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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
 

วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนำคม 2558 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์
มำร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร   
 
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11 ท่ำน 
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
4. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ  
   และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
6. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
7. นำยสุวิช พึ่งเจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
9. นำยเรียวทำโร ซูมิ กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
10. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
11. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิ

บำล และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 
กรรมกำรท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุม  ( เนื่องด้วยมีอุบัติเหตุ ) 
นำยณรงค์  แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร  
 
ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 6 ท่ำน 
1. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
2. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
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3. นำยธนัช ศิริเจริญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร 
4. นำยณัฐพนธ์ กลิ่นห้ำวหำญ ผู้อ ำนวยกำรประจ ำฝ่ำยปฎิบัติกำร 
5. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
6. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุม 
นำยกฤษฎำ เลิศวนำ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
 
ที่ปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด   
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
1. นำงผ่องมำรีน คงศิริ ผู้ถือหุ้น  
2. นำยองอำจ สุวรรณพฤกษำ ผู้ถือหุ้น  
 
กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม  
   เลขำนุกำรบริษัท ได้แนะน ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ฯ แนะน ำที่ปรึกษำบริษัทฯ จำก
ส ำนักงำนกฎหมำย เดอะ ลีจีสต์ จ ำกัด และ จำกบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และชี้แจงว่ำบริษัทฯ ได้ท ำกำรปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนำคม 2558 เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
มีผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนทั้งสิ้น 12,056 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2558 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสำรประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันที่  13 
มีนำคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม จำกนั้นได้เชิญผู้แทน
ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุมจ ำนวน 2 ท่ำน เพื่อร่วมตรวจนับคะแนนกับที่ปรึกษำกฎหมำย พร้อมกับชี้แจงอีก
ว่ำ หำกผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะซักถำมหรือต้องกำรให้คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด 
ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนำมสกุลเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้
จัดเตรียมไว ้  

จำกนั้นเลขำนุกำรบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำร
ออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่  และจ ำนวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ประธำนที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจำกที่ได้มีกำร
น ำเสนอและพิจำรณำในแต่ละวำระโดยที่ประชุมแล้ว กำรลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
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ฉันทะออกเสียงและลงคะแนนเฉพำะกรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลำยมือชื่อในใบ
ลงคะแนนด้วย แต่ไม่อนุญำตให้มีกำรแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงน ำมำสรุปผล
กำรลงคะแนนให้ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมทรำบต่อไป 

ในกำรนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกำร
พิจำรณำคะแนนเสียงดังกล่ำว จะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้ตำมหนังสือ
มอบฉันทะเป็นส ำคัญ มติของที่ประชุมในแต่ละวำระใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด ยกเว้นวำระที่ 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
คะแนนเสียงตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 รำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ 
จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำยและผู้แทนผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่เป็น
คนกลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 

 

เริ่มกำรประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำ
ประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุน้เข้ำประชุมด้วยตนเอง 556  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้            63,104,281    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 596  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้       3,271,104,721    หุ้น 
 รวมทั้งสิ้น 1,152 รำย เป็นจ ำนวนหุ้น 3,334,209,002 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 83.56 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม ตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ประธำนฯ จึง
กล่ำวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
 

วำระที่ 1 พิจำรรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
  ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวำคม 2557 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอโนมำแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมำ กรุงเทพฯ 
เลขที่ 99 ถนนรำชด ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ตำมที่ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2557 หรือไม่  
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยทองอินทร์ แสงงำม 
ผู้รับมอบฉันทะ    

: กล่ำวว่ำ ไม่มีข้อแก้ไขในรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
แต่ต้องกำรสอบถำมควำมคืบหน้ำของข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีผู้ถือหุ้นได้
เสนอไว้ทุกครั้งในกำรประชุมไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไรบ้ำง พร้อมกับเสนอแนะ
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ให้จัดท ำสติกเกอร์ติดอกเสื้อผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน เพื่อจะได้ทรำบว่ำเป็นผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิใช่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมอยู่ในกำร
ประชุม 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นส ำหรับค ำแนะน ำเรื่องสติกเกอร์ติดอกเสื้อของผู้ถือหุ้นที่
เข้ำห้องประชุม ส ำหรับข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึก
ไว้ในรำยงำนประชุมนั้น บริษัทฯ ได้พิจำรณำด ำเนินกำรด้วยควำมเหมำะสม
และควำมสมเหตุสมผลแล้ว 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ  

: กล่ำวขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำ และกล่ำวขออภัยผู้ถือหุ้น ที่อำจจะไม่ได้ตอบ
ค ำถำมบำงข้อเนื่องจำกบนเวทีไม่ได้ยินเสียงของผู้ถือหุ้น และได้แจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องไปด ำเนินกำรแก้ไข  

  
 
 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

 มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวำคม 2557  
ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

  มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 6 รำย จ ำนวนหุ้น 8,215 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 
1,158 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,334,217,217 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
กำรออกเสียง 

 
จ ำนวนเสียง 

 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,334,191,183 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 26,034 - 

