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บริษัท น  าประปาไทย จ ากดั (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 
 

วัน เวลำ และสถำนท่ีประชุม 
 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนำคม 2557 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ 
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร   
 

กรรมกำรท่ีเข้ำรว่มประชมุ จ ำนวน 11 ท่ำน 
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรวีิศวเวทย ์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์  แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
8. นำยสุวิช พึง่เจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
10. นำยโทโมโนริ ซูซูก ิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
11. นำยสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ

กรรมกำรผู้จัดกำร  
กรรมกำรท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1 ท่ำน 
นำยเรียวทำโร ซมู ิ กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 7 ท่ำน 
1. นำยชยัวัฒน์ อุทัยวรรณ ์  ที่ปรึกษำ 
2. นำยธนัช ศิรเิจริญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัตกิำร 
3. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
4. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  
5. นำงสำวสุดำรตัน์ เจียมจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท 
6. นำยณัฐพนธ์ กลิ่นหำ้วหำญ ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร 
7. นำยหงษ์ทอง อำทิตย ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เขำ้ร่วมประชุม 
1. นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผู้แทน บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  ผู้สอบบัญช ี
2. นำงสำวมณ ีรัตนบรรณกิจ ผู้แทน บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  ผู้สอบบัญช ี
3. นำงสำวจุไรวรรณ สิงหโรจนำกุล ผู้แทน บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  ผู้สอบบัญช ี
 
ที่ปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำทีดู่แลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน ์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่เป็นสักขพียำนตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชมุ 
1. นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุม 
2. นำยกำนต์ รัตนปรำกำร ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุม 
 
กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจำ้หน้ำทีก่อ่นเริ่มกำรประชุม 
1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่

ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ำกับ 1 เสียง 
2. กำรประชุมจะพิจำรณำตำมระเบียบวำระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน ำเสนอข้อมูลในแต่ละวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ถือ

หุ้นซักถำมก่อน จึงจะให้มีกำรลงมติส ำหรับวำระน้ันๆ  
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนำมสกุลพร้อมทั้งแจ้งว่ำเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะมำประชุม  
4. กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยวิธียกมือ 
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กรอกควำมประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันกำร
ลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อในบัตร เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันกำรลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง 

6. กำรนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะน ำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ หักออก จำกจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวำระน้ันๆ  

7. ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียง บริษัทฯ จะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้ตำมหนังสือมอบ
ฉันทะ  

8. กำรออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวำระที่มีกำรลงมติ จะใช้มติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ได้แก่วำระท่ี 1, 4, 5, 6 และ 7 

9. ส ำหรับวำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน  3 ของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม 

10.ส ำหรับวำระที่ 9, 10, 11 และ 12 กำรออกเสียงลงคะแนน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม 

11.ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด  
12.ผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป  โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำย คือ

บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2 รำยท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 



 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                    - หน้ำ 7 - 

 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระร่วมประชุมแทน จ ำนวน 92 รำยเป็นจ ำนวน 
339,864,742 หุ้น 
 
เริ่มกำรประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชมุ ได้แถลงต่อที่ประชุมวำ่มีผู้ถือหุน้เข้ำประชมุดว้ย
ตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะ ดังนี ้

 ผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 497  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้            62,688,876    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 392  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้       3,365,118,163    หุ้น 

 รวมทั้งส้ิน 889 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 3,427,807,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.91 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตำมข้อบังคับ ข้อ 30 ประธำนฯ กล่ำวว่ำเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรน ำเสนอไว้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2556 เมื่อครบก ำหนดแล้วปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
รำยใดเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรมำยังบริษัทฯ จำกนั้น
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
  ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกรท์ี่ 22 มีนำคม 2556 ตำมที่ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2556 หรือไม่  
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์    : - ได้กล่ำวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ได้กล่ำวชื่นชมผู้ถือหุ้น 
2 รำยที่ได้บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ผู้ถือ
หุ้นรำยแรกคือ นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ที่ได้ขอให้บริษัทฯ เพิ่มอัตรำส่วนทำง
กำรเงินลงไปในแบบแสดงฐำนะทำงกำรเงินที่จัดพิมพ์ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้
ระบุว่ำเป็นอัตรำส่วนทำงกำรเงินใดบ้ำง ผู้ถือหุ้นจึงเสนอแนะให้เพิ่มอัตรำส่วน
ทำงกำรเงิน เช่น กระแสเงินสด (Cash Flow) ผลตอบแทนต่อกำรลงทุน 
(ROIC or Return on Invested Capital) และ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน
(Current ratio) ที่เป็นอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) 

   ผู้ถือหุ้นรำยที่สองคือ นำงสำวรุ่งเรือง เงำงำมรัตน์ ได้แสดงควำมควำมห่วงใย

บริษัทฯ โดยได้สอบถำมถึงแผนงำนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ในอนำคต ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในกำรตัดสินใจถือหุ้นของบริษัทฯ 

   

ผู้ถือหุ้น  
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 เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2556 
 มติ: ที่ประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำน

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนำคม 2556 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
  มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 77 รำยจ ำนวนหุ้น 3,510,713 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 966 รำย 

คิดเป็นคะแนนเสียง 3,431,317,752 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
กำรออกเสียง 

 
จ ำนวนเสียง 

 
คิดเป็นร้อยละ 

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

 
วาระที่ 2 รับทราบการด าเนินงานบริษัทในรอบปี 2556 
    ประธำนฯ ให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
 กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมระเบียบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้น โดยรำยละเอียดดังกล่ำวบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดี 
ซึ่งมีทั้งรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่ำงไรก็ตำมเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจต่อผู้ถือหุ้นในผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำจึงได้น ำสำระส ำคัญทีไ่ด้ด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นคู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ คือ 

 
ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

 กิจกรรมระดับประเทศ “โครงกำร 1 ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ ำ” 
 เป็นโครงกำรปลูกป่ำที่บริเวณบ้ำนเหมืองแร่อีต่อง อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นโครงกำร 5 ปี
โดยท ำกำรปลูกป่ำปีละ 2 แสนต้นในพื้นที่ 1 พันไร่เพื่อให้ครบ 5 พันไร่ รวมจ ำนวน 1 ล้ำนต้น บริษัทฯได้เริ่มโครงกำรตั้งแต่ปี 
2554  ปัจจุบันด ำเนินโครงกำรมำเป็นปีที่ 3  และในปี 2556 เป็นช่วงครบวงรอบกำรส่งมอบแปลงปลูกปี 2554 ให้กับกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รับไปบ ำรุงรักษำดูแลต่อ ในกำรนี้ผู้ถือหุ้นได้เดินทำงเข้ำร่วมเป็นสักขีพยำนกำรส่งมอบ
แปลงปลูกให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช อีกทั้งยังได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้ำนเหมือง
แร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล     รัตนรำชกัญญำ ศิริวัฒนำพรรณวดี ถือเป็นโครงกำรระดับประเทศ  

 กิจกรรมระดับนำนำชำติ “โครงกำรยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ ำ” 
 เป็นโครงกำรระยะยำว 5 ปีเช่นกัน โดยบริษัทฯ ร่วมกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2554 ผ่ำนมำแล้ว 3 ปี โดยเมื่อต้นปี 2556 ได้ท ำกำรตัดสินผลงำนกำรประกวด "ยุวชนไทยร่วมใจ
รักษ์" (Thai Tap Junior Water Prize) ของนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศกว่ำ 100 โรงเรียน และสนับสนุนให้ทีมผู้
ชนะเลิศเข้ำร่วมงำนสัปดำหน์้ ำโลกเพื่อน ำเสนอผลงำน ในงำน "Stockholm Junior Water Prize" ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน ซึ่งมีเยำวชนจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกส่งผลงำนร่วมแสดง รวมทั้งเยำวชนจำกประเทศไทยและนับเป็นครั้งแรกของ
เยำวชนไทยที่มีโอกำสเข้ำแสดงผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์น้ ำในระดับโลก โดยทีมผู้ชนะเลิศกำรประกวดจะได้เข้ำรับกำร
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พระรำชทำนโล่รำงวัลจำก เจ้ำหญิงวิคตอเรียแห่งสวีเดน แม้ว่ำเยำวชนจำกประเทศไทยจะไม่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดใน
ครั้งนี ้แต่ก็ได้รับประสบกำรณ์อันล้ ำค่ำกลับมำปรับปรุงคิดค้นนวัตกรรมกำรอนุรักษ์น้ ำเพื่อสำนต่อแนวคิดได้เป็นอย่ำงดี  

