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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

 

วนั  เวลา  และสถานท่ีประชมุ 

ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์

กรุงเทพมหานคร  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 12 ทา่น 

1. ดร.ทนง พทิยะ  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์  รองประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

4. นายเตชะพทิย์ แสงสงิแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

และกรรมการอิสระ 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

6. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8. นายจนุ อะเกตะ  กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

9. นายสวุิช พึง่เจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

10. ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

11. นายโทโมโนริ ซซูกิู  กรรมการและกรรมการบริหาร 

12. นายสมโพธิ ศรีภมูิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ เลขานกุารบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ท่าน 

1. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายสมภล กฤษฎาสมิะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

5. นายศวิา นาคธารีย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

6. นายธนชั ศริิเจริญ  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตักิาร 

7. นายสหชยั เฮงตระกลู  ผู้ อํานวยการประจําสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 

8. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 
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ผู้ เข้าร่วมการประชมุอ่ืน ๆ 

1. นางสาวสธุางค์ คนศลิป บริษัทหลกัทรัพย์ ทีนิตี ้จํากดั   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2. นางสาวมณีรัตน์ แจ้งแจม่จิต บริษัทหลกัทรัพย์ ทีนิตี ้จํากดั   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3. นายพิทวสั ตนัตวิฒัน์  บริษัทหลกัทรัพย์ ทีนิตี ้จํากดั   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. นางสาวอมุาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทีนิตี ้จํากดั   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

5. นายนพดล อินทรลบิ  บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6. นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน์   บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

     

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมและ

กระบวนการนบัคะแนนเสียง  ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง

เท่ากับจํานวนหุ้ นท่ีถืออยู่และหุ้ นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้ นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้กระทําโดยวิธียกมือ 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึง่ใช้วิธีการยกมือนัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ให้กรอกความประสงค์ท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ

ในบตัร และเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะไม่

เก็บบตัรสําหรับกรณีเห็นด้วย 

สําหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก

จํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานงึถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนา

ไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติ จะใช้มติข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบหลงัจบการประชุมในวาระ

ถดัไป  โดยมีท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน์  บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นคน

กลางในการตรวจสอบการลงคะแนน 

โดยในการประชมุครัง้นี ้มีวาระท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัคือวาระท่ี 3 ซึง่ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นท่ีมี

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 1,580,339,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นทัง้หมด

ของบริษัทฯ 

มีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่วม

ประชมุแทน จํานวน 16 ราย เป็นจํานวน 182,228,400 หุ้น 
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เร่ิมการประชุม 

ดร.ทนง พิทยะ ประธานท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและโดย

ผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 165   ราย  นบัจํานวนหุ้นได้        151,393,065 หุ้น 

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  158   ราย  นบัจํานวนหุ้นได้     2,761,570,383 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 323 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,912,963,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0066 ของจํานวน

หุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  จํานวน 3,990,000,000 หุ้นซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตาม

ข้อบงัคบั ข้อ 30 ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึง่

ประชมุเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 ตามท่ีได้สง่สําเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือนดั

ประชมุในครัง้นี ้  ซึง่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม มีผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น นายทองอินทร์ แสงงาม ได้กล่าวช่ืนชมกบัการจดัประชมุในครัง้นีท่ี้ให้ความสะดวกสบาย

กบัผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งดี ซึง่ประธานฯ ได้แสดงความขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความคดิเห็นอนัจะเป็นประโยชน์ใน

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในโอกาสตอ่ไป  

 

 มต ิ ท่ีประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้  334 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,281,788,799 หรือร้อยละ100 ของ

จํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  เห็นด้วย         3,281,760,699     เสียง  คดิเป็นร้อยละ    99.9991  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  ไมเ่ห็นด้วย                          0    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  งดออกเสียง               28,100    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.0009 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้ จัดการรายงานข้อเท็จจริงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัท

สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ เม่ือเห็นวา่มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้และรายงานให้ท่ี

ประชมุทราบในคราวตอ่ไป 

 บริษัทฯ มีกําไรจากผลประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุของงวด  6 เดือน สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2011 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฏาคม 2554ได้มีมติ

อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 598,500,000 

บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2554 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 

 ทองอนิทร์ แสงงาม ผู้ รับมอบฉนัทะ มีข้อสงสยัเร่ืองหนงัสือบริคณห์สนธิ เก่ียวกบัเร่ืองระเบียบวาระ

การประชุมกําหนดไว้ในวรรคท่ี 2 ว่า ต้องรับทราบผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา เพราะหากไม่มีผลการ

ดําเนินงานท่ีผา่นมา การจ่ายเงินปันผลจะไมส่มบรูณ์ จงึขอให้ท่ีประชมุให้ความกระจ่างในประเดน็นี ้

 นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้ จัดการ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นและท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ถ้ามีกําไรท่ีเหมาะสมหรือสมควร โดยให้รายงานตอ่ท่ี

ประชุมให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ต่อไป และในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาบริษัทฯ ให้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเรียบร้อยแล้วในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปเม่ือวนัท่ี 

26 สงิหาคม 2554 

 ทัง้นี ้หากไม่มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิเศษในลกัษณะเช่นนี ้การรายงานผลหรือการรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะนําเสนอเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชมุผู้

ถือหุ้นในรอบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปกติ แต่เน่ืองจากในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นวาระพิเศษ จึง

นําเสนอเพ่ือทราบตามข้อกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท หากผู้ ถือหุ้นต้องการทราบผลการดําเนินงานสามารถ

ศกึษาได้จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าท่ี 43 ถึง 44 ซึง่ได้นําส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยเอกสารดงักล่าวเป็นการแสดงผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัผลการ

ดําเนินงานของปี 2553 และ 2552 และ กรรมการผู้จดัการได้สรุปให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าในปี 2553 บริษัทฯ มี

กําไรสทุธิ 2,073 ล้านบาท สําหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทฯ มีกําไร 1,629 ล้านบาท ซึง่หากจะ

เปรียบเทียบผลกําไรสามารถทําได้โดยการเฉล่ียผลกําไรเป็นแตล่ะไตรมาสมาเปรียบเทียบกนัซึง่คา่เฉล่ียท่ีได้

ในแตล่ะไตรมาสมีคา่ใกล้เคียงกบัปี 2553  

 ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาผลการดําเนินงานในรายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระก่อน และสามารถนําไปสอบถามในวาระอ่ืน ๆ ได้  
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา  

มต ิ   ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าในการพิจารณาวาระท่ี 3 มีกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้

เสียจํานวน 7 คนได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายณรงค์ แสงสริุยะ, นายประเสริฐ มริตตนะพร, ดร.สมบตั ิ

กิจจาลกัษณ์, นายสวุิช พึ่งเจริญ, นายสมโพธิ ศรีภมูิ, และนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั   ซึ่งบุคคลดงักล่าว

เข้าประชุมได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้นายสมโพธิ ศรีภูมิ  ในฐานะกรรมการผู้ จัดการจะเป็น

ผู้ ดําเนินการให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในวาระท่ีพิจารณา โดยจะเป็นการนําเสนอข้อมลูท่ีไม่เป็นการชีนํ้าให้กบัผู้ ถือ

หุ้น  

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้จดัการรายงานข้อเท็จจริงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เหตผุลท่ีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ มีสว่น

ได้เสียในวาระนีเ้น่ืองจาก ปัจจบุนั บมจ.นํา้ประปาไทยถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (“CKP”) จํานวน

ร้อยละ 30 และมีสิทธิเข้าเป็นกรรมการบริษัท CKP จํานวน 2 คน บมจ.นํา้ประปาไทยได้สง่กรรมการผู้จดัการ

คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินคือ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย เข้าเป็น

กรรมการของบริษัท CKP จึงเป็นสาเหตท่ีุกรรมการผู้จดัการ และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ มี

สว่นได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ ดงันัน้ กรรมการผู้จดัการจะทําหน้าท่ีเพียงทําการชีแ้จงแตจ่ะไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระนี ้

 กรรมการผู้ จัดการกล่าวต่อไปว่าในประเด็นดงักล่าว มีผู้ ถือหุ้ นจํานวนมากได้สอบถามไปยัง

บริษัทฯ เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัเอกสารดงักล่าว ซึง่กรรมการผู้จดัการได้แสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้

ความสนใจ 

 ในการนี  ้กรรมการผู้ จัดการได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี  ้การขอนุมัติผู้ ถือหุ้ นในการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นการขออนมุตัเิพ่ือซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 

CKP เป็นจํานวนไม่เกิน 273 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ไม่เกิน 2,730 ล้านบาท ซึง่

เม่ือรวมกบัการลงทนุท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปซือ้หุ้นของบริษัท CKP มาก่อนหน้านีเ้ป็นจํานวน 3 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 

บาท เป็นเงิน 30 ล้านบาท รวมเป็นหุ้นสามญัทัง้หมดคิดเป็นจํานวน 276 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ

ทนุจดทะเบียนของบริษัท CKP เม่ือรวมมลูค่าของโครงการนีท้ัง้สิน้จะมีมลูค่าโครงการเป็นเงิน 2,760 ล้าน

บาท 

 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 บมจ.นํา้ประปาไทยได้เข้าไปซือ้หุ้นบริษัท CKP จากบมจ.ช.การช่าง 

บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ และ บจก. ท่ีดินบางปะอิน ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินท่ีใช้ไปทัง้สิน้ 30 ล้าน