 
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว ตำมที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 
และ รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2557  
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  กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงว่ำ ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่ำประเทศอยู่ใน
ภำวะไม่ปกติ พื้นที่กำรจ่ำยน้ ำของบริษัทฯ ในจังหวัดสมุทรสำครเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก เช่น
อุตสำหกรรมกุ้งแช่แข็ง ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก พร้อมกับชี้แจงควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงโรงผลิ ต
น้ ำประปำแห่งที่สองที่อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร เพื่อรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมที่จะเกิดขึ้น 
จำกนั้นได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนของกิจกรรม  ส่วนของปริมำณกำรจ่ำยน้ ำ และ 
ผลประกอบกำรของบริษัทฯโดยมีรำยละเอียด ตำมล ำดับ ดังนี้ 
  ส่วนของกิจกรรม 
  กิจกรรมด้ำนข้อมูลเพื่อกำรลงทุน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
กำรให้สัมภำษณ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้ทรำบถึงแนวโน้มและทิศทำงธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อสัปดำห์ที่
ผ่ำนมำ บริษัท ฯ ได้รับเชิญจำก หนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้น ให้ไปร่วมเสวนำ ในรำยกำร ”รวมพลหุ้นปันผลเด่น” ซึ่งจัดงำน
ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนักวิเครำะห์ได้ให้ฉำยำหุ้นของบริษัทฯ ว่ำเป็นทั้งหุ้นที่ เป็น 
“Defensive Stock” และ ”Dividend Stock” 
  กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ บริษัท ฯได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆกับกำรประปำส่วน
ภูมิภำค ( กปภ.) อย่ำงต่อเนื่อง เช่นกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนและลูกจ้ำงของ กปภ.เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ    และกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนและลูกจ้ำง ของกปภ.ในพื้นที่ให้บริกำรเพื่อเป็น
กำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยในช่วงเปิดเทอม  นอกจำกนี้ได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้ใช้น้ ำโดยตรงอีกด้วย  โดยมีกำรจัด
กิจกรรมอุตสำหกรรมสัมพันธ์โดยกำรไปส ำรวจควำมพึงพอใจ และสอบถำมปัญหำข้อขัดข้องในกำรได้รับกำร
บริกำรเพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมใกล้      โรง
ผลิตน้ ำประปำ และพื้นที่ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์น้ ำ กำรมอบทุนกำรศึกษำ 
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน เป็นต้น ส ำหรับกิจกรรมระดับประเทศก็ได้ด ำเนินโครงกำรหนึ่งล้ำน
กล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ ำด้วยกำรปลูกป่ำ 200,000 ต้นต่อปีเป็นปีที่ 4 บนอุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี 
พร้อมกับดูแลบ ำรุงรักษำป่ำที่ปลูกในปี 2556 และท ำกำรส่งมอบผืนป่ำที่ปลูกในปี 2555 ให้กับกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธ์พืชด้วย ซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้บริษัทๆ ได้เชิญผู้ถือหุ้นจ ำนวนหนึ่งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส ำคัญนี้  
  ส ำหรับกิจกรรมระดับนำนำชำตินั้น บริษัทฯ ได้น ำนักเรียนที่ได้ชนะเลิศกำรประกวดในโครงกำร Thai 
Tap Junior Water  Prize ในปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในระดับประเทศ ไปท ำกำรเข้ำประกวดในระดับนำนำชำติโดย
โรงเรียนที่ชนะกำรประกวดได้แก่โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี น ำผลงำนชื่อ "พลำสติก GBC ท่ีเลี้ยง
ด้วยน้ ำทิ้งจำกกำรท ำยำงแผ่นดิบ” ไปเข้ำร่วมประกวดในงำน Stockholm Junior Water Prize 2014 และได้รับ
รำงวัล Diploma of Excellence เป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้กับประเทศชำติเป็นอย่ำงยิ่ง 
  รำงวัลแห่งควำมภูมิใจอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2557 ประกอบด้วย 
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 ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม  

 ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมำก”  

 ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือองค์กรและตรำสำรหนี้ จำกบริษัท ทริสเรทติ้งในระดับ AA-  

 หุ้นของบริษัทฯ ได้รับกำรจัดอันดับ SET50 ของบริษัท จดทะเบียนที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์   

 ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับรำงวัล องค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จในงำนจัดงำน  Thailand Top Company 
Award 2015 ซึ่งจัดโดย นิตยสำร Business Plus ร่วมกับมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

       นอกจำกกำรด ำเนินธุรกิจประปำในประเทศแล้ว บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นแสวงหำโอกำสด ำเนินธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว กัมพูชำ และ เมียนมำร์ โดยได้มีกำรเข้ำ
พบผู้น ำระดับสูงและผู้น ำท้องถิ่นในหลำยโอกำสตลอดเวลำ ส ำหรับประเทศเมียนมำร์นั้น นับว่ำมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกบริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยกำรเข้ำไปแนะน ำให้ควำมรู้เรื่องน้ ำและคุณภำพน้ ำ และกำรมอบ
อุปกรณ์ทดสอบคุณภำพน้ ำให้แก่มหำวิทยำลัยเมำะล ำไยเพื่อใช้ทดสอบคุณภำพน้ ำ ตลอดจนได้รับเชิญให้ไปจัด
นิทรรศกำรเกี่ยวกับน้ ำที่มหำวิทยำลัยเมำะล ำไย ซึ่งเป็นกำรเผยแพร่ถึงศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของบริษัท 
ฯ เท่ำกับเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงสูงให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ  ตลอดจน ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
ผู้น ำระดับผู้ว่ำกำร และ มุขมนตรีทั้งที่เมืองเมำะล ำใย และ เมืองมัณฑะเลย์ 
ส่วนของปริมำณกำรจ่ำยน้ ำ 
 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำยังคงเติบโตในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐมที่มีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำทั้งปีที่ 138.5 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.8 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่ดีขึ้นของโรคกุ้งตำยด่วน ในขณะที่ใน
พื้นที่ปทุมธำนีมีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำทั้งปีที่ 133.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ลดลงเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ  2.6 
เนื่อง จำกกำรจ่ำยน้ ำของเทศบำลท่ำโขลงที่เข้ำมำในพื้นที่กำรให้บริกำร  แต่มั่นใจว่ำหำกภำวะเศรษฐกิจดีขึ้น 
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในทั้งสองพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ส่วนกำรให้บริกำรในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน นั้นกลับมำ
เติบโตแบบต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจำกปี ที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.6 
ส่วนของผลประกอบกำรรวมของบริษัท ฯ  
  ผลประกอบกำรรวมของบริษัท ฯ ในปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำทั้งปีเท่ำกับ5,272 
ล้ำนบำท เพิ่มขี้นจำกปี 2556 จ ำนวน 196 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขี้นร้อยละ 3.9  ในขณะที่  ก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนมีจ ำนวน 2,974 ล้ำนบำท เพิ่มขี้นจำกปี 2556 จ ำนนวน 400 ล้ำบบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6  ซึ่งสูง
กว่ำรำยได้ที่เพิ่มขึ้นมำก แสดงให้เห็นถึงกำรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในเรื่องกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้แก่ ต้นทุน
กำรผลิตอันประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลักคือค่ำสำรเคมี ที่ใช้ในกำรผลิตลดลง แม้ว่ำค่ำกระแสไฟฟ้ำจะมีกำรปรับตัว
สูงขึ้น ก็ไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุนกำรผลิต 
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำก 24,525 ล้ำนบำท เป็น 24,627 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 
หนี้สินลดลงจำก 13,514 ล้ำนบำท ลดลงเป็น 13,238 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 2.08 เนื่องจำกกำรมีกำรจ่ำยคืน
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เงินต้นของกำรกู้ยืมจ ำนวน 750 ล้ำนบำท    แม้ว่ำจะมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรก่อสร้ำง
โรงผลิตน้ ำประปำแห่งใหม่ 
  อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไร อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และ อัตรำส่วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน ในทุก
อัตรำส่วนดีขึ้นในทุกด้ำน โดยเฉพำะอัตรำกำรท ำก ำรสุทธิของบริษัท ในปี 2557 อยู่ที่อัตรำร้อยละ 52.89   
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2557 หรือไม่  
 