ส ำหรับป ี2556 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดประกวดผลงำนกำรอนุรักษ์น้ ำจำกโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 3 โดยทีม
ที่ชนะเลิศเป็นเยำวชนจำกโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในกำรด ำเนินโครงกำรยุวชน
ไทยร่วมใจรักษ์น้ ำนั้น เพื่อเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงแรงจูงใจให้กับเยำวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีควำมตระหนักต่อกำรอนุรักษ์
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
 

นอกจากนี มีเหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2556 ดังนี  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  
ในช่วงกลำงปี 2556 บริษัทฯ และ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกมหำอุทกภัยเมื่อปลำยปี 2554 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2556 จนถึงเดือนธันวำคม 2564 ทั้งนี้ กำรรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำก BOI ท ำให้บริษัท
ประปำปทุมธำน ีที่เดิมจะส้ินสุดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในเดือนกรกฎำคม 2559 ได้ขยำยเวลำออกไปจนส้ินสุดปี 2564 และ
ในส่วนของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจนถึงเดือนพฤษภำคม 2564 

 ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2556 ในระดับดีเลิศ และได้รับกำรจัดส ำดับ
ใน SET50 
ในปี 2556  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยได้ประกำศผล

ให้ บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2556 อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดำว) ซึ่งก่อน
หน้ำนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินในระดับดีมำก (4ดำว) ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงรักษำสถำนภำพกำรเป็นบริษัทชั้นน ำ 
50 บริษัทแรก หรือ SET50 ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ด้านผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 กรรมกำรผู้จัดกำรได้แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องต่ำงๆ คือ  

 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำประปำในรอบปี 2556 ดังนี ้
 พื้นที่กรุงเทพตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสุมทรสำคร และนครปฐม บริษัทฯ มียอดกำรจ่ำยน้ ำประปำที่ 
136.1 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่ร้อยละ 3.9 เป็นกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ่ำยน้ ำต่อปีที่จ ำนวน 5 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร โดยปกติปริมำณกำรจ่ำยน้ ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุมทรสำคร และนครปฐม จะอยู่ในปริมำณ 8 ถึง 9 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้สำเหตุอันเนื่องมำจำกผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรกุ้งแช่แข็งส่งออกประสบกับสภำวะโรคกุ้งตำยด่วน 
เป็นผลให้ประมำณกำรจ่ำยน้ ำในอุตสำหกรรมอำหำรแช่แข็งส่งออกชะลอตัว ประกอบกับกำรส่งออกในอุตสำหกรรมอื่นๆ มี
กำรชะลอตัวด้วยเช่นกัน  
 พื้นทีก่รุงเทพตะวันออก คือพื้นที่ปทุมธำน-ีรังสิต มียอดกำรจ่ำยน้ ำประปำที่ 137.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.3 เนื่องจำกขีดควำมสำมำรถกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนีใกลเ้ต็มก ำลังกำรผลิตแล้ว  
 ในส่วนของนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน มียอดกำรจ่ำยน้ ำที่ 6.9 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่ร้อยละ 32 
หรือเพิ่มขี้นเป็นจ ำนวน 5.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ่ำยน้ ำประปำ มีสำเหตุจำกกำรฟื้นสภำพของ
ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินที่ประสบปัญหำอุกภัยเมื่อปลำยปี 2554 ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำ
เปิดด ำเนินกำรใหม่ในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 
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 รำยได้ รำยจ่ำย 
ในด้ำนรำยได้ปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้เป็นจ ำนวน 5,790 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกรำยได้ปี 2555 ร้อยละ 9.8 โดยเป็น

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำที่ประมำณร้อยละ 4.9 และมีรำยได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำก 435 ล้ำนบำทเป็น 714 ล้ำนบำทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ทั้งนี้เนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำบริษัท ประปำปทุมธำนีได้จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัทฯ มำกกว่ำทุกปีที่ผ่ำนมำ 
เพรำะได้รับภำษีคืนจำกกรมสรรพำกรเป็นจ ำนวนประมำณ 320 ล้ำนบำท 
 ในด้ำนต้นทุนขำย บริษัทฯ มีต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจำก 1,525 ล้ำนบำท เป็น 1,587 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำกระแสไฟฟ้ำ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำก 458 ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 537 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ17 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เพิ่มขึ้นจำกกำรพิจำรณำระยะเวลำกำรส้ินสุดสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีของบริษัทฯ และของสรรพำกร ไม่ตรงกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจำรณำว่ำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส้ินสุดลงในเดือน
กรกฎำคม 2555 ในขณะที่สิทธิประโยชน์ทำงภำษีต้องส้ินสุดในเดือนมกรำคม 2555 ประกอบกับในช่วงเวลำดังกล่ำวเป็น
ช่วงเวลำกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้น     ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้หักภำษี ณ ที่จ่ำยของผู้ถือหุ้นไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มี
กำรช ำระภำษี ณ ที่จ่ำยแทนผู้ถือหุ้นเกิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในส่วนค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 260.5 
ล้ำนบำท 
 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิท่ี 2,574 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกก ำไรสุทธิปี 2555 ทีจ่ ำนวน 2,338 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

ในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อส้ินสุดปี 2556 ที่จ ำนวน 24,525 ล้ำนบำท 13,514 ล้ำนบำท 
และ 11,011 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 ในด้ำนกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,279 ล้ำนบำท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
กำรลงทุน 1,101 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจำกกำรฝำกธนำคำรในระยะกลำงและระยะยำวจ ำนวนกว่ำ 800 ล้ำน
บำท ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดเพื่อน ำไปซื้อที่ดินในกำรเตรียมกำรขยำยโรงผลิตน้ ำแห่งที่สอง และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 2,706 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกำรช ำระหนี้เงินกู้ระยะยำว 
โดยสรุปเงินสดบริษัทฯ และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกทั้งสำมกิจกรรมลดลง 529 ล้ำนบำทส่งผลให้ในปลำยปี 2556 บริษัทฯ 
มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่รวมกับเงินสดต้นปีเป็นจ ำนวน 2,148 ล้ำนบำท  และมีอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
เปรียบเทียบกัน ดังนี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
 อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 70.09 69.64 70.90 73.85 73.19 75.21 
 อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 44.46 44.34 45.59 53.21 49.29 55.07 
 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.38   21.93 20.73 22.83 20.14 20.73 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.50 9.48 9.72 9.97 8.51 9.66 
 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 22.40 19.55 16.77 27.52 23.19 22.52 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.23 1.31 1.13 1.29 1.37 1.14 
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 85.24 80.20 66.07   93.01 91.87 67.67 
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ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำม
กฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำต่ำงๆ 
 กรรมกำรผู้จัดกำรได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ณ ส้ินปี 2556 ถือได้ว่ำบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำเป็นเวลำครบ 10 ปี โดย
บริษัทฯ ได้เริ่มท ำสัญญำกับกำรประปำส่วนภูมิภำคเมื่อปี 2543 และจ่ำยน้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคในปี 2547 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2551ด้วยทุนจดทะเบียน 3,990 ล้ำนบำท ในช่วงระยะเวลำ 
10 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนและถือหุ้นใน 3 บริษัทดังนี ้
 1. บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 98 
 2. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 68 
 3. บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 25 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งหวังที่จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้
มอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงของกำรประปำส่วนภูมิภำคกว่ำ 1,500 ทุน และมอบทุนกำรศึกษำให้กับ
โรงเรียนในพื้นท่ีทั้งปทุมธำนี สุมทรสำคร และนครปฐมกว่ำ 800 ทุน บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงอำคำรเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่
ให้บริกำร ท ำกำรจัดสร้ำงระบบประปำภูเขำเพื่อให้ชุมชนได้มีน้ ำประปำใช้ตลอดปีกว่ำ 2 หมื่นคนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตน้ ำ
ดื่มบรรจุขวดเพื่อกำรสำธำรณะและสำธำรณะประโยชน์ โดยไม่มีค่ำตอบแทนจ ำนวนเกือบ 4 แสนขวดรวมถึงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนน้ ำดื่มต่อผู้ประสบภัยพิบัติของประเทศเพื่อนบ้ำน 
 กรรมกำรผู้จัดกำรได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ซึ่ง
สรุปได้ว่ำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจมำแล้วเป็นเวลำ 10 ปี โดยในปีแรกที่ด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ จ่ำยน้ ำจ ำนวน 25.5 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร มีผู้ใช้น้ ำประมำณ 40,000 คน ปี 2556 บริษัทฯ จ่ำยน้ ำเป็นจ ำนวน 136 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีผู้ใช้น้ ำเป็นจ ำนวน
ประมำณ 140,000 คน ในส่วนของประปำปทุมธำนี ในปีแรกที่ได้ด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ จ่ำยน้ ำจ ำนวน 29 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มี
ผู้ใช้น้ ำประมำณ 50,000 คน ปี 2556 บริษัทฯ จ่ำยน้ ำเป็นจ ำนวน 137 ล้ำนลูกบำศก์เมตรมีผู้ใช้น้ ำเป็นจ ำนวนประมำณ 
270,000 คน  
  เมื่อจบกำรน ำเสนอ ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกิจกำรในอนำคตหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล           :  - แสดงควำมชื่นชมกับผลกำรด ำเนินงำนขอบบริษัทฯ ว่ำตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจประสบควำมส ำเร็จมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นมำ
โดยตลอด แต่มีข้อสงสัยถำมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. บริษัท ประปำปทุมธำนี มียอดกำรจ่ำยน้ ำประปำเต็มก ำลังกำรผลิตแล้ว 
บริษัทฯ มีนโยบำยแก้ไขเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไรบ้ำง 
2. บริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ใช้ก ำลังกำรผลิตเป็นจ ำนวนร้อย
ละเท่ำไร เหลือก ำลังกำรผลิตเป็นจ ำนวนเท่ำไร และ มีแผนขยำยก ำลังกำร
ผลิตอย่ำงไร 
3. นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน มีอัตรำกำรเติบโตต่ ำ หำกจะเติบโตจะเป็นใน
ลักษณะก้ำวกระโดดหรือไม่ 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                     :  - ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จดักำร 
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1. บริษัท ประปำปทุมธำนี ฯ อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเก็บและจ่ำยน้ ำให้มำกขึ้น ซึ่งคำดว่ำ
กลำงปี 2557บริษัท ประปำปทุมธำน ีจะสำมำรถจ่ำยน้ ำประปำจำกถังเก็บน้ ำ
ที่จะแล้วเสร็จได้ ในด้ำนกำรขยำยก ำลังกำรผลิต บริษัท ประปำปทุมธำนี อยู่
ในระหว่ำงกำรได้แก่ กำรออกแบบ และวำงผังกำรก่อสร้ำง 
2. บริษัท ฯ มีก ำลังกำรผลิต 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบัน จ่ำยน้ ำ
ให้กับ กปภ. ในปริมำณ 380,000-390,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันหรือคิดเป็น
ก ำลังกำรผลิตที่ร้อยละ 85 และมีก ำลังกำรผลิตเหลือที่ปริมำณ 50,000-
60,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในจ ำนวนนี้เมื่อเทียบกับอัตรำกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจในพื้นที่บริกำร บริษัทฯ จะใช้ก ำลังกำรผลิตเต็มในอีก 2 ปี จึงมีกำร
เตรียมกำรขยำยก ำลังกำรผลิตไว้ล่วงหน้ำแล้ว ส่วนบริษัท ประปำปทุมธำนี 
จ ำกัด มีอัตรำกำรเติบโตประมำณร้อยละ 50 ของอัตรำกำรเติบโตของ บริษัทฯ  
ทั้งนี้เนื่องจำกผู้ใช้น้ ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิตเป็นผู้ใช้น้ ำภำค
ครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่สมุทรสำคร นครปฐม มำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
ปริมำณกำรใช้น้ ำทั้งหมดจะเป็นภำคอุตสำหกรรม จึงท ำให้อัตรำกำรเติบโต
ภำคอุตสำหกรรมจะมีมำกกว่ำภำคครัวเรือน ส ำหรับพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิตมี
อัตรำกำรเติบโตของยอดจ่ำยน้ ำประมำณ 4 ถึง 5 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี 
ในขณะท่ีพื้นที่สมุทรสำครและนครปฐมมีอัตรำกำรเตบิโตในกำรจ่ำยน้ ำอยู่ที่ 8 
ถึง 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และในปัจจุบันอุตสำหกรรมอำหำรส่งออกมี
กำรเพิ่มปริมำณกำรส่งออกมำกขึ้น  
3. พื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินมีอัตรำกำรเติบโตของปริมำณน้ ำ
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะอินโคเจนได้มีกำรเดินเครื่องกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำเรียบร้อยแล้ว 

นำยทองอินทร์ แสงงำม           : - กล่ำวชื่นชมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่สร้ำงผลก ำไรเพิ่มขึ้นทุกปี มีกำร
จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน แต่ได้แสดงควำมกังวลใน
เรื่องกำรลงทุนในธุรกิจอื่น โดยกล่ำวถึงรำยงำนกำรประชุมเมื่อปีที่ผ่ำนมำใน
หน้ำที่ 28 ที่มีผู้ถือหุ้นให้ทบทวนกำรด ำเนินธุรกิจที่นอกเหนือจำกธุรกิจ
น้ ำประปำคือ ธุรกิจพลังงำนและส่ิงแวดล้อม อันอำจจะเกิดควำมเส่ียงในกำร
ลงทุนและผลกำรด ำเนินงำน จนอำจส่งผลสะท้อนมำถึงผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้
คณะกรรม กำรพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน นอกจำกนี้ได้แนะน ำว่ำควรแจ้งผู้ถือหุ้น
ในหนังสือเชิญประชุมว่ำจะมีกำรเล้ียงอำหำรกลำงวันเพื่อจะได้เตรียมตัวมำ
ประชุมได้เหมำะสม 

พ.ต.อ.เสรมิเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์   : - แสดงควำมยินดี ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ได้ด ำเนินงำนให้มีผล
ก ำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ขอเสนอแนะกำรด ำเนินกำร 3 เรื่อง 
1. กำรด ำเนินงำนที่เน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ควรค ำนึงถึงกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำด้วย รวมทั้งกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้
สภำวะไม่แน่นอน (Emerging Risk) เช่นจำกภำวะทำงกำรเมือง 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
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2. ขอให้บริษัทฯ ด ำรงจุดแข็งในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในเรื่องน้ ำไว้ เพื่อ
มิใหคู้่แข่งสำมำรถเข้ำแย่งชิงโอกำสได้ 
3. กำรเตรียมแก้ไขปัญหำแหล่งน้ ำดิบทั้งกรณีวิฤกตกำรณ์ควำมแห้งแล้งหรือ
กรณีน้ ำมำก บริษัทฯ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรบริหำรเหตุกำรณ์ดังกล่ำวที่จะ
เกิดขึ้น 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                       :            - ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. กิจกรรมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ส่วนใหญ่เป็นกำรบริจำค
เงิน ส ำหรับบริษัทฯ ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่นนั้น แต่จะเป็นโครงกำรเพื่อควำม
ยั่งยืน เช่นโครงกำร 1 ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ ำ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทน
แหล่งน้ ำธรรมชำติคือแม่น้ ำท่ำจีนแหล่งวัตถุดิบที่ส ำคัญในกำรผลิตน้ ำประปำ 
ด้วยกำรปลูกป่ำในบริเวณต้นน้ ำของแม่น้ ำแม่กลองที่จังหวัดกำญจนบุรี ให้
เกิดควำมสมดุลทั้งในระบบนิเวศน์และชุมชนโดยรอบ ส ำหรับโครงกำรยุวชน
ไทยร่วมใจรักษ์น้ ำ บริษัทฯ ด ำเนินโครงกำรเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์น้ ำ
และส่ิงแวดล้อมให้แก่เยำวชนคนรุ่นหลังๆ 
2. ควำมกังวลของผู้ถอืหุ้นกรณีควำมเส่ียงจำกกำรขยำยธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นน้ัน 
บริษัทฯ ขอยืนยันว่ำรำยได้หลักยังคงมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนน้ ำประปำ
ร้อยละ 65 และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ ำประปำร้อยละ 35 ส ำหรับกำรลงทุนในธุรกิจที่
ไม่ใช่น้ ำประปำนั้น บริษัทฯ มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ว่ำจะเป็นโดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งประธำนคณะกรรมกำรก็มีพื้นฐำน
ทำงกำรเงินกำรธนำคำร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจเรื่องนี้  
3. เรื่องน้ ำดิบเป็นวัตถุดิบที่ควบคุมไม่ได้ พื้นที่ปทุมธำนีและบำงปะอินใช้น้ ำ
ดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ แต่เมื่อเทียบกับกำรประปำนครหลวง ซึ่งถือว่ำเป็น
พันธมิตรและไม่ใช่คู่แข่ง แต่ใช้น้ ำจำกแหล่งเดียวกัน ในปริมำณมำกกว่ำ
บริษัทฯ 10 เท่ำ มีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลเรื่องคุณภำพและแก้ไขปัญหำร่วมกัน
ตลอดเวลำ จึงไม่น่ำเป็นห่วงในเรื่องคุณภำพ ส ำหรับปริมำณนั้น มีเพียงพอ
อย่ำงแน่นอนโดยสำมำรถวัดได้จำกอัตรำกำรไหลของน้ ำเทียบกับอัตรำกำร
สูบน้ ำดิบ ส่วนพื้นที่ นครปฐม ใช้แหล่งน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีน ในช่วงฤดูแล้ง
จะได้รับกำรผันน้ ำมำจำกแม่น้ ำแม่กลอง ซึ่งมีคุณภำพดี ช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตน้ ำประปำ ประกอบกับจุดสูบน้ ำดิบมีระยะทำงไกลจำกปำกอ่ำวกว่ำ 100 
กิโลเมตรแม่น้ ำท่ำจีนจึงไม่ประสบปัญหำด้ำนน้ ำเค็มจำกน้ ำทะเล 