บาท ทําให้ บมจ. นํา้ประปาไทย เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของบริษัท CKP ท่ีมีทนุจดทะเบียน 100 
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ล้านบาท และเป็นท่ีมาท่ี บมจ. นํา้ประปาไทย เสนอช่ือกรรมการผู้ จัดการและผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงินเข้าเป็นกรรมการ 2 ใน 7 คน ของกรรมการในบริษัท CKP  

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ บจก. CKP ได้อนุมตัิให้มีการจดทะเบียน

เพิ่มทนุจาก 100 ล้านบาท เป็น 9,200 ล้านบาท เพ่ือนําเงินไปซือ้หุ้นของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จํากดั (“SEAN”)ให้ได้ประมาณร้อยละ 55 ดงันัน้หาก บมจ. นํา้ประปาไทย ต้องการรักษาสดัส่วนร้อยละ 30 

ในบริษัท CKP บริษัทฯ จะต้องลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นท่ีถือไว้ร้อยละ 30 หรือเป็นจํานวนหุ้น 273 ล้าน

หุ้น คดิเป็นเงิน 2,730 ล้านบาท 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. นํา้ประปาไทย 

และมีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้กรรมการผู้จดัการได้นํากราฟแผนภมูิมา

แสดงประกอบการรายงานให้ท่ีประชมุได้รับทราบรายละเอียด คือ 

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ได้มีการดําเนินการจดัตัง้บริษัท CKP โดยมีผู้ ถือหุ้นหลกั 3 ราย 

ประกอบด้วย 

  - บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

  - บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

  - บริษัท ท่ีดนิบางปะอิน จํากดั 

โดยมีทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 บมจ. นํา้ประปาไทยเข้าซือ้หุ้นจํานวน 

3 ล้านหุ้นเป็นเงิน 30 ล้านบาท และมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 ทําให้ บมจ. ช.การช่างท่ีเดิมถือหุ้นจํานวน

ร้อยละ 49 ลดลงเหลือร้อยละ 38 บมจ.ทางดว่นกรุงเทพจากเดิมร้อยละ 42 ลดลงเหลือร้อยละ 30 บจก.ท่ีดิน

บางปะอินจากเดมิร้อยละ 9 ลดลงเหลือร้อยละ 2  

 จากมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท CKP มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 

9,200 ล้านบาทบริษัท CKP จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 กรรมการผู้จดัการรายงานให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัท CKP เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืนหรือ

เรียกวา่ Holding Company  ซึง่ในปัจจบุนับริษัท CKP ได้ไปลงทนุในบริษัท SEAN ในสดัสว่นร้อยละ 38 และ

บริษัท CKP มีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท SEAN เป็นประมาณร้อยละ 55โดยการซือ้

หุ้น SEAN จากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน   จึงเป็นสาเหตท่ีุ บริษัท CKP จะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนเดิมเป็น 9,200 ล้าน

บาท คือเพิ่มขึน้ 9,100 ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้ไปชําระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินท่ีค้างชําระจากการท่ีได้

ไปซือ้หุ้น SEAN จาก บมจ. ช.การช่างในครัง้แรก  อีกสว่นหนึง่เป็นการไปซือ้หุ้นของบริษัท SEAN จากผู้ ถือหุ้น

รายอ่ืนอีกประมาณกวา่ 2,000 ล้านบาทและสว่นท่ีเหลือประมาณ 10 ล้านบาทจะเก็บไว้เป็นเงินทนุหมนุเวียน

ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 สําหรับรายละเอียดของบริษัท SEAN กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า เดิมบริษัท 

SEAN เป็นผู้ รับสมัปทานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเข่ือนนํา้งึม 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ในขณะเดียวกนับริษัท SEAN ยงัมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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บริษัท SEAN ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าทกุชนิด โดยมีทนุจดทะเบียนประมาณ 6,607 ล้านบาท และมี

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท SEAN ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)ในสดัสว่นร้อยละ 38 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จํากดั ร้อยละ33.33 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 16.67 

และผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆร้อยละ 12 และจากการท่ีบริษัท CKP ได้ซือ้หุ้นบริษัท SEAN จาก บมจ. ช.การช่าง ใน

สดัสว่นร้อยละ 38 จึงสง่ผลให้บริษัท CKP เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท SEAN แทนบมจ.ช การช่าง สว่นผู้ ถือหุ้นราย

อ่ืนยงัคงเป็นเช่นเดมิ 

 ในปี 2549 บริษัท SEAN ได้ดําเนินการก่อตัง้บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จํากัดขึน้ โดยจดทะเบียน

บริษัท ใน สปป.ลาว และ ได้โอนสิทธิในสญัญาสมัปทาน สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงสญัญาพนัธอ่ืนๆ ให้กบั