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล  
ผู้ถือหุ้น        

: เสนอให้ผู้ถือหุ้นรอซักถำมหลังเสร็จสิ้นกำรชี้แจงวำระที่ 3  

 

 เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงด ำเนินกำรประชุมในวำระต่อไป  
 มติ  ไม่มีกำรลงมติเนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนเพื่อทรำบ 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2557 ของบริษัทฯ 

  ประธำนฯ  ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุม  
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยนำยกฤษฎำ 
เลิศวนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4958 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท ส ำนักงำน    อีวำย จ ำกัด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมที่ปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน” และ “งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท” รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
2557  
  ประธำนฯ ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 หรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 
ผู้ถือหุ้น 

: ได้กล่ำวชื่นชม และแสดงควำมภำคภูมิใจที่บริษัทฯด ำเนินงำนท ำให้มี
ผลประกอบกำรที่ดี มีก ำไรที่เติบโต และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 10  ปีที่ผ่ำนมำ จำกนั้นได้สอบถำม
และเสนอแนะดังนี้ 
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1. ขอทรำบควำมคืบหน้ำของกำรขอยกเว้นกำรจัดสรรก ำไรสุทธิไป
ส ำรองอื่น  
2. ขอทรำบต้นทุนกำรผลิตน้ ำประปำ ไม่รวมค่ำน้ ำดิบ    
3. ขอทรำบควำมคืบหน้ำในกำรเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศ   
4. มีควำมปรำรถนำที่จะเห็นกำรผลิตน้ ำประปำในชนบท เพื่อให้
ประชำชนมีน้ ำประปำที่สะอำดส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค  
5. เสนอแนะให้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ ำแก่ชุมชนและ
สังคม 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: - ชี้แจงค ำถำมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอ่ืนร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี

ซึ่ง เป็นไปตำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำร
ประปำ ซึ่งบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นและมีควำมพยำยำมในกำรเจรจำ
ต่อรองอย่ำงต่อเนื่องในกำรขอแก้ไขที่จะไม่ต้องกันส ำรองเพิ่มอีก 

2. ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงผลิตน้ ำประปำหลัก 2 แห่ง คือ โรงกรองน้ ำบำง
เลน ซึ่งใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีน และโรงกรองน้ ำปทุมธำนี ซึ่งใช้น้ ำ
ดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำร
ผลิตน้ ำประปำทั้ง 2 แห่งได้เป็นอย่ำงดี ต้นทุนกำรผลิตหลักๆ ได้แก่
สำรเคมี และค่ำกระแสไฟฟ้ำ โดยเฉลี่ยมีค่ำใช้จ่ำยลูกบำศก์เมตรละ
ประมำณ 5 ถึง 6 บำท 

3. ปัจจุบันมีควำมคืบหน้ำเรื่องกำรลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงมี
นัยส ำคัญโดยบริษัทฯ ได้เข้ำไปเจรจำในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเป็นระยะ 
ได้มีกำรให้ องค์ควำมรู้กับประเทศเพื่ อนบ้ ำน  ด้วยกำรมอบ
ห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ ให้กับมหำวิทยำลัยเมำะล ำไย 
ซึ่งเป็นเครื่องมือเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ใช้ในกำรทดสอบคุณภำพน้ ำ 
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงมั่นใจให้กับประเทศนั้นๆ ว่ำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจใน
แบบมืออำชีพ  

4. และ 5. ในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งด ำเนินธุรกิจด้วยกำรให้ควำมรู้แก่สังคม
ตำมแนวทำง “คุณภำพน้ ำ คุณภำพชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับพระ
รำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ว่ำ “น้ ำ คือ ชีวิต” และ
ในอีก 2 ถึง 3 ปีข้ำงหน้ำ บริษัทฯ มีแผนด ำเนินกำรบริหำรน้ ำอย่ำง
ครบวงจร ได้แก่ กำรบริหำรน้ ำดิบ กำรผลิตน้ ำประปำ กำรบ ำบัดน้ ำ
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เสีย ซึ่งบริษัทฯ มีควำมเชื่อว่ำหำกสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนนั้นๆ ก็จะดี 
หำกชุมชนดี สังคมก็จะดี และหำกสังคมดี จะท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไป
ด้วย ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่  

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 

: 
 
: 

- ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ จะน ำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น จำกผลประกอบกำรที่ได้น ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทรำบนั้น จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ มีกำรบริหำรต้นทุนได้อย่ำงดี  

นำยชัชชัย คุณงำม 
ผู้ถือหุ้น 
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 - ขอค ำอธิบำยเพิ่มเติม ในส่วนของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
จำกตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินหน้ำ 5  ของหนังสือเชิญประชุม 
 
กรรมกำรผู้จัดกำรได้ขอให้คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงิน เป็นผู้ตอบค ำถำม 

นำยสมเกียรติ ปัททมงคลชัย 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

: - ชี้ แจงถึ งนิ ยำมของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงิน 
ประกอบด้วยกำรกู้ยืมเงิน และกำรออกหุ้นกู้ และกำรที่งบกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินมีค่ำเป็นลบเนื่องจำกในปี 2557 มีกำร
จ่ำยคืนหุ้นกู้และจ่ำยเงินปันผลมำค ำนวณซึ่งมำกกว่ำกำรรับกำรกู้ยืม
ด้วย 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ประธำนฯ   

: - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ มีผลก ำไรตำมที่ได้รำยงำนให้ผู้ถือหุ้น
รับทรำบ ผลก ำไร คือ กำรสร้ำงกระแสเงินสด เนื่องจำกบริษัทฯ มีก ำไร
สุทธิหรือกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะ
จ่ำยเงินปันผลจำกผลก ำไรของบริษัทฯ ส่วนกำรลงทุนนั้นบริษัทฯ มี
แหล่งเงินทุนจำก 2 แหล่ง คือ  
1. เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน และ  
2. เงินกู้ยืม หรือกำรออกหุ้นกู้   
บริษัทฯ มีนโยบำยบริหำรอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน  2 : 1 ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.16 : 1 แสดงให้เห็น
ถึงควำมแข็งแกร่งและมีสภำพคล่องที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
บริหำรกระแสเงินสดภำยใต้นโยบำยนี้  จึงเห็นได้ว่ำบริษัทฯ ยังมี
ควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมเงินเพื่อน ำมำขยำยกิจกำรได้อีกเป็นจ ำนวน
มำก แต่เมื่อปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงพยำยำมจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ
ท ำได ้