นำยชัชชัย คุณงำม  :            - เสนอให้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเป็นรูปเล่ม เช่นท่ีเคยเสนอไว้เมื่อปีทีผ่่ำนมำ
   ตำมหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 26 จึงขอทรำบควำมคืบหน้ำ   
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                        :        - ชี้แจงข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  บริษัทฯ 
พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นแผ่นซีดีส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น บริษัทฯ 
จัดพิมพ์เป็นรปูเล่มแจกให้กับผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม  

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จดักำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 
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นำยมำนิตย์  เลิศสำครศิริ             : - สอบถำมในเรื่องดังต่อไปนี ้
1.งบแสดงฐำนะกำรเงินหน้ำ18 ในหัวข้อเงินจ่ำยล่วงหน้ำ เรื่องค่ำที่ดินจ่ำย
ล่วงหน้ำจ ำนวน 90 ล้ำนบำท และค่ำสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำจ ำนวน 
21 ล้ำนบำท ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องดังกล่ำวว่ำเป็นโครงกำรอะไร ที่ไหน 

                 2. เรื่องภัยแล้ง และ น้ ำเค็ม เป็นปัจจัยเส่ียงของบริษัทฯ จะส่งผล 
                                                                     กระทบต่อฐำนนะกำรเงิน หรือผลประกอบกำรของปีนี้เป็นอย่ำงไร 
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                     :  - ตอบขอ้ซักถำมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

ค่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 90 ล้ำนบำท เป็นค่ำจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมกำรใน
กำรขยำยก ำลังกำรผลิตในพื้นที่สมุทรสำคร นครปฐม ส ำหรับค่ำสินทรัพย์ใน
กำรผลิตน้ ำประปำจ ำนวน 21 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำใสในพ้ืนท่ีของปทุมธำน-ีรังสิต 

นำงสำววรำภรณ์  อังศิรกิุลโชติ    : - สอบถำมที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นไว้หรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                      : - กรรมกำรผู้จัดกำร แจ้งใหท่ีประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรผู้จัดกำรและฝ่ำยจัด 
กำรของส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำรได้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) มำ
โดยต่อเนื่องและจะได้จัดท ำแผนเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำต่อไป  

นำยสถำพร ผังนิรันดร์               : - ได้กล่ำวชื่นชมเรื่องกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เร็วมำกเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น 
จึงใหค้วำมเห็นไว้ดังนี ้
1.ขอให้บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่บริษัทฯ ไปถือหุ้น จัดประชุมให้เร็วขึ้น
ดังเช่นบริษัทน้ ำประปำไทย รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทน้ ำประปำไทยด้วยเช่นกัน 
2. ขอให้ปรับปรุงรำยงำนประจ ำปี งบแสดงฐำนะกำรเงิน ให้ตัวใหญ่และสี
เข้มขึ้น 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                     : - ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้แสดงควำมชื่นชมและให้ก ำลังใจกับผู้บริหำรพนักงำน 
ในเรื่องกำรจัดกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2557 ได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกจะ
เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับผู้ถือหุ้นได้เข้ำร่วมประชุมกันอย่ำงทั่วถึงแล้ว ยังเป็น
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร พนักงำน ภำยใต้ควำมกดดันของระยะ
กำรด ำเนินงำนจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ที่จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์ ฯ ด้วย 
2. ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ได้จัดพิมพ์แจกให้กับผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทฯ 
ยินดีที่น ำไปปรับปรุงในเรื่องขนำดของตัวหนังสือและกำรใช้สีภำยในเล่ม ให้ดู
สะอำดคมชัดและอ่ำนง่ำย 

นำยฮั้งไช้ อัคควัสกุล                : - แสดงควำมชื่นชมสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้แทนสมำคมที่ได้เข้ำร่วม

ประชุม และสอบถำมถึงกำรแสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้แทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

กรรมกำรผู้จดักำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้ถือหุ้น 
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ของบริษัท น้ ำประปำไทย พร้อมกับเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
เป็น 3 เรื่อง คือ 
1. บริษัทฯ ควรจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปีเพียง 10 % และส่งแบบสอบถำม
ควำมต้องกำรรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็นรูปเล่ม เพื่อช่วยลดโลกร้อน 
2. ให้คณะกรรมกำรบริหำรเวลำกำรประชุมและให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมให้ตรง
ประเด็น 
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่ำกล่ำวพำดพิงเรื่องทำงกำรเมือง ขอให้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
บริษัทฯ เป็นหลัก 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ เนื่องจำกเป็น
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ที่ประชุมได้รับทรำบ 
 
 มติที่ประชุมรับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2556 
 ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
 กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ เมื่อเห็นว่ำมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้นและรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบในครำว
ต่อไป 

        คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎำคม 2556 มีมติให้จ่ำยเงิน 
ปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจำกผลประกอบกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2556 ที่เสียภำษี
เงินได้นิติบุคคลธรรมดำในอัตรำร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 997.5 ล้ำนบำท โดยได้
จ่ำยเงินปันผลแล้วเมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม 2556  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 
2556 หรือไม่ 
  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ เนื่องจำกเป็น
กำรรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2556 ให้ท่ีประชุมได้รับทรำบ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2556 
 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในเวลำ 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบบัญชี 
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  งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมที่แสดง
ไว้ในรำยงำนประจ ำปี ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปตำมที่ปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” และ “งบกำรเงินและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท” ของรำยงำน
ประจ ำปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้รำยงำนสำระส ำคัญให้ผู้ถือหุ้นทรำบในวำระท่ี 2 
  ประธำนฯ ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุน
ประจ ำปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 หรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์     :            - แสดงควำมคิดเห็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น  1.จำกรำยงำนกำรประชุม หน้ำ 6 เป็นกำรสรุปงบก ำไรขำดทุน ซึ่งหำกตั้งข้อ

สังเกตุค่ำใช้จ่ำยรวมแล้วเพิ่มขึ้นมำก ขอให้ควบคุมค่ำใช้จ่ำยภำยในบริษัท 
ควรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยแต่ในเรื่องที่จ ำเป็นและขอให้มีกำรตรวจสอบอย่ำง
รัดกุม 

   2.จำกรำยงำนงบกำรเงินหน้ำ 22 งบกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมี
ส่วนที่ต้องค ำนึงและต้องระมัดระวังคือ รำยกำรปรับยอดก ำไรก่อนภำษีที่มี
กำรกระทบยอดเมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว เรื่องขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์  