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 ทําให้บริษัท ไฟฟ้า นํา้งมึ 2 เป็นผู้ รับสมัปทานในการผลติกระแสไฟฟ้าจากเข่ือนนํา้งมึ 2 

 บริษัท ไฟฟ้า นํา้งึม 2 จํากดั มีทนุจดทะเบียน 8,809 ล้านบาทมีผู้ ถือหุ้น 2 รายคือบริษัท SEAN

ในสดัสว่นร้อยละ 75 และรัฐบาลลาว โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในสดัสว่นร้อยละ 25 ทัง้นีเ้หตท่ีุบริษัท SEAN 

ต้องโอนสมัปทานไฟฟ้าให้กบั บริษัท ไฟฟ้า นํา้งมึ 2 เน่ืองจากในระหวา่งท่ีบริษัท SEAN มีการเจรจาสมัปทาน

กับ สปป.ลาวนัน้ รัฐบาลลาวต้องการมีส่วนในโครงการ แต่ด้วยกฎหมายของ สปป.ลาวไม่สามารถท่ีจะให้

รัฐบาลลาวถือหุ้นในบริษัทนอกประเทศได้ จงึจําเป็นจะต้องจดัตัง้บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 ขึน้ใน สปป.ลาว 

 สําหรับลกัษณะของโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากเข่ือนนํา้งึม 2 กรรมการผู้จดัการได้รายงานให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า เข่ือนนํา้งึม 2 ตัง้อยู่เหนือเข่ือนนํา้งึม 1 ของสปป.ลาวประมาณ 35 กิโลเมตรหรือ

ห่างจากนครเวียงจนัทน์ไปทางเหนือประมาณ 96 กิโลเมตร ขนาดของเข่ือนยาวประมาณ 485 เมตร มีความ

สูงของตัวเข่ือน 181 เมตร มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้า 615 เม็กกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ

ประมาณ 2,218 ล้านหน่วยโดยมีผู้ รับซือ้ไฟฟ้าคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีจดุซือ้ขายไฟฟ้า

อยู่กลางแม่นํา้โขงท่ีจงัหวดัหนองคายโดยมีระยะเวลาสมัปทาน 25 ปีและได้เร่ิมซือ้ขายไฟฟ้าเม่ือปลายเดือน

มีนาคม 2554ท่ีผ่านมา  อย่างไรก็ตาม เม่ือรวมระยะเวลาเร่ิมการจ่ายกระแสไฟฟ้าครัง้แรกอีก 2 ปีแล้ว ทําให้

เสมือนว่ามีระยะเวลาสมัปทานทัง้สิน้ 27 ปี ทัง้นี ้โครงการผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนนํา้งึม 2 จะสร้างรายได้

ประมาณ 4 พนักวา่ล้านบาทตอ่ปี 

 เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบเข่ือนนํา้งึม 2 ให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นภาพชดัเจน กรรมการผู้จดัการแจ้งว่า

เข่ือนเอนกประสงค์ 2 เข่ือนหลกัๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศไทย คือ เข่ือนศรีนครินทร์ มีกําลงัการผลิต

กระแสไฟฟ้าท่ี 720 เม็กกะวตัต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดปีได้ 1,250 ล้านหน่วย และเข่ือนภูมิพลมี

กําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 730 เม็กกะวตัต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดปีได้ 1,026 ล้านหน่วยและเม่ือ

รวมกนัแล้วเข่ือนเอนกประสงค์ทัง้ 2 เข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 2,276 ล้านหน่วย ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกําลงั

การผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เข่ือนนํา้งึม 2 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดทัง้ปีเท่ากับเข่ือนเอนกประสงค์        

2 เข่ือนรวมกนั เน่ืองจากท่ีตัง้ของเข่ือนมีภมูิประเทศเป็นช่องเขาท่ีมีความสงูของสนัเข่ือนถึง 181 เมตร โดยมี

การปลอ่ยนํา้เข้าโรงผลติไฟฟ้า เพ่ือเข้าไปหมนุ Turbine จํานวน 3 เคร่ือง ท่ีสามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้เคร่ือง

ละ 205 เม็กกะวตัต์ 
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 ในด้านเงินท่ีจะลงทนุในบริษัท CKP จํานวน 2,730 ล้านบาท จะเป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์

เต็มจํานวนทัง้ 100 % จึงไม่มีผลกระทบตอ่กระแสเงินของบริษัทฯ เพราะไม่ได้มีการนําเงินสดของบริษัทฯ มา

ใช้ โดยมีธนาคารพาณิชย์ ได้สง่ข้อเสนอถึงบริษัทในการท่ีจะให้กู้ เงินเต็มจํานวนโดยไม่มีเง่ือนไขแล้วมากกว่า 