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                   หน้ำ 24 จำก 76 

 

นำยกฤษฎำ ประภัสสรพิทยำ 
ผู้ถือหุ้น 

: - สอบถำมถึงแนวโน้มของยอดขำยน้ ำในปี 2558 ของบริษัท ประปำ
ปทุมธำนี จ ำกัด  

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: - ชี้แจงว่ำพื้นที่กำรจ่ำยน้ ำ ในจังหวัดปทุมธำนีนั้น นอกเหนือจำกกำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) แล้ว ยังมีเทศบำลท่ำโขลง ที่ด ำเนินกำร
ผลิตน้ ำประปำเช่นเดียวกัน ซึ่งท ำให้เกิดกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำใน
พื้นที่ทับซ้อนกัน เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต เดิมใช้
น้ ำประปำของ กปภ.  โดยบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด เป็นผู้ผลิต 
ปัจจุบันบำงส่วนมีกำรใช้น้ ำของเทศบำลท่ำโขลง แต่ในขณะนี้
เทศบำลท่ำโขลงประสบปัญหำเรื่องคุณภำพน้ ำดิบ ซึ่งท ำให้น้ ำประปำ
มีคุณภำพที่ด้อยลง ท ำให้มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต ได้กลับมำ
ใช้น้ ำของ กปภ. เช่นเดิม 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนฯ 

: - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำนอกจำกกำรมีคู่แข่งในพื้นที่จ่ำยน้ ำแล้ว อีกสำเหตุ
หนึ่งคือปี  2557 ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำมำก ท ำให้ปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้นไม่มำกนัก 

นำยประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
ผู้ถือหุ้น 

: - สอบถำมถึงกำรได้มำซึ่งสัมปทำน สิทธิในกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ และกำรแข่งขัน เนื่องจำกกำรที่ปัจจุบันมีควำมต้องกำรใช้
น้ ำประปำเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะในจังหวัดที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน เช่น หนองคำย อุดรธำนี ขอนแก่น แม่สอด น่ำจะเป็น
โอกำสอันดีที่บริษัทฯ จะเข้ำไปด ำเนินกำรผลิตน้ ำประปำ 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: - ชี้แจงว่ำบริษัทฯ มีควำมพยำยำมที่จะขยำยธุรกิจ ซึ่งกำรด ำเนิน
โครงกำรใหญ่ๆ นั้นจะมีลักษณะเป็น Public Private Partnership 
หรือ PPP ซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐบำลให้เอกชนร่วมลงทุน 

   

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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  ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ ำนวน 65 รำย จ ำนวนหุ้น 2,185,541 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน
ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,223 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,336,402,758 เสียง หรือคิดเป็น ร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,334,865,006 99.9932 
ไม่เห็นด้วย 226,000 0.0068 
งดออกเสียง 1,311,752 - 

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
  4.1    อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่น 
       ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
                  กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดัวยยอดเงินสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้ต้องมีทุนส ำรอง
มำกกว่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรองจ ำนวน 399 ล้ำนบำทเท่ำกับร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ต้องต้ังทุนส ำรองร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
ตำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ในเขตอ ำเภอพุทธมณฑล อ ำเภอสำมพรำน 
อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ลงวันที่ 20 
มีนำคม 2551  

            บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกับ 2,742,049,392 บำท   
ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 274,204,939 บำทไปส ำรองอ่ืน  และวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

             ประธำนฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำข้อก ำหนดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอ่ืนที่ระบุในสัญญำ
สัมปทำนประกอบกิจกำรประปำนี้ได้มีมำตั้งแต่สมัยปฏิวัติซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยำยำมติดตำม
เรื่องกำรขอยกเว้นกำรต้ังส ำรองตลอดมำแต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ แต่ทรำบว่ำในปัจจุบันกิจกำรพลังงำนได้รับ
กำรแก้ไขแล้ว กำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอ่ืนนี้จึงเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หำกไม่ด ำเนินกำรจะเป็นกำรไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำย  
             เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจัดสรรก ำไร
สุทธิไปทุนส ำรองอื่น 
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      มติ       ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติ
จัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 ไปส ำรองอื่นเป็นเงิน 274,204,939 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ ำนวน 7 รำย จ ำนวนหุ้น 100,419 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้
ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,230 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,336,503,177 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,335,943,625 99.9839 
ไม่เห็นด้วย 536,000 0.0161 
งดออกเสียง 23,552 - 

4.2  อนุมัติจ่ำยเงินปันผล 
        ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
            กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี  2557 จ ำนวน 
2,742,049,392 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำม
นัยของมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ "ข้อ 38 
ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร  ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขำดทุนสะสมห้ำมมิให้
จ่ำยเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ำยตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน"  

           บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำสูงสุดเท่ำที่เงินสดและกระแสเงินสด
จะอ ำนวยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำม
กฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ   

 

     เงินปันผลระหว่ำงกำล 
       ผลประกอบกำร 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตรำ 0.30 บำท/หุ้น เป็นเงิน 1,197.00 ล้ำนบำท 
       ก ำหนดจ่ำยปันผล 12 กันยำยน 2557 
 

       เงินปันผลปลำยปี 
       ผลประกอบกำร 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตรำ 0.35 บำท/หุ้น เป็นเงิน 1,396.50 ล้ำนบำท 
       ก ำหนดจ่ำยปันผล 10 เมษำยน 2558 
                  ทั้งนี้   ได้แสดงตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 4 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

               เปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

รำยกำร  2553  2554  2555     2556        2557 
  เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)           
      - ระหว่ำงกำล       0.15        0.15        0.22        0.25            0.30  
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      - AGM        0.20      0.25          0.30         0.35            0.35  
  เงินปันผลรวม (บำท)   0.35        0.40          0.52       0.60            0.65  
 

รำยกำร  2553  2554    2555      2556         2557 
  เงินปันผลเพิ่มขึ้น                               14.3%     30.0%  15.4%           8.3%      

 เงินปันผล (ล้ำนบำท)  1,397             1,596      2,075     2,394           2,594  
  ก ำไรสุทธิงบเด่ียว (ล้ำนบำท) 1,959             2,063      2,041      2,359           2,742  