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล        :           - แสดงควำมคิดเห็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น   ในปีต่อไปควรรวมวำระที่ 2 ซึ่งเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ำกับงบ

กำรเงิน เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนข้อมูลเดิม ดังเช่นบริษัทอื่นที่ได้มีกำรปรับ
วำระนี้แล้ว โดยใช้ชื่อวำระ เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน  

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ              :                - ชี้แจงตัวเลขต่ำงๆที่ได้แสดงในงบกำรเงินว่ำ  
ตัวเลขต้นทุนขำยที่เพิ่มขึ้นมำร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ 
ในขณะที่ค่ำสำรเคมีลดลงในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำก
เหตุกำรณ์น้ ำท่วมเมื่อปี 2554 ท ำให้คุณภำพน้ ำไม่ดีในปี 2555 นอกจำกนี้มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรประมำณ 80 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกควำม
คลำดเคล่ือนของกำรค ำนวนสิทธิทำงภำษี ซึ่ งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของกรมสรรพำกร และรับภำระทำงภำษีที่เกิดขึ้นแทนผู้ถือหุ้นกรณี
เช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  

นำยสถำพร  ผังนิรันดร ์      :      - มีข้อคิดเห็นและค ำถำมสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น  1. ควรบริหำรวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (หมำยเหตุงบกำรเงินของผู้สอบบัญชี

ข้อ 12 หน้ำ 41) โดยไม่มีกำรตั้งส ำรอง จะสำมำรถลดมูลค่ำเงินในส่วนนี้ได้ 
    2.กรณีนับวันสิทธิประโยชน์ BOI เพื่อประโยชน์ทำงภำษีคลำดเคล่ือน 

หน่วยงำนภำยในบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยนอกใด จะเป็น

กรรมกำรผู้จดักำร 
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ผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำรเสียภำษีถือเป็นภำระของบริษัทฯ แต่มีผลท ำให้ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้สิทธิในกำรคืนภำษี 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ      : - ชี้แจงวำ่ในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำบริษัทฯ ใช้สำรส้มในกำรผลิตวันละ 
กรรมกำรผู้จัดกำร  30-40 ตัน (2 คันรถ) เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถผลิตได้ต่อเนื่องและเพียงพอ

กรณี คุณภำพน้ ำไม่ดี จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเก็บสำรส้มไว้ให้ใช้งำนได้
อย่ำงน้อย 5-7 วัน  

ดร.ทนง พิทยะ                            : - ชี้แจงเพิ่มเติมในค ำถำมข้อ 2 ว่ำ บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบงบกำรเงินอย่ำง
ละเอียดจำกผู้สอบบัญชีทั้งภำยในและภำยนอกที่ได้รับอนุญำต และธุรกิจก็
มิได้มีควำมสลับซับซ้อน จึงมีควำมโปร่งใสอย่ำงแน่นอน 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี           :               - มีค ำถำมดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น  1.เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำที่ดินจ ำนวน 90 ล้ำนบำท บริษัทฯ น ำไปซื้อที่ดินที่ใด 
   2. รำยได้จำกเงินปันผลจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เพิ่มขึ้นเป็นพันกว่ำล้ำน 

บำทเป็นรำยกำรปกติหรือรำยกำรจ่ำยพิเศษ และในปีต่อไปจะจ่ำยมำกเช่นนี้
อีกหรือไม่ 
3. บริษัท ซีเค พำวเวอร์ฯ จ่ำยเงินปันผลเฉล่ียกี่เปอร์เซ็นต์ 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ  :  - ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ 
กรรมกำรผู้จัดกำร    1.ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมขยำยก ำลังกำรผลิตในพื้นที่อ ำเภอกระทุ่มแบน    
      2.เป็นกำรได้รับเงินปันผลจำกประปำปทุมธำนี ส่วนเหตุที่ได้จ ำนวนมำกนั้น 
      เนื่องจำกประปำปทุมธำนีได้รับคืนภำษี ซึ่งปีต่อไปจะไม่ได้มำกเช่นนี้ 

 3. รำยได้จำก ซีเคพำวเวอร์ เพิ่มจำก 25 ล้ำนบำทเป็น 62 ล้ำนบำท เป็นกำร
บันทึกรับรูก้ ำไรทำงบัญชี แต่ยังไม่ได้รับเงินปันผล 

นำยปรำโมทย์  ลิบรัตนสกุล  :      - สอบถำมว่ำ ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 ติดลบหน่ึงร้อยล้ำนแต่ใน 
ผู้ถือหุ้น     ปี 2556 ติดลบเพิ่มขึ้นเนื่องจำกอะไร และมีเพิ่มอีก 29 ล้ำนบำท มำ 
     จำกอะไร   
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                : ชี้แจงว่ำเป็นตัวเลขที่บันทึกไว้จำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรบริษัทวอเตอร์โฟลว์ฯ ซึ่ง

จะคงบันทึกไว้อยู่จนกว่ำจะเลิกกิจกำร ส่วนอีก 29 ล้ำนเป็นส่วนของบริษัท 
ซีเค พำวเวอร์ฯ ทีไ่ด้รับเพิ่มเข้ำมำ 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชี
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 
 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐำนะ

กำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแล้วตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 2 รำยจ ำนวนหุ้น 2,400 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิด
เป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธำนฯ 

กรรมกำรผู้จดักำร 
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,434,408 99.6735 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,208,451 0.3265 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2556และการจ่ายเงินปันผล 

  5.1 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไปส ารองอื่น 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้ตั้งส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ10 ของทุนช ำระแล้วหรือคิด
เป็นจ ำนวนเงิน 399,000,000 บำทเรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ต้องตั้งส ำรองร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีตำม
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2556 เท่ำกับ 2,358,836,039 บำท ดังนั้น ตำมข้อก ำหนดในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำบริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 235,883,604 บำทไปส ำรองอื่น 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่นหรือไม่ 
   
 

 ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์  : - สอบถำม 2 เรื่อง ได้แก่ 
   1. บริษัทฯ ได้ขอรับควำมเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อนหรือไม่ 

ก่อนกำรลงนำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ 
ซึ่งก ำหนดว่ำบริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีร้อยละ 10 เป็นทุนส ำรอง
อื่น 

                                                           2. ต้องกำรทรำบว่ำในปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินส ำรองสะสมเท่ำไหร่ 
ดร.ทนง พิทยะ                          : - ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรลงนำมในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำน

ประกอบกิจกำรประปำก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดฯ ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกผู้ถือหุ้นในขณะนั้น เป็นกำรตั้งส ำรองตำมกฎกระทรวงส ำหรับบริษัทที่
ประกอบธุรกิจด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทเหล่ำนั้นมี
เงินทุนส ำรองเพียงพอในกรณีที่บริษัทมีเหตุจ ำเป็นต้องใช้ ซึ่งบริษัทฯ ได้
พยำยำมขอยกเว้นกำรตั้งส ำรองตลอดมำ แต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์ : - ขอส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปศึกษำและปรึกษำนักกฎหมำยเพื่อขอ

ยกเว้นหรือยกเลิกเนื่องจำกไม่เป็นธรรมและเป็นเรื่องล้ำสมัย และต้องกำรขอ
มติจำกที่ประชุมกับให้มีกำรบันทึกไว้เป็นหลักฐำน เพื่อน ำไปโต้แย้งกับภำครัฐ  

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                     : - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำข้อก ำหนดเพื่อให้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรประปำนี้

มีมำตั้งแต่แรกซึ่งในช่วงแรกมีกำรห้ำมจ่ำยเงินปันผลและได้มีกำรท ำกำร
แก้ไขสัญญำให้สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ร้อยละ 90 รำยละเอียดได้ลงไว้ให้
ศึกษำในวำระท่ี 5 หน้ำที่ 7   

ผู้ถือหุ้น 

ประธำนฯ 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้ถือหุ้น 
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ดร.ทนง พทิยะ                          : - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำเงินส่วนนี้ยังคงเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเก็บส ำรองไว้ กำรขอ
ยกเว้นหรือร้องเรียนอำจน ำมำซึ่งกำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตจึง ไม่แนะน ำให้
ด ำเนินกำร ควรรอโอกำสและเจรจำ ซึ่งหวังว่ำจะเป็นผลเพรำะธุรกิจอื่นได้รับ
กำรยกเว้นแล้ว ส่วนเรื่องกำรขอเอกสำรที่เกี่ยวข้องจะขอหำรือกับฝ่ำย
กฎหมำยก่อน พร้อมกับขอฟังควำมคิดเห็นอื่นๆ   