1 ราย 

 กรรมการผู้จดัการได้เรียนชีแ้จ้งต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัเหตผุลของการลงทนุในบริษัท CKP ว่า ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 ได้อนุมตัิแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจนํา้ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ดงันัน้จึงเป็นโอกาสดีท่ีบริษัทฯ จะขยาย

ธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจเหล่านีโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งพลงังานสะอาด เหตผุลท่ีบริษัทฯ พยายามจะเน้นเร่ืองพลงังาน

สะอาด หรือธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัจจุบนัในการดําเนินธุรกิจนํา้ประปา ในสายตาของ

ประชาชนเห็นวา่เป็นธุรกิจสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ดงันัน้เพ่ือให้ธุรกิจเข้ากนัได้กบัธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ 

ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั บริษัทฯ จึงพยายามเน้นการลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาดและธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบั

สิง่แวดล้อม  

 นอกจากนัน้แล้ว รายได้ของบริษัทฯ จากการผลิตและจ่ายนํา้ประปาในพืน้ท่ีสมุทรสาคร 

นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ มาจากลกูค้าเพียงราย

เดียวคือ การประปาสว่นภมูิภาค และมีรายได้ร้อยละ 4 มาจากการบริหารจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอิน ดงันัน้การมีรายได้จากธุรกิจพลงังานจึงเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

ลดการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียว ข้อดีอีกประการหนึ่งของการลงทุนในครัง้นีก็้คือบริษัทฯ สามารถรับรู้

รายได้ได้ทนัที เน่ืองจากโครงการนํา้งมึ 2 ได้เร่ิมผลติและจ่ายไฟฟ้าแล้วตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2554 ท่ีผา่นมา ซึง่

หากบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในวนันี ้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ประมาณ 190 ล้านบาทในปี 2555 

 อีกประการหนึ่ง ท่ีกรรมการผู้จดัการได้เรียนก่อนหน้าแล้วว่าการลงทุนจะเป็นเงินกู้ทัง้ 100 % 

โดยไม่ต้องใช้เงินสดของบริษัทฯ จึงเท่ากบัเป็นการใช้ศกัยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตามอาจจะมีดอกเบีย้จากการกู้ เงินจํานวน 2,730 ล้านบาทเพิ่ม

สงูขึน้ แต่ในคร่ึงหลงัของปี 2555 บริษัทฯ จะหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุ (BOI) จึงมีภาษีเงินได้ท่ีต้องชําระจากการผลิตนํา้ประปา ซึง่เม่ือมีรายจ่ายท่ีเกิดจากดอกเบีย้ก็จะ

เป็นสว่นท่ีนําลดภาษีได้อีกสว่นหนึง่ มิฉะนัน้แล้วแม้วา่อตัราภาษีจะเป็นร้อยละ 23 ก็ตาม ภาษีท่ีจะต้องชําระก็

จะยงัคงเป็นตวัเลขท่ีมากพอสมควร 

 สําหรับคําถามว่า ในการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท CKP ในราคาหุ้นละ 10 บาทนัน้ เป็นราคาท่ีสงูเกินไป

หรือไม่ จากรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินราคาท่ีเหมาะสมไว้ว่า ช่วงราคาท่ี

เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10.08 – 11.54 บาทขึน้ไป ขึน้อยู่กบักรณี แต่หากเป็นกรณีพืน้ฐานราคาจะอยู่ท่ีหุ้นละ 

10.79 บาท 
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 เน่ืองด้วย บมจ.นํา้ประปาไทยมี  บมจ. ช.การช่างเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 33 และมี บมจ.ทางด่วน

กรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 9.24 ดงันัน้การท่ี บมจ.นํา้ประปาไทย จะเข้าไปทําธุรกรรมกบั CKP จึงเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจงึต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 

นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความช่ืนชมเช่นเดียวกบัผู้ รับมอบ

ฉันทะนายทองอินทร์ แสงงาม กับประธานฯ ถึงสถานท่ีการจัดประชุมครัง้นี  ้มีความสะดวกสบายในการ

เดนิทางมาประชมุ มากกวา่สถานท่ีจดัประชมุในครัง้ท่ีผ่านมาและอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเตรียมให้กบัผู้ ถือหุ้นได้จดัทํา

เป็นอยา่งดี ผู้ ถือหุ้นได้เรียนถามท่ีประชมุใน 2 ประเดน็ คือ 

1. เม่ือบริษัทฯ เข้าซือ้กิจการแล้ว คาดวา่บริษัท จะมีกําไรจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด 

2. ถ้ากิจการบริษัท CKP ดีแล้วเหตใุดบมจ. ช. การช่าง  บมจ. ทางดว่นกรุงเทพ และบจก.ท่ีดินบาง

ปะอิน จงึขายหุ้นให้กบั บมจ.นํา้ประปาไทย 

 ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ ท่ีประชุมได้แสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมีความพอใจในสิ่งท่ีจดัไว้ให้ผู้