  % เงินปันผล     71.3%  77.4%  101.7%     101.5%         94.6% 
หมำยเหตุ: บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมในปี 2555 2556 และ 2557 
 
 

บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 เห็นว่ำมีก ำไรเพียงพอที่จะสำมำรถจ่ำยเงินปัน
ผลจำกผลประกอบกำรปี 2557 และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 94.6 คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 2,593,500,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผล
ประกอบกำรครึ่งปีแรกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลส ำหรับครึ่งปีหลัง จะจ่ำยได้อีก 0.35 บำท
ต่อหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,396,500,000 บำทในวันที่ 10 เมษำยน 2558 

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลหรือไม่  

        ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 
 

นำงสำววิภำ สุวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น    

: - สอบถำมว่ำเมื่อพิจำรณำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปีประมำณ 
2,000 กว่ำล้ำนบำท เปรียบเทียบกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ปลำยปีประมำณ 1,198 ล้ำนบำทแล้ว ถำมว่ำบริษัทฯ น ำเงินจำกส่วนใดมำ
จ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกมีข้อกังวลว่ำ บริษัทฯ อำจจะน ำเงินกู้ยืมเงินมำเพื่อ
จ่ำยเงินปันผลหรือไม่ 
 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ   

: - ชี้แจงว่ำในระหว่ำงปี 2558นี้ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโดย
บริษัทฯ ได้หักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และรวมกับก ำไรสะสมแล้วท ำให้บริษัทฯ มี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลซึ่งในปี 2557 นี้อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของก ำไรสุทธิ  ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลนี้มีอัตรำกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2555 และ 2556  
บริษัทฯ สำมำรถจ่ำยเงินปันผลเกินร้อยละ 100 จำกก ำไรสุทธิของปีนั้น  

นำยชำตรี เจริญเนือง : -เสนอแนะว่ำบริษัทฯ ควรจะแสดงรำยละเอียดของก ำไรสะสมตลอดจน
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ผู้ถือหุ้น ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมเพื่อจะได้เกิดควำมชัดเจนและไม่เสียเวลำในกำรซักถำม
และได้ชื่นชมกรรมกำรผู้จัดกำรท่ีได้ชี้แจงรำยละเอียดได้ชัดเจน 

 

 เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผล 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,396.50 ล้ำนบำท โดย
มีรำยละเอียดของกำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งนี้ คือ 
1.  ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.265บำท รวมเป็น

เงิน 1,057.35 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย และ
ไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

2.  ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.053 บำท รวม
เป็นเงิน 211.47 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยร้อยละ 
10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

3.  ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำหุ้นละ 0.032 บำท 
รวมเป็นเงิน 127.68 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
ร้อยละ 10 และไม่สำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมที่เสนอ บริษัทฯ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนำคม 
2558 และรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนำคม 2558  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษำยน 
2558 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 2557 ในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 
 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,230 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,336,503,177 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,336,266,943 99.9932 
ไม่เห็นด้วย 226,000 0.0068 
งดออกเสียง 10,234 - 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุม 
        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
มำตรำ 120 ก ำหนดว่ำ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจำกนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี  
         คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกผลกำรปฏิบัติงำน 
ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับ และอัตรำค่ำสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีเสนอมำ ซึ่งกำรพิจำรณำอัตรำดังกล่ำวได้ค ำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตรำเงินเฟ้อและกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
ด ำเนินงำนส ำคัญๆ ที่จะมีขึ้นในปี 2558 ร่วมด้วย 
                    คณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน  อีวำย จ ำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต 
และ/หรือ นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2558 โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 
1,350,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.3  
                   โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2558 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์  โอเปอเรชั่นส์  จ ำกัด ซึ่งไม่มี
ควำมสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับ
บริกำรอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี โดยข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่ำนมำ
เป็น ดังนี้ 

                                          ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี
             รำยกำร                     2553   2554         2555        2556   2557        2558 
1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี               515,000      515,000      525,000      525,000      525,000       600,000 
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก      540,000 540,000      570,000      570,000      570,000        600,000 
3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI             70,000 140,000      140,000        70,000      140,000        150,000 
                

                    รวม         1,125,000    1,195,000    1,235,000   1,165,000   1,235,000    1,350,000 
                       9.3% 
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      ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนด
ค่ำตอบแทนหรือไม่ 
 

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 
 

นำงสำววิภำ สุวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น    

: -ให้ควำมเห็นว่ำเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำรเพิ่มค่ำตอบแทนขึ้นร้อยละ 9.3 
แล้วเท่ำกับว่ำเป็นอัตรำทบต้นจำกที่ไม่ได้ขึ้นรำคำค่ำตอบแทนมำเป็นเวลำ  
3 ปี  ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกกำรขึ้นรำคำทุกปี ทั้งนี้ ปกติบริษัทส่วนใหญ่ก็มีอัตรำ
กำรขึ้นรำคำที่ร้อยละ 3  จึงขอให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 

นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
 

: -ชี้แจงว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วโดย
ค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ และกำรเปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญๆ ที่จะมีขึ้นในปี 2558 ด้วย ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทต่ำงๆ ท่ี
ด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ  

: -ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำเนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยก ำลังกำรผลิต มีโรงงำน
เพิ่มขึ้นท ำให้มีปริมำณงำนเพิ่มขึ้นในกำรตรวจสอบ  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทอ่ืนๆ ที่ ใกล้ เคียงกันแล้วก็มี อัตรำที่อยู่ ในเกณฑ์ยอมรับได้และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ต่อรองจนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งในปีต่อไป บริษัทฯ จะ
พยำยำมต่อรองให้อยู่ในอัตรำเหมำะสม 

 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งต้ัง นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 นำงสำวสุมำลี  รีวรำบัณฑิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และนำงพูนนำรถ  เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5238 
แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 1,350,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ ำนวน 1 รำย จ ำนวนหุ้น 5,849,500 หุ้นรวมเป็นจ ำนวนผู้
ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,231 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,342,352,677 เสียง หรือคิดเป็น ร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,341,305,125 99.9834 
ไม่เห็นด้วย 556,300 0.0166 
งดออกเสียง 491,252 - 

 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
   ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำร
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด
เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 
                   ในปี 2558 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 

1. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์  กรรมกำร 

2. นำยณรงค์ แสงสุริยะ  กรรมกำร 
3. นำยสุวิช พึ่งเจริญ  กรรมกำร  
4. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ  กรรมกำร 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 15 กันยำยน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำปรำกฎว่ำไม่มี
ผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
เหมำะสมที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดยพิจำรณำทั้งด้ำน
คุณสมบัติที่สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญที่
หลำกหลำย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้น ำเสนอรำยชื่อบุคคล เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
เลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่งเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี ดังต่อไปนี ้

1. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
2. นำยณรงค์ แสงสุริยะ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
3. นำยสุวิช พึ่งเจริญ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
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4. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
อนึ่ง นำยณรงค์ แสงสุริยะ ประสบอุบัติเหตุไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือไม่  

 

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
ผู้ถือหุ้น 

: -สอบถำมกรณีกำรก ำหนดให้กรรมกำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง จ ำนวน 1 ใน 3 
นั้น ในประเด็นดังนี้ 
1. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมกำรออกจริงๆ หรือ
ออกเพียงชั่วครำวแล้วให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แต่งต้ังกลับเข้ำมำใหม่ 

2. ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรคัดเลือก
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำนั้น เชื่อว่ำจะไม่กำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด เนื่องจำกเป็น
กำรยำกที่จะได้รับกำรเลือกต้ังเพรำะมีเสียงไม่เพียงพอเท่ำกับผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ข้อก ำหนดดังกล่ำวจึงไม่น่ำจะมีผลในทำงปฏิบัติ  

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ  

: - กล่ำวกับผู้ถือหุ้นว่ำ กำรที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์    
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อย่ำง
เคร่งครัด ในกำรเลือกต้ังกรรมกำรนั้น อ ำนำจกำรเลือกต้ังกรรมกำรอยู่ที่ผู้ถือ
หุ้นโดยตรง กำรที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร
หรือไม่นั้นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ส่วนผลกำรเลือกต้ังไม่ว่ำจะเป็น
เช่นไร ก็เป็นผลจำกกำรตัดสินใจของผู้หุ้น หำกมีกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มี
ประวัติด่ำงพร้อย เชื่อว่ำผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วย หำกผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นว่ำ
กรรมกำรที่ครบวำระมีผลงำนสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ก็เป็น
เหตุผลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่จะเลือกต้ังกรรมชุดเดิมกลับเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่อีกครั้ง
หนึ่ง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นเองก็สำมำรถที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยได้อย่ำงอิสระ 
และมั่นใจว่ำระบบกำรเลือกต้ังกรรมกำรนี้เป็นระบบเปิดที่ดี 

นำงสำววิภำ สุวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น 

: - ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ อำจไม่เป็นผลดีหำกกรรมกำรอิสระจะด ำรงต ำแหน่ง
เกินกว่ำ 9 ปี เนื่องจำกผู้ถือหุ้นสถำบันอำจจะคัดค้ำน (Veto) ดังเช่น คุณ
สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระซึ่งด ำรงต ำแหน่งมำแล้วถึง 8 ปี 6 เดือน
คงเหลือเวลำอีกเพียง 6 เดือนจะครบ 9 ปี และจะเป็นกำรผิดหลักเกณฑ์กำร
ก ำกับดูแลกิจกำร (CG) ถึงแม้จะไม่ผิดหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ก็ตำม 
ปัจจุบันองค์กรชั้นน ำได้แสดงควำมเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งของ
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กรรมกำรอิสระว่ำไม่ควรเกิน 9 ปี 
นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

: - ได้กล่ำวขอบคุณกับควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้เรียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่ำ 
หลักเกณฑ์ดังกล่ำว ยังเป็นลักษณะของกำรเสนอแนะแต่ยังไม่ ได้เป็น
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ ในกำรพิจำรณำสรรหำคณะกรรมกำรจะต้องค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถที่จะน ำพำบริษัทฯ ไปสู่ควำมเจริญเติบโตและสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงอิสระกับคณะกรรมกำรทั้งคณะได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นในกำรสรรหำที่ไม่
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบอำจส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯได้ อย่ำงไรก็
ตำมคณะกรรมกำรจะให้ควำมส ำคัญและระมัดระวังในเรื่องดังกล่ำวด้วยกำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบตำมที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอควำมเห็นต่อไป 

นำงสำววิภำ สุวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น 

: - ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ หำกกรรมกำรอิสระท ำคุณประโยชน์ คุณูปกำรกับ
บริษัทฯ เป็นอย่ำงดียิ่ง เห็นควรแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรในกำรบริหำรองค์กร 
หรือกรรมกำรทั่วไป และควรสรรหำกรรมกำรอิสระใหม่ขึ้นมำทดแทน ทั้งนี้
ทรำบว่ำสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) มีรำยชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติพร้อมเป็นกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวนมำก 

นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

: - กล่ำวขอบคุณต่อข้อแนะน ำที่ดีของผู้ถือหุ้นและเห็นด้วยกับแหล่งส ำหรับสรร
หำกรรมกำรอิสระจำก IOD ทั้งนี้หำกจะมีกำรสรรหำกรรมกำรอิสระใหม่
จะต้องค ำนึงถึงเกียรติประวัติ และแนวโน้มที่จะท ำงำนร่วมกับกรรมกำรทั้ ง
คณะได้เป็นอย่ำงดี  

นำยประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
ผู้ถือหุ้น 

: - แสดงควำมเห็นว่ำ กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก
ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำร และไม่ถูกครอบง ำจำกคณะกรรมกำร กรรมกำรอิสระมีหน้ำที่
เข้ำมำดูแลกำรท ำงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงถูกต้องหรือไม่ และมีควำมเป็น
อิสระเพียงพอที่จะเขียนรำยงำนได้ดังเช่น Auditor จึงหวั่นเกรงว่ำกำรน ำ
กรรมกำรอิสระไปเป็นกรรมกำรบริหำร อำจจะท ำให้ควำมเป็นอิสระลดลงไป 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 
 
 
 

: -กล่ำวว่ำเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เนื่องจำกตนเองก็เป็นกรรมกำร
อิสระ ในบริษัทจดทะเบียนถึง 4 บริษัท ในฐำนะประธำนกรรมกำรจะรักษำ
หลักเกณฑ์กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเคร่งครัด โดยอำจเปิดโอกำสให้
นักบริหำรรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรจัดกำรองค์กร และรู้สึกยินดีที่ผู้ถือหุ้นมีควำม
เข้ำใจในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรหรือหลักธรรมภิบำล   

 เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติ เลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
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                   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำม
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