นำยชัชชัย คุณงำม                : - ให้ควำมคิดเห็นว่ำประเด็นดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ได้รับกำรหยิบยกขึ้นมำเป็น
ประเด็นทุกปี และประธำนได้ตอบค ำถำมนี้ทุกปี ซึ่งในควำมคิดเห็นส่วนตวั ถ้ำ
เสียเปรียบเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์ ก็ควรยอมและแจ้งว่ำตนเองไม่ต้องกำรลง
มติในเรื่องดังกล่ำว 

นำงศิริพร ศิริไพบูลย์                 : - สอบถำมว่ำกำรกันส ำรองจะส้ินสุดเมื่อไหร่และกำรกันส ำรองนี้จะเกิดขึ้นทุก
ครั้งเมื่อบริษัทฯ มีผลก ำไรใช่หรือไม่  

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                    : - ชี้แจงว่ำต้องกันส ำรองก่อนทุกครั้งที่จะท ำกำรจ่ำยเงินปันผลดังนั้นจึงได้
ด ำเนินกำรมำทุกป ี 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี         : - ขอใหด้ ำเนินกำรประชุมตำมวำระ หำกต้องกำรหำรือเรื่องอื่นๆ ต้องเสนอโดย
มต ิ1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล          : - ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษำหนังสือเชิญประชุมย้อนหลัง เพรำะมีกำรสอบถำมถึง
ประเด็นนี้ทุกปี และขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ เนื่องจำกใช้เวลำกับวำระนี้
มำมำกพอสมควร 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปทุนส ำรองอื่น 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้จัดสรรเงิน

ก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2556 ไปทุนส ำรองอื่นเป็นเงิน 235,883,604 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
  จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
 กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมวำ่ บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำใดๆ เมื่อพิจำรณำนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดส ำหรับจ่ำยเงินปันผลได้จ ำนวน 0.35บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,396.5 
ล้ำนบำทให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลประกอบกำรครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 
0.25 บำท ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.60บำท และมีรำยละเอียดของกำรจ่ำยเงินปันผลที่ขออนุมัติใน
ครัง้นี้ คือ 

1. ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)ในอัตรำหุ้นละ 0.22บำทรวมเป็นเงิน 877.80 
ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยและไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืน
เงินปันผลได้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

ประธำนฯ 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
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2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ0.06 บำทรวมเป็นเงิน 239.40 
ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยร้อยละ10 และสำมำรถน ำไปขอ
เครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

3. ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรำหุ้นละ 0.07 บำท รวมเป็นเงิน 279.30 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยร้อยละ 10 และไม่สำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดวันจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 มีนำคม 2557 
 
ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตรำกำรจำ่ยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ  

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 2,359 2,041 2,063 

2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,990 3,990 3,990 

3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.52 0.40 
4. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ล้ำนบำท) 2,394 2,075     1,596 

5. อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 101.48 101.67 77.40 
 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์        :  - สอบถำมว่ำบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 มีนำคม 2557 ทำง

ไปรษณีย์ใช่หรือไม่ และขอทรำบจ ำนวนเงินก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                           :  - ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 มีนำคม 2557 ทำงไปรษณีย์

ให้กับผู้ถือหุ้น ส ำหรับจ ำนวนเงินก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ขอให้ฝ่ำย
กำรเงินบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นำยสมเกียรติ ปัทมมงคงชัย        :  -ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ มีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 2,338 ล้ำนบำท ก่อนกำรจ่ำยเงินปันผล และมีก ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 
จ ำนวน 1,334.5 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลดังกล่ำวไว้แล้วในเอกสำรงบ
กำรเงิน หน้ำ 20 

 
  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผล 
 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน

ผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำ 0.35 บำทต่อหุ้นรวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,396.5 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรำยชื่อตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2557และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21มีนำคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยปันผลรวมตลอดปีในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
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  จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,472,908 99.6746 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,169,951 0.3254 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุม 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็น
ที่ยอมรับ และอัตรำค่ำสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมำ ซึ่งกำรพิจำรณำอัตรำดังกล่ำวได้ค ำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตรำเงินเฟ้อและ
กำรเปล่ียนแปลงในกำรด ำเนินงำนส ำคัญๆ ท่ีจะมีขึ้นในปี 2557 ร่วมด้วย 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (ชื่อเดิม 
บริษัท ส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2557 โดยมีนำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3844 หรือนำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 หรือนำยกฤษดำ เลิศ
วนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3958 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงนำมในงบกำรเงินประจ ำปี 2557 โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน
เงิน 1,235,000 บำท ซึ่งมีกำรเพิ่มค่ำตอบแทนเฉพำะค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI  ตำมที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
จำก BOI เพิ่มอีก  1 บัตร ส่วนค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี ยังคงเดิมเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
 

รายชื่อ หมายเลขผู้สอบบัญช ี
จ านวนปทีี่ลงลายมือชื่อ 
ตั งแต่ปี 2553-2556 

1. นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 3844 - ปี 
2. นำงสำวสุมำลี  รีวรำบัณฑิต 3970 - ปี 
3. นำยกฤษดำ เลิศวนำ 4958 4 ปี 

   
  โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกล่ำวเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ    
  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท 
ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอื่นๆ ใด
นอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี โดยได้ก ำหนดค่ำตอบแทนทั้งส้ินไม่เกิน 1,235,000 บำท ซึ่งเท่ำกับค่ำสอบบัญชีในปี 2556 
รำยละเอียด ดังนี้        
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(หน่วย : บำท) 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี  525,000  525,000  525,000 
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน 3ไตรมำสแรก  570,000  570,000  570,000 
ค่ำบริกำรตรวจสอบตำมข้อบังคับ BOI 140,000 70,000  140,000 

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

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนด
ค่ำตอบแทนหรือไม่ 
   ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ 
 
นำยชัชชัย คุณงำม               :  - กล่ำวว่ำเป็นเรื่องดีที่บริษัทฯ สำมำรถท ำกำรสอบบัญชีและจัดกำรประชุมได้

รวดเร็วเช่นนี้ เพรำะจะได้ไม่อยู่ในช่วงเวลำเดียวกันกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงปลำยเดือนมีนำคมและเดือนเมษำยน ท ำให้มีควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำเข้ำร่วมประชุม 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนำงสำว

ศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3844  นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 3970 และนำยกฤษดำ เลิศวนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3958 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิของบริษัทฯ ประจ ำปี 2557 ตำมที่
เสนอ โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 1,235,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,374,708 99.6717 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,268,151 0.3283 

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ก่อนเริ่มประชุมวำระนี้ กรรมกำรผู้ได้รับกำรเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรได้ออกจำกห้องประชุมซึ่งรวมถึง     
ดร.ทนง พิทยะ  ประธำนฯ จึงได้ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุม 
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของ
กรรมกำรท้ังหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  

ผู้ถือหุ้น  
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  กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้   
 
 บริษัทฯ มีกรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน ดังนั้นกรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระมี 4 ท่ำน คือ           

 1. ดร.ทนง พิทยะ  กรรมกำรอิสระ 
 2. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ 

3. นำยเรียวทำโร ซูมิ  กรรมกำร  
4. นำยโทโมโนริ ซูซูกิ  กรรมกำร 

 โดยรำยละเอียดประวัติและผลงำนของบุคคลทั้ง 4 ท่ำน ได้น ำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ ทั้งนี้  กรรมกำรที่
ครบวำระทุกท่ำนได้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ยกเว้นนำยเรียวทำโร ซูมิ ซึ่งต้องเดินทำงไปประเทศญี่ปุ่นอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกมำรดำป่วยหนัก 

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจำรณำเห็นชอบตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรที่
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ทั้ง 4 ท่ำน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ นำยเรียวทำโร ซูมิ  และนำยโทโมโนริ   
ซูซูกิ  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  
ซึ่งวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมขี้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกบักำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำม
วำระหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี ้

 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์   :  - ได้เสนอชื่อ นำยสถำพร  ผังนิรันดร์  ผู้ถือหุ้นรำยย่อย อำยุ 55 ปี จบกำร 
ผู้ถือหุ้น   ศึกษำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่คุณสมบัติ

