่งตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนนั้น ตราประทับจะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากการที่ท่ีประชุมได้อนุมัติการเปลี่ยน
ชื่อบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยนไป จึงขออนุมัติเปลี่ยนตราประทับ 
 

                                     จาก                        เปลี่ยนเป็น 
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 ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตร ี        :  - สอบถามความหมายของจุด 5 จุด และ สีของตราประทับ 
ผู้ถือหุ้น 
นายสมโพธิ ศรีภูมิ            : - ชี้แจงว่า 1. สีที่ใช้ เป็น สีฟ้าสด (C:81/M:61/Y:0/K:0) 
กรรมการผู้จัดการ         2. สัญญลักษณ์  5 จุด คือท่อน้ าประปา 5 ขนาดที่บริษัทฯ 
             ใช้ในการวางระบบส่งน้ า 

 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
      อนุมัติการเปลี่ยนตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 
      ดังนี้ 
 จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น

ร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,427,108 99.6733 
ไม่เห็นด้วย 3,000 0.0001 
งดออกเสียง 11,210,751 0.3266 

 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
              (ข้อ 1 ข้อบังคับของบริษัท น ้ำประปำไทย จ้ำกัด(มหำชน)) 

   ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม      
  กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จึงมีความ  จ าเป็นต้อง 

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อที่ 1  

จาก 

ข้อ 1.  ชื่อบริษัท  “บริษัท   น้ าประปาไทย _จ ากัด (มหาชน) ” ,                   

แล ะมี ชื่ อ เป็ น ภ าษ า อั งก ฤษ ว่ า  THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY 
LIMITED”  



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557                                                                                                                              หน้า  31 จาก 34  

เปลี่ยนเป็น 

ข้อ 1.   ชื่อบริษัท “ _บริษัท ทีทีดับบลิว   จ ากัด (มหาชน) ” ,   

                             และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า   “ TTW PUBLIC COMPANY LIMITED”   
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 1ข้อบังคับของบริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด 
(มหาชน)) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น
ร้อยล100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,378,308 99.6718 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,264,551 0.3282 

 

 

วำระที่ 12  พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 41 ตรำประทับของบริษัท) 
 ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม     
 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ จึงมีความ 

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อที่ 41  

 จาก 
 ข้อ 41 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

 
 
 
  
 เป็น    
 ข้อ 41 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 
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 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
       ลงคะแนนลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 41ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,028 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็น

ร้อยละ100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
การออกเสียง จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,412,783,008 99.4214 
ไม่เห็นด้วย 8,592,300 0.2503 
งดออกเสียง 11,267,551 0.3282 

 
วำระที่ 13 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ  
นายชัชชัย คุณงาม        :  - ขอทราบความความเห็นจากประธาน เรื่องข้อดีข้อเสีย 
ผู้ถือหุ้น โครงการจ าน าข้าว และ เศรษฐกิจได้รับความเสียหายจาก

การประท้วงปิดกรุงเทพฯ มากน้อยเพียงไร และเสนอแนะ
ว่าในการประชุมครั้งต่อไป เรื่องการจัดสรร ก า ไ ร สุ ท ธิ ไ ป
ส ารองอ่ืนนั้นให้ เพิ่มความเห็นคณะกรรมการว่าเป็น
มาตรการตามกฎหมายที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ 
และได้มีความพยายามขอแก้ไขแล้ว แต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่ก าก ากับดูแล เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้
เข้าใจและไม่มีประเด็นค าถาม 

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา                 :   - ขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติต่อการเยี่ยมชมกิจการบริษัท   
ผู้ถือหุ้น  เนื่องจากได้ลงชื่อประสงค์ไปเยี่ยมชมทุกปีแต่ไม่ได้ได้รับ
  การคัดเลือก ทราบจากเพื่อนผู้ถือหุ้นว่าจะต้องไปลงชื่อบน 
                                เว็บไซต์ จึงขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และในปีนี้จะมี
  การเย่ียมชมกิจการอีกหรือไม่ 
นายมานิตย์ เลิศสาครศิร ิ                     :  - ต้องการทราบเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก บีโอไอ        
ผู้ถือหุ้น  ต้ังแต่ปี 2557-2564 ว่าเป็นเช่นไร 
นายสมโพธิ ศรีภูมิ                                :   - ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัทน้ าประปาไทยได้รับสิทธิ 

ประโยชน์ทางภาษีจากการขายน้ าเต็มจ านวน ส่วนประปา
ปทุมได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะส่วนที่ขายน้ าเกินจากยอด 

กรรมการผู้จัดการ 
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288,000 ลบ.เมตร และที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไม่ได้
รับการยกเว้นภาษี  

ดร.ทนง พิทยะ                                    :   - ชี้แจงในเรื่องการเย่ียมชมกิจการกับบริษัทฯ ว่าในปีต่อไป 
ประธานฯ  ยังคงมีเช่นเดิม โดยขอให้แสดงความจ านงไว้ได้ และได้ให้

ความเห็นต่อโครงการรับจ าน าข้าวและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ว่า นโยบาย
จ าน าข้าวหรือประกันราคาข้าวเป็นนโยบายที่ รัฐบาล
หลายๆรัฐบาลได้ใช้มานานแล้ว เพื่อยกระดับราคาข้าวให้
ชาวนาไทย แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเพราะไม่ได้ก าหนด
ราคาที่สูงมากแล้วประกาศเป็นนโยบายว่าจ าน าทุกเม็ดจน
เป็นนโยบายประชานิยม ที่ปฏิบัติไม่ ได้เช่นนี้  เพราะไม่
สามารถส่งออกไปแข่งขันทางด้านราคากับประเทศผู้ผลิต
ข้าวอ่ืนๆ ซึ่ งผลิตได้เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน ท าให้ ชาวนา
เดือดร้อนกลายประเด็นทางการเมืองที่ยืดเยื้อ หากไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเดือนนี้ จะท าให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจปีนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1-2 และจะ
กระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากไม่มั่นใจใน
สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะท าให้อัตราการบริโภค
ภายในประเทศลดลง เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียนเพราะ
รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้  จึงส่งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป จากนั้นประธาน ฯ ได้ขอให้
กรรมการผู้จัดการกล่าวความในใจต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสที่
จะพ้นหน้าที่หลังการประชุมวันนี้ 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ                               :  - กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ คณะกรรมการทุกท่าน     
                                                                      ผู้ถือหุ้นและพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ในโอกาสที่จะพ้นวาระ เห็นว่าการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตจะเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้ที่จะ
มาปฏิบัติหน้าที่ต่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้ว 
 

กรรมการผู้จัดการ 
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นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล                      :               - ขอเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ คุณสมโพธิ ศรีภูมิ  
กรรมการผู้จัดการที่ได้น าพาบริษัทฯ ให้ประสบความส าเร็จ 
มาจนถึงวันนี้    

ดร.ทนง พิทยะ                                     :       - ได้กล่าวแนะน านายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์  กรรมการ
ประธาน  ผู้จัดการคนใหม่ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มา
  ประชุมวันนี้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ พร้อม
  กับกล่าวปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

 ลงชื่อ  ________________________ 
              (ดร.ทนง พิทยะ) 
             ประธานที่ประชุม  

ผู้ถือหุ้น 