เลือกต้ังนำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยณรงค์ แสงสุริยะ นำยสุวิช พึ่งเจริญ และนำยสมนึก           ชัยเดช
สุริยะ  กรรมกำรที่ครบวำระกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ ง ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,231 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,342,352,677 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

รำยชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 3,285,550,208 เสียง 56,792,165 เสียง 10,304 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 98.3008  1.6992 - 
นำยณรงค์ แสงสุริยะ 3,340,526,473 เสียง 1,635,900 เสียง 190,304 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.9511 0.0489 - 
นำยสุวชิ พึ่งเจริญ 3,340,526,473 เสียง 1,635,900 เสียง 190,304 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ    99.9511 0.0489 - 
นำยสมนกึ ชัยเดชสุริยะ   3,341,647,273 เสียง 515,100 เสียง 190,304 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 99.9846 0.0154 - 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ประธำนฯ ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อที่ประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนให้ที่ ป ระชุมทรำบว่ำ 
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็นไป
ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุม" และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 

ตำมที่กรรมกำรผู้จัดกำรได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบแล้วว่ำ รำยได้รวมของบริษัทฯ ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรปี 2555 มีจ ำนวน 4,141 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 4,777 ล้ำนบำท และปี 2557 ที่จ ำนวน 4,683 
ล้ำนบำทตำมล ำดับ โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวน 2 ,742 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จ ำนวน 
349 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 แม้ว่ำจะมีรำยได้รวมลดลงจำกปี 2556 ที่จ ำนวน 94 ล้ำนบำทหรือลดลง
ร้อยละ 2 ซึ่งรำยได้ที่ลดลงนั่นเป็นรำยได้ส่วนของรำยกำรพิเศษ ดังนั้นสัดส่วนกำรเพิ่มของก ำไรสุทธิประจ ำปี สูง
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กว่ำอัตรำของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ทั้งนี้เนื่องจำกบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 อันแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน  

เงินปันผลจ่ำยปี 2557 ในอัตรำ 0.65 บำทต่อหุ้นคิดเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 2,594 ล้ำนบำท ซึ่งสูง
กว่ำปี 2556 ที่จ ำนวน 200 ล้ำนบำทหรือสูงขึ้นร้อยละ 8.35 โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำทเป็นจ ำนวนเงิน 2,394 ล้ำนบำท  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งคณะรวมเบี้ยประชุมส ำหรับปี 2558 
จ ำนวนไม่เกิน 7.89 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของเงินปันผลจ่ำย ส ำหรับโบนัสที่จ่ำยให้กับคณะกรรมกำรทั้ง
คณะในปี 2557 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 19.94 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของเงินปันผลจ่ำยซึ่งเท่ำกับปี 2556 โดย
เมื่อรวมค่ำตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมและโบนัสแล้วคิดเป็นร้อยละ1.07 ของเงินปันผลจ่ำย  ทั้งนี้อัตรำผลตอบแทน
ของกรรมกำรจะลดลงเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่ำในปีแรกๆ ของกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ที่ร้อยละ 1.58 
 ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนนั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตลอดจน
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ซึ่งใน 4 ปีที่ผ่ำนมำอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำร
จ่ำยเงินปันผลแล้วจะมีอัตรำส่วนที่ลดลงตลอดในแต่ละปีและคำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมรำยละเอียดที่ได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ ดังนี้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 2555 2556 2557 2558 

     รำยได้รวม                 4,141                        4,777                    4,683 - 

     ก ำไรสุทธิ                 2,124                    2,393                    2,742 - 

     เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท)                   0.52                      0.60                      0.65 - 

     เงินปันผลจ่ำย                 2,075                    2,394                    2,594 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  2555 2556 2557 2558 

     ค่ำตอบแทนประจ ำและเบีย้ประชุม                 6.436                     6.823                      7.334                   7.890 

     โบนัส               12.129                    16.091                    18.421                 19.940 

     ค่ำตอบแทนรวม               18.565                   22.914                   25.755                 27.830 

 อัตรำค่ำตอบแทนเทียบกับเงนิปันผลจ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ (%) 
 

          ค่ำตอบแทนประจ ำและเบีย้ประชุม                   0.40                      0.33                       0.31                    0.30 

          โบนัส                   0.76                      0.78                      0.77                    0.77 

          ค่ำตอบแทนรวม                   1.16                      1.10                      1.08                     1.07 

คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2558 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7.89 ล้ำนบำทและโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 19.94 
ล้ำนบำท 
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  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
หรือไม่  
 

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยชำตรี เจริญเนื่อง 
ผู้ถือหุ้น 

: -ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ำ เห็นด้วยกับข้อเสนอของประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เนื่องจำกมีควำม
สมเหตุสมผล จำกปัจจุบันค่ำครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น และเห็นว่ำ
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกิจกำรให้มีผลก ำไรดีขึ้น จึงเห็นสมควรได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นตำมได้เสนอ อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรควร
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
พร้อมทั้งได้กล่ำวชื่นชมคณะกรรมกำร ที่เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ำร่วม
กิจกรรม “Company Visit” ที่บริษัทฯ จะจัดขึ้นในช่วงปลำยปี 

นำยไพรัช เมฆอำภรณ์   
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

: -ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำอนุมัติของที่ประชุมอย่ำงชัดเจน 

  

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมั ติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

                    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโบนัสของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2557 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 19,940,000 
บำท และก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี  2558 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,890,000 บำท 
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,231 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,342,352,677 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,286,238,778 98.3312 
ไม่เห็นด้วย 55,745,365 1.6680 
งดออกเสียง          26,034 0.0008 
ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระนี้  
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วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 
 ประธำนฯ  ได้สอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะซักถำมเรื่องอื่นใดหรือไม่ 
นำยพงศ์พิพัฒน์ วำณิชวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 
 
 
นำยชำตรี เจริญเนือง 
ผู้ถือหุ้น 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
นำยสุริยนต์ จิตรำภัณฑ์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
 

 -สอบถำมแนวทำงปฏิบัติหลังจำกที่ได้ประกำศเจตนำรมย์ต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นแล้ว 
 - กล่ำวว่ำบริษัทฯ มีเจตนำที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งในทำงปฏิบัตินั้น เห็นว่ำหำก
ภำครัฐก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบั ติ  จะช่วยให้ง่ำยต่อกำร
ด ำเนินกำรยิ่งขึ้น 
 