เหมำะสม ให้ท่ีประชุมพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำรับรอง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 69 และ มำตรำ 70 ในกำรไม่ก ำหนดข้อจ ำกดัใดๆ ที่
จะเป็นกำรกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
กำรประชุมยังสำมำรถที่จะเสนอชื่อบุคคลในวันประชุมนี้ได้  โดยได้
ยกตัวอย่ำงบริษัทแห่งหน่ึงทีได้เคยเข้ำร่วมประชุมและได้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นรำย
ย่อยให้ที่ประชุมพิจำรณำซึ่งได้รับอนุญำตในแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำว 
ถึงแม้ว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนนั้นจะได้รับคะแนนเสียงส่วนน้อยและมิได้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรก็ตำม  แต่ก็ถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม  จึง
ขอให้บริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน)  พิจำรณำในแนวทำงปฏิบัตินี้
เช่นกัน 
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นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว     :   - ชี้แจงว่ำบริษัทฯ มิได้มีข้อกีดกันใดๆ  โดยได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ 
ประธำนฯ  บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นกำร

ล่วงหน้ำระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2556 เพื่อจะได้มี
ระยะเวลำในกำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องและตำม
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้น 

    ทั้งนี้  ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงระบุในหนังสือเชิญประชุมซึ่งเมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำมำยัง 
บริษัทฯ  

นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์       :  - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือก 
ทีป่รึกษำกฏหมำย  ตั้ ง เป็ นกรรมกำรตำมข้ อก ำ หนดและกฏหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ 

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ประกำศคณะกรรมกำรตลำด
ทุนข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ได้รับกำรพิจำรณำจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติตอ้งห้ำม  ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ตำมกฏหมำยทุกประกำรแล้ว 

นำยชัชชัย คุณงำม              : - แสดงควำมคิดเห็นว่ำ โดยหลักกำรแล้วเห็นด้วยว่ำกำรเสนอชื่อผู้ถือหุ้นรำย 
ผู้ถือหุ้น  ย่อยเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรนั้นสำมำรถท ำได้ แต่ก็จะต้องปฏิบัติ

ตำมระเบียบและแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ เช่น  ต้องเสนอประวัติบุคคล
ดังกล่ำวเพื่อกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรภำยในของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อ ซึ่งในปีต่อๆ ไป หำกมีกำรเสนอชื่อผู้ถือหุ้น
รำยย่อยและได้ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ ที่ถูกต้องแล้ว ตนเองก็จะลงคะแนน
เสียงสนับสนุน 

นำยสถำพร ผังนิรันดร ์         : - ชี้แจงว่ำ กำรที่มีกำรเสนอชื่อตนเองเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็น 
ผู้ถือหุ้น  กรรมกำรครั้งนี้ เป็นเพียงกำรสร้ำงสีสรรค์ของกำรประชุมเท่ำนั้นจึงขอให้ 

พิจำรณำด ำเนินกำรประชุมต่อไป  
   เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ ได้แจ้งผลกำรนับคะแนนซึ่งเป็นกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล 
 

 มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติเลือกตั้ง  ดร.ทนง พิทยะ  นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยเรียวทำโร ซูมิ และนำยโทโมโนริ ซูซูกิ 
กรรมกำรที่ครบวำระกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำร สรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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รายชื่อ เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

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

คิดเป็นร้อยละ 99.6719 0.0016 0.3265 

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 3,419,434,908 เสียง 1,999,300 เสียง 11,208,651 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.6152 0.0582 0.3265 

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

คิดเป็นร้อยละ 93.6471 6.0297 0.3232 

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

คิดเป็นร้อยละ 99.5620 0.1112 0.3268 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ในฐำนะท ำหน้ำที่ประธำน ฯ แจ้งว่ำส ำหรับวำระนี้
กรรมกำรทุกท่ำนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง และ ได้เชิญกรรมกำร 4 ท่ำนที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำห้องประชุม จำกนั้นได้เชิญประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำน
รำยละเอียดต่อที่ประชุม  
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 
ก ำหนดให้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง  และ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ  และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม" 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดย
บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำร
ดังกล่ำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ  
โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนนั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตลอดจน
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ซึ่งใน 4 ปีท่ีผ่ำนมำอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยเงินปันผล
แล้วจะมีอัตรำส่วนที่ลดลงตลอดในแต่ละปีและคำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมรำยละเอียดที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
ดังนี ้     
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(หน่วย : บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 2553 2554 2555 2556 2557 

รำยได้รวม 3,554 3,746 4,141 4,777 - 
ก ำไรสุทธ ิ 1,959 2,063 2,041 2,359 - 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 0.35 0.40 0.52 0.60 - 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2553 2554 2555 2556 2557 
ค่ำตอบแทนประจ ำและเบี้ยประชุม 5.728 6.043 6.463 6.823 7.334 
โบนัส 8.279 10.334 12.129 16.091 18.421 
ค่ำตอบแทนรวม 14.007 16.377 18.565 22.914 25.755 
อัตรำคำ่ตอบแทนเทยีบกับเงินปันผลจ่ำยของปีท่ีผ่ำนมำ        
    ค่ำตอบแทนประจ ำและเบี้ยประชุม 0.51 0.43 0.40 0.33 0.31 
    โบนัส 0.74 0.74 0.76 0.78 0.77 
    ค่ำตอบแทนรวม 1.25 1.17 1.16 1.10 1.08 

  
 โดยมีรำยละเอียดเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรของแต่ละคณะดังนี้ 
ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร          
            (หน่วย : บำท) 

คณะกรรมกำร 2557 2556 2555 

คณะกรรมกำรบริษัท 4,840,000 4,549,290 4,292,000 
คณะกรรมกำรบริหำร 879,000 828,900 782,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 433,000 406,600 383,500 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 394,000 372,100 351,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 394,000 293,700 277,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 394,000 372,100 351,000 

รวม 7,334,000 6,822,690 6,436,500 
 

  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 
  1.โบนัสกรรมกำรตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2556 จ ำนวน 18,421,000 บำท 
  2. ค่ำตอบแทนประจ ำและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรประจ ำปี 2557 จ ำนวน 7,334,000 บำท 
 เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร   
  

     มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมอนุมัติโบนัสของคณะกรรมกำร
ประจ ำปี 2556 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 18,421,000 บำท และก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 
2557 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,334,000 บำท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 
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 จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,374,260,552 98.3709 
ไม่เห็นด้วย 42,258,656 1.2320 
งดออกเสียง 13,621,051 0.3971 

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระน้ี จ ำนวน 7,462,800 เสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม      
 กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2554 เมื่อ 7 มีนำคม 2554 ที่ประชุมได้อนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับว่ำด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรขยำยขอบเขตก ำรด ำเนินธุรกิจให้
ครอบคลุมเรื่องพลังงำนและส่ิงแวดล้อม ซึ่งต่อมำบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ลงทุนในธุรกิจพลังงำน เป็นเงิน 2,760 ล้ำนบำท และภำยใต้แผน แผนปฏิบัติกำร 5 ปี บริษัทฯ มีแผนลงทุนทั้งในธุรกิจน้ ำ 
พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดกำรพ่ึงพำรำยได้จำกแหล่งใดแหล่งหน่ึงแต่เพียงอย่ำงเดียว และที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 
1/2014 เมื่อ 27 มกรำคม 2557 ได้เห็นชอบให้เปล่ียนชื่อบริษัทฯ จำกเดิม บริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน) (Thai Tap 
Water Supply Public Company Limited) เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) (TTW Public Company Limited) ซึ่ง 
TTW เป็นชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงขออนุมัติที่ประชุม เปล่ียนชื่อบริษัท เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
(TTW Public Company Limited) 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำร 
      เปล่ียนชื่อบริษัท  
      จำกเดิมบริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  
      ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,427,108 99.6733 
ไม่เห็นด้วย 7,000 0.0001 
งดออกเสียง 11,208,751 0.3265 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนตราประทับบริษัท 
 ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
            กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ข้อบังคับข้อท่ี 41 ได้ก ำหนดตรำบริษัทไว้ ซึ่งตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนนั้น 
ตรำประทับจะต้องมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำกกำรท่ีทีป่ระชุมได้อนุมัติกำรเปล่ียนชื่อบริษัทฯ ในวำระที่ 9 นั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับชื่อที่เปล่ียนไป จึงขออนุมัติเปล่ียนตรำประทับ 
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                                                 จำก                                 เปล่ียนเป็น 