ถือหุ้นและสถานท่ีการจดัประชมุในครัง้นี ้โดยประธานกลา่วกบัผู้ ถือหุ้นว่า จะพยายามใช้สถานท่ีจดัประชมุผู้

ถือหุ้นให้มีความสะดวกสบายกับผู้ ถือหุ้นให้มากท่ีสุด หรือหากผู้ ถือหุ้นพอใจกับสถานท่ีแห่งนีท้างบริษัทฯ 

ยินดีท่ีจะจดัให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการผู้จดัการ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุทราบวา่ ผลตอบแทนท่ีจะมาถึงผู้

ถือหุ้น คือการปันผล ในส่วนของเงินปันผลนัน้ คณะกรรมการมีความตัง้ใจท่ีจะให้มีการปันผลไม่น้อยไปกว่า

การปันผลในรอบปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทฯ เห็นว่าบริษัท CKP เป็นบริษัทฯ ท่ีดีท่ีน่าลงทุน สําหรับเหตุผลท่ี 

บมจ.ช. การช่าง  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ และ บจ.ท่ีดินบางปะอินขายหุ้นให้กับ บมจ. นํา้ประปาไทยนัน้ 

กรรมการผู้ จัดการไม่อาจชีแ้จงแทนบริษัทฯ เหล่านัน้ให้ผู้ ถือหุ้นและท่ีประชุมทราบได้ เน่ืองจากเป็นความ

ต้องการท่ีจะขายของแตล่ะบริษัทฯ  

 ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บมจ. ช.การช่าง กบับมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ถือหุ้นใน

บริษัท นํา้ประปาไทย รวมกันประมาณเกือบร้อยละ 40 ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อีกรายคือบริษัท มิตซุยวอเตอร์      

โฮลดิง้ ถือหุ้นบมจ. นํา้ประปาไทย จํานวนเกือบร้อยละ 26  ทัง้นีจ้ากการท่ี บมจ. นํา้ประปาไทยจะต้องเสีย

ภาษีจากกําไรของบริษัทฯ ในคร่ึงปีหลงัของปี 2555 ธุรกิจนํา้ประปาของบมจ. นํา้ประปาไทย นัน้มีกําไรจาก

จากดําเนินงานมั่นคงดี แต่มีข้อจํากัดในการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีศกัยภาพในการจ่ายเงินปันผล

สม่ําเสมอ และจะดํารงการจ่ายเงินปันผลให้ไม่น้อยกว่าการจ่ายเงินปันผลรอบปีท่ีผ่านมา พร้อมกบัการสะสม

ทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคน คือการไปลงทนุในสว่นท่ีคดิวา่มีผลตอบแทนท่ีดีกบัผู้ ถือหุ้น  

 ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ บริษัทฯ ก็มีโอกาสมองหาธุรกิจใหม่ และโอกาสทางธุรกิจท่ีใกล้ท่ีสดุก็คือ

โอกาสทางธุรกิจในกลุม่ของ บมจ. ช. การช่าง ซึง่บมจ.ช. การช่าง และบมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ก็มีแนวงโน้มท่ี

จะจดัตัง้บริษัทฯ ใหม่ขึน้มาเพ่ือมุ่งเน้นในธุรกิจด้านสาธารณปูโภค นํา้งึม 2 ก็เป็นส่วนหนึ่งคือการผลิตไฟฟ้า 
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จงึได้มีการจดัตัง้บริษัท CKP  ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะเข้าไปลงทนุในบริษัท CKP ทีมีการดําเนิน

โครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในกลุ่มท่ีสามารถเจรจาด้านผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และผลกําไรท่ีคาดว่าได้

จะได้รับจากนํา้งึม 2 และโครงการไฟฟ้าอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ภายใต้ “CKP” จะทําให้บริษัทฯ ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนด้านนํา้ประปา และน่ีคือแนวทางท่ีบริษัทฯ พยายามจะสรรหาโอกาส

ทางธุรกิจ  โดยเม่ือทุกฝ่ายเห็นภายในหลักการเบือ้งต้นแล้ว จึงได้จัดตัง้ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ และ

คณะกรรมการได้ศกึษาในรายละเอียดแล้ว เห็นว่า บมจ.       ช. การช่าง และ บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ มีความ

ประสงค์จะขายหุ้นให้กับ บมจ. นํา้ประปาไทย เน่ืองจากมีหุ้นอยู่ในนํา้ประปาไทยด้วยเช่นกัน อีกทัง้ บมจ.