- ขอให้บริษัทฯ จัด Company Visit โดยไม่ผ่ำนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 
 - ชี้แจงว่ำเรื่องนี้อยู่ในแผนงำนประจ ำปี และจะน ำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
มำร่วมพิจำรณำ  
- สนับสนุนแนวคิดให้บริษัทฯ จัด Company Visit ด้วยตนเอง และสอบถำมว่ำ
จะมีโอกำสได้รับสัมปทำนเพิ่มเติมหรือไม่ พร้อมกับขอทรำบข้อพิจำรณำใน
กำรตัดสินใจลงทุน แต่ขอให้พิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนรัฐบำล 
- ชี้แจงว่ำรัฐบำลปัจจุบัน มีนโยบำยชัดเจนที่ต้องกำรให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจกำรประปำ ส ำหรับในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในเมียนมำร์นั้น ยังไม่มีทั้ง
ระบบผลิตน้ ำประปำและระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ดี จึงเป็นโอกำสดีที่  บริษัทฯจะ
ได้พิจำรณำลงทุนเพิ่ม 

นำยสมเกียรติ สำลีพัฒนำ 
ผู้ถือหุ้น 
ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 
 
นำยประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 
: 
: 
 
: 

- สอบถำมว่ำหำกสำมำรถยกเลิกกำรจัดสรรเงินก ำไรไปเป็นทุนส ำรอง       
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อเงินนี้ 
- ชี้แจงว่ำหำกมีกำรยกเลิกกำรจัดสรรก ำไรไปเป็นทุนส ำรอง บริษัทฯ จะได้น ำ
เงินจ ำนวนดังกล่ำวมำบริหำรจัดกำร เชื่อว่ำจะได้ผลตอบแทนมำกกว่ำกำร
ฝำกไว้กับธนำคำรเช่นนี ้
-แสดงควำมเห็นดังนี้ 
1. กำรผลิตน้ ำด่ืมบรรจุขวดจ ำหน่ำยจะเป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง 
2. อำจใช้กำรได้รับสิทธิผลิตน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสียที่นิคมอุตสำหกรรม
บำงปะอิน เป็นต้นแบบด ำเนินธุรกิจในนิคมอุตสำหกรรมอื่นๆ 
3. ขอให้พิจำรณำติดต้ังแผงโซลำร์เซล เพื่อลดรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ 
4. ขอให้พิจำรณำจ่ำยปันผลเป็นหุ้นแทนจ่ำยด้วยเงินสด 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: - ตอบรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน ำไปศึกษำและพิจำรณำ 
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  ประธำนฯ  ได้สอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะซักถำมเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถำม
ประธำนฯ ได้แสดงควำมเห็นต่อสภำวะเศรษฐกิจตำมที่นำยชัชชัย คุณงำม ผู้ถือหุ้นได้ขอควำมเห็นไว้ ดังนี้ 
  ได้เคยคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 4 แต่ขณะนี้มีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจำก
เศรษฐกิจของโลกยังมิได้ปรับตัวดีขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำแม้จะพ้นวิกฤต แต่อัตรำกำรว่ำงงำนยังคงสูง 
หนี้สินลดลง ค่ำเงินแข็งขึ้น เศรษฐกิจจึงยังไม่ดี ในส่วนของยุโรปนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพำะประเทศกรีซ มี
อัตรำกำรว่ำงงำนถึงร้อยละ 20 จึงดูเหมือนว่ำประเทศเยอรมนี จะต้องแบกภำระทั้งหลำยแทนประเทศอ่ืนๆในยุโรป 
ส ำหรับประเทศจีนนั้นมีควำมถดถอยเร็วเกินคำด เดิมคำดว่ำจะเติบโตที่ร้อยละ 7 แต่อำจจะต่ ำกว่ำนี้ จึงอำจเห็น
รัฐบำลจีนอัดฉีดเงินเข้ำระบบเศรษฐกิจ เร่งปรำบปรำมคอร์รัปชั่น ห้ำมจัดงำนเลี้ยง จึงส่งผลกระทบธุรกิจภัตตำคำร 
กำรบริโภคในเมืองใหญ่ชะลอตัว ปัญหำจำกระบบบัญชีของรัฐวิสำหกิจ ท ำให้ต่ำงชำติขำดควำมเชื่อถือ กำรขำด
ดุล แสดงว่ำจะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบน้อยลง รำคำน้ ำมันตกต่ ำ ท ำให้ประเทศผู้ผลิตน้ ำมันมีอ ำนำจบริโภคลดลง 
  ส ำหรับประเทศไทย กำรที่สินค้ำภำคเกษตรรำคำไม่ดีขึ้น ท ำให้ขำดควำมสำมำรถในกำรบริโภค  
ขณะที่หนี้สินภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ100 จำกนโยบำยรถคันแรกที่ยังผ่อนช ำระไม่หมด จึงมีเงินใช้จ่ำย
น้อยลง นักธุรกิจไม่ขยำยกิจกำร กำรส่งออกก็ไม่ดี แสดงว่ำเศรษฐกิจจะชะลอตัวต่อไป  
  สิ่งที่จะสำมำรถช่วยได้คือกำรอัดฉีดเม็ดเงินจำกรัฐ แต่ก็ท ำไม่ได้เร็วนัก เนื่องจำกนโยบำยกำรป้องกัน
กำรคอรัปชั่นท ำให้ต้องมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำงๆมำกขึ้น ซึ่งในกำรท ำงำนไม่ได้ประสำนงำนหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จึงพบว่ำเมื่อมีกำรน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีจะถูกให้น ำกลับไปทบทวนใหม่
หลำยโครงกำร เมื่อควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน จะน ำไปสู่ควำมล่ำช้ำ ไม่มีกำรบูรณำกำรเพื่อ
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน (synchronize) แต่เชื่อว่ำนำยกรัฐมนตรีจะสำมำรถท ำให้มีบูรณำกำรและขับเคลื่อนไป
ด้วยกันได้ 
  ต่ำงประเทศ โดยทั่วไปเห็นว่ำหำกไม่มีกำรเลือกต้ังก็จะไม่ตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ประเทศจีนสนใจ
ร่วมลงทุนแต่เมื่อไม่มีกำรแข่งขันก็กลำยเป็นทำงเลือกเดียวที่อำจไม่ดีที่สุด  อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำเศรษฐกิจปีนี้จะ
ขยำยตัวที่ร้อยละ 2.5 
                 ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุม ขอบคุณควำมคิดเห็นต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ และ
เมื่อไม่มีกิจกำรอ่ืนใดต้องพิจำรณำ ประธำนฯ กล่ำวปิดประชุมเวลำ 17.30 น. 
 
 

                                                                  
 