    
 

 
 
 

 ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 
นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี          :   - สอบถำมควำมหมำยของจุด 5 จุด และ สีของตรำประทับ 
ผู้ถือหุ้น 
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ :   - ชี้แจงว่ำ 1. สีที่ใช้ เป็น สีฟ้ำสด (C:81/M:61/Y:0/K:0) 
กรรมกำรผู้จัดกำร                                           2. สัญญลักษณ์ 5 จุด คือท่อน้ ำประปำ 5 ขนำดที่บริษัทฯ ใช้ใน  

      กำรวำงระบบส่งน้ ำ 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำร

เปล่ียนตรำประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,427,108 99.6733 
ไม่เห็นด้วย 3,000 0.0001 
งดออกเสียง 11,210,751 0.3266 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

(ข้อ 1 ข้อบังคับของบริษัท น  าประปาไทย จ ากัด(มหาชน)) 
ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมวำ่ เมื่อมีกำรเปล่ียนชื่อบริษัทฯ จึงมีควำม  จ ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อบังคับ

ข้อที่ 1 

จำก 

ข้อ 1.  ชื่อบริษัท  “บริษัท   น้ ำประปำไทย _จ ำกัด (มหำชน) ” ,                   

และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED”  

เปล่ียนเป็น 

ข้อ 1.   ชื่อบริษัท “ _บริษัท ทีทีดับบลิว   จ ำกัด (มหำชน) ” ,   

                               และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ   “ TTW PUBLIC COMPANY LIMITED”   
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 1ข้อบังคับของบริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน)) เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,421,378,308 99.6718 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 11,264,551 0.3282 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขข้อบังคับบริษทั (ข้อ 41 ตราประทับของบริษัท) 

 ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนต่อที่ประชุม     
 กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ที่ประชุมวำ่ เมื่อมีกำรเปล่ียนตรำประทับของบริษัทฯ จงึมคีวำม 

จ ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อบังคับข้อที่ 41  

 จำก 
 ข้อ 41 ตรำประทับของบรษิัทเป็นดงันี ้

 
 
 
  
 เป็น 
 ข้อ 41 ตรำประทับของบริษัทเป็นดงันี ้
 

 
 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียง 
        ลงคะแนนลงคะแนนอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 41ตรำประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

เปล่ียนตรำประทับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 1,028 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,432,642,859 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,412,783,008 99.4214 
ไม่เห็นด้วย 8,592,300 0.2503 
งดออกเสียง 11,267,551 0.3282 
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วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  
นำยชัชชัย คุณงำม :                - ขอทรำบควำมควำมเห็นจำกประธำนเรื่องข้อดีข้อเสียโครงกำรจ ำ 
ผู้ถือหุ้น น ำข้ำว และ เศรษฐกิจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรประท้วงปิด

กรุงเทพฯ มำกน้อยเพียงไร และเสนอแนะว่ำในกำรประชุมครั้ง
ต่อไป เรื่องกำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่นนั้นให้เพิ่มควำมเห็น
คณะกรรมกำรว่ำเป็นมำตรกำรตำมกฎหมำยที่บริษัทมีควำม
จ ำเป็นต้องปฏิบัติ และได้มีควำมพยำยำมขอแก้ไขแล้ว แต่ไม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก ำก ำกับดูแล เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้
เข้ำใจและไม่มีประเด็นค ำถำม 

นำงสำวพัชรินทร์ ชำญเมธำ            :   - ขอทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติต่อกำรเยี่ยมชมกิจกำรบริษัทผู้ถือหุ้น
   เนื่องจำกได้ลงชื่อประสงค์ไปเยี่ยมชมทุกปีแต่ไม่ได้ได้รับกำร
   คัดเลือก ทรำบจำกเพื่อนผู้ถือหุ้นว่ำจะต้องไปลงชื่อบนเว็บไซต์จึง 

ขอทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติ และในปีนี้จะมีกำรเยี่ยมชมกิจกำรอีก
หรือไม่ 

นำยมำนิตย์ เลิศสำครศิร ิ               :  - ต้องกำรทรำบเรื่องสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก บีโอไอผู้ถือหุ้น
   ตั้งแต่ปี 2557-2564 ว่ำเป็นเช่นไร 
นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                         :   - ชี้แจงว่ำ ในส่วนของบริษัทน้ ำประปำไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทำง 

ภำษีจำกกำรขำยน้ ำ เต็มจ ำนวน ส่วนประปำปทุมได้รับสิทธิ
ประโยชน์เฉพำะส่วนทีข่ำยน้ ำเกินจำกยอด 288,000 ลบ.เมตร และ
ทีน่ิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษี  

ดร.ทนง พิทยะ                              :   - ชี้แจงในเรื่องกำรเยี่ยมชมกิจกำรกับบริษัทฯ ว่ำในปีต่อไปยังคงมี 
ประธำนฯ  เช่นเดิม โดยขอให้แสดงควำมจ ำนงไว้ได้และได้ให้ควำมเห็นต่อ

โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวและผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรประท้วง
ต่อต้ำนรัฐบำล ว่ำ นโยบำยจ ำน ำข้ำวหรือประกันรำคำข้ำวเป็น
นโยบำยที่รัฐบำลหลำยๆรัฐบำลได้ใช้มำนำนแล้ว เพื่อยกระดับ
รำคำข้ำวให้ชำวนำไทย แต่ที่ผ่ำนมำไม่เคยมีปัญหำเพรำะไม่ได้
ก ำหนดรำคำที่สูงมำกแล้วประกำศเป็นนโยบำยว่ำจ ำน ำทุกเม็ดจน
เป็นนโยบำยประชำนิยม ที่ปฏิบัติไม่ได้เช่นนี้ เพรำะไม่สำมำรถ
ส่งออกไปแข่งขันทำงด้ำนรำคำกับประเทศผู้ผลิตข้ำวอื่นๆ ซึ่งผลิต
ได้เพิ่มขึ้นมำกเช่นกัน ท ำให้ชำวนำเดือดร้อนกลำยประเด็นทำง
กำรเมืองที่ยืดเยื้อ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ในเดือนนี้ จะท ำ
ให้อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจปีนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1-2 
และจะกระทบกับควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจำกไม่มั่นใจใน
สถำนกำรณ์ทำง กำร เมื อ ง  ซึ่ ง จะท ำ ให้อั ต รำกำรบริ โภค
ภำยในประเทศลดลง เนื่องจำกขำดเงินหมุนเวียนเพรำะรัฐบำล
รักษำกำร ไม่สำมำรถอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้หมุนเวียน
เข้ำ สู่ระบบเศรษฐกิจได้  จึงส่งผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ

กรรมกำรผู้จดักำร 
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โดยทั่วไป จำกนั้นประธำน ฯ ได้ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรกล่ำวควำม
ในใจต่อผู้ถือหุ้นในโอกำสที่จะพ้นหน้ำที่หลังกำรประชุมวันน้ี 

นำยสมโพธิ ศรีภูมิ                         :  - กล่ำวขอบคณุประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรทุกท่ำน ผู้ถือหุ้น   
 และพนักงำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือต่อกำรปฏิบัติงำนตลอดเวลำที ่  
ผ่ำนมำท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ในโอกำสที่จะ
พ้นวำระ เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในอนำคตจะเจริญยิ่งขึ้น
กว่ำเดิม เนื่องจำกผู้ที่จะมำปฏิบัติหน้ำที่ต่อเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้ว 

นำยสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล              :                 - ขอเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น กล่ำวขอบคุณ คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมกำร 
 ผู้จัดกำรท่ีได้น ำพำบริษัทฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จ มำจนถึงวันน้ี    

ดร.ทนง พิทยะ                               :   - ได้กล่ำวแนะน ำนำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำรคนใหม่     
และกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมำประชุมวันน้ี รวมทั้งข้อคิดเห็น
ต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ พร้อมกับกล่ำวปิดประชุมเวลำ 17.30 น. 

  

 ลงชื่อ  ____________________________ 
              (ดร.ทนง พิทยะ) 
             ประธำนท่ีประชุม  

กรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้ถือหุ้น 

ประธำนฯ  