นํา้ประปาไทยมีศกัยภาพทางด้านการเงินท่ีสามารถจะขยายการลงทนุได้ จึงเป็นกรณีเกิดความเก่ียวโยงกนั 

ซึง่จะสง่ผลให้ทกุฝ่ายได้รับผลประโยชน์ด้วยกนัทัง้สองฝ่าย 

 นายทองอนิทร์ แสงงาม ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1.  ผลดี / ผลเสีย ตอ่ บมจ. นํา้ประปาไทย โดยเฉพาะตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. การจะกู้ เงินลงทนุทัง้หมด 100% จํานวน 2,730 ล้านบาท ดอกเบีย้จะมีผลกระทบ ตอ่การดําเนิน

ธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯหรือไม ่

3. การลงทนุจํานวนนี ้โอกาสคุ้มทนุจะใช้เวลานานขนาดไหน 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี 

4. บมจ.นํา้ประปาไทยผลติและทํานํา้ประปา โดยจะเพิ่มการลงทนุหรือเปล่ียนเป็นพลงังานทดแทน 

บริษัทฯ ให้ความระมดัระวงัในเร่ืองนีอ้ยา่งไร ผู้ ถือหุ้นให้ความกงัวลในเร่ืองนี ้

5. บริษัท CKP จะเป็นบริษัทยอ่ยของบมจ.นํา้ประปาไทย หรือไม ่

 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า ในเร่ืองของผลดี / ผลเสีย ท่ีจะเกิดกับบมจ. นํา้ประปาไทย 

โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นนัน้ ขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้รายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทหลักทรัพย์ ทีนิตี ้จาํกัด ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้รายละเอียดต่อผู้ ถือหุ้นและท่ีประชุม

วา่  ตามแผนการดําเนินธุรกิจของ บมจ.นํา้ประปาไทย ต้องการเข้าไปลงทนุในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ซึง่ถือว่า

เป็นการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความมัน่คง เพราะว่าการดําเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

จะมีสญัญาสมัปทานนาน 25 ปี และในด้านสญัญาซือ้ขายนํา้ประปามีการทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากบัการ

ประปาสว่นภมูิภาคเป็นเวลา 30 ปี สําหรับธุรกิจท่ีจะเข้าลงทนุในครัง้นีน้ัน้ ไม่มีความเส่ียงในเร่ืองการก่อสร้าง 

และไมมี่ความเส่ียงในด้านการผลติ เพราะวา่นํา้งมึ 2 ได้เร่ิมดําเนินการไปแล้วและมีรายได้แล้ว และยงัถือเป็น

ข้อดีท่ีเป็นการกระจายความเส่ียงไปในธุรกิจท่ีมีความมั่นคง และมีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจต่ํา ท่ี

สําคญัอีกประการหนึง่ บมจ.นํา้ประปาไทย ได้เข้าถือหุ้นของบริษัท CKP ร้อยละ 30แล้ว และจะเข้าซือ้หุ้นเพิ่ม

ทนุในครัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาสดัสว่น การถือหุ้นให้คงไว้ท่ีร้อยละ 30 เช่นเดิมซึง่จะสง่ผลดีกบั บมจ.นํา้ประปา

ไทย ในเร่ืองการมีอํานาจตอ่รอง การควบคมุบริษัท สามารถสง่คนเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในการลงมติต่างๆ 

และด้วยสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจงึมีโอกาสคดัค้านวาระสําคญัๆ ได้  
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 สําหรับประเด็นท่ีจะเป็นข้อด้อยของการทํารายการครัง้นีคื้อ ภาระหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ 2,730 ล้านบาท

จากการกู้ เงิน โดยจะเป็นการเพิ่มภาระหนีส้ินทัง้ท่ีเป็นเงินต้นและดอกเบีย้ให้กบับริษัทฯ ปีละ 400 ล้านบาท 

แตจ่ากผลการดําเนินงานด้านธุรกิจนํา้ประปา และรายได้จากการไปลงทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีกําไรก่อนหกั

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย ท่ีประมาณ 3,000 ล้านบาท และเม่ือหกัภาระหนีส้ินเดิมท่ี

ประมาณ 1,000ล้านบาท และภาระท่ีก่อหนีเ้พิ่มอีก 400 ล้านบาทจะทําให้บริษัทฯ มีกําไร 1,600 ล้านบาท 

เม่ือนําไปเทียบกับข้อมลูย้อนหลงั จะเห็นได้ว่าความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ยงัสามารถทําได้เท่ากับ

คา่เฉลี่ยของปีท่ีผ่านมา ข้อด้อยอีกประการในการลงทนุกบับริษัท CKP ตามท่ีได้เปิดเผยแล้วในรายงานของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระก็คือบริษัทฯ อาจเสียโอกาสการลงทนุในธุรกิจอ่ืน อย่างไรก็ตามด้วยศกัยภาพในการ

ดําเนินงานของบมจ.นํา้ประปาไทย ในเร่ืองนีเ้ป็นเพียงประเดน็หนึง่เท่านัน้ท่ีเป็นข้อสงัเกต 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแจ้งตอ่ท่ีประชมุอีกวา่ ในการคํานวณระยะเวลาคืนทนุ (Pay Back Period) 

จะอยูท่ี่ประมาณ 14 ปี จากอายสุมัปทาน 25 ปีรวมกบัความสามารถท่ีสามารถดําเนินการก่อนอีก 2 ปี จงึเป็น

เหตผุลท่ีสนบัสนนุวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะเข้าไปลงทนุในโครงการ 

 กรรมการผู้จัดการ กล่าวกบัท่ีประชุมว่า ในเร่ืองการให้ความระมดัระวงัการจะขยายธุรกิจไปเป็น

พลงังานทางเลือก พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดนัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความชํานาญ ความเส่ียงท่ี

จะก้าวไปสูธุ่รกิจใหม ่จงึมีความระมดัระวงัอย่างมากในการท่ีจะดําเนินธุรกิจใหม่ และได้เรียนว่า ไม่ว่าจะเป็น

คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานก็ตามได้ตระหนกัถึงเร่ืองนีเ้ป็นสําคญั และพยายามอย่างยิ่งท่ีจะทํา

ให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า เม่ือก้าวไปสู่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม หรือแม้แต่ธุรกิจนํา้ประปาท่ี

ดําเนินอยู่ในปัจจุบนัก็ตาม การท่ีจะขยายกําลงัการผลิตหรือขยายพืน้ท่ี หรือดําเนินการสิ่งใด ความเสี่ยง

จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ส่วนการท่ี บมจ.นํา้ประปาไทยไปลงทุนในบริษัท CKP แล้วนัน้ถือว่า บมจ.

นํา้ประปาไทยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึง่ของบริษัท CKP 

 นายชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุว่า ความสามารถในการ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีกรรมการผู้ จัดการ และผู้ แทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กล่าวมานัน้      เน่ือง

จากบมจ.นํา้ประปาไทย มีการปรับอตัราค่านํา้ประปาตามอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี และในการจ่ายเงินปัน

ผลเม่ือคํานวณแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าอตัราเงินเฟ้อ เพียงแต่ผู้ ถือหุ้ นเห็นว่า ในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

ขอให้นําปัจจยัอตัราเงินเฟ้อเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่นเดียวกบัการท่ีบริษัทฯ ได้รับการขึน้คา่นํา้ประปาทกุ

ต้นปี และขอให้ในการประชมุทกุครัง้นอกจากวาระแสดงผลการดําเนินงานซึง่เป็นเร่ืองของอดีตแล้ว ในวาระ

ดงักล่าวขอให้แจ้งด้วยว่าแผนงานในอนาคตคืออะไร  ซึง่บริษัทในกลุ่มพลงังานหากพลงังานหมดจึงไม่มีการ

ดําเนินงาน   เช่นเดียวกบั บมจ.นํา้ประปาไทยท่ีจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลงังาน ผู้ ถือหุ้นขอให้ใช้ความระมดัระวงั

เป็นอยา่งมากในการดําเนินการตอ่ไป เน่ืองจากถ้าอยูก่บัท่ีก็เปรียบเสมือนการถอยหลงั 

 ในช่วงระหว่างนีเ้วปไซด์ของบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี  จงึอยากขอเรียนวา่เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในวาระ รับทราบผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่น

มา  ต้องการให้เพิ่ม “และแผนงานในอนาคต”  โดยจะเป็นการรายงานแผนงานในระยะสัน้ ระยะกลาง และ
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ระยะยาวซึง่จะไมทํ่าให้เสียประโยชน์หรือทําให้คูแ่ขง่มีโอกาสฉวยประโยชน์ได้ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

เร่ืองของสมัปทานทัง้สิน้ 

 นายสถาพร ผาวิรัญ ผู้ ถือหุ้นประชมุด้วยตนเองถามตอ่ท่ีประชมุว่า เพราะเหตใุดบมจ.ช.การช่าง จึง

เลือก บมจ.นํา้ประปาไทย เหตใุดจึงไม่เป็น บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ หรือ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือว่าจะเป็น

เร่ืองของการวางแผนทางภาษี (Tax Planning) ซึง่ไมไ่ด้เป็นการหลีกเล่ียงภาษีหรือใช้ข้อได้ประโยชน์ทางภาษี 

 บมจ.นํา้ประปาไทย เข้าถือหุ้นบริษัท CKP   บริษัท CKP จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือไม ่

และ บริษัท CKP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่งไร  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีผา่นมาในวาระท่ี 9 ได้มีการพิจารณาอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์  

และขยายวงเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ใหม่ (reissuance) 

ให้ครอบคลมุถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จะลงทนุ ผู้ ถือหุ้นกลา่วว่า ในเร่ืองของเคร่ืองมือทางการเงิน ไม่ใช่เฉพาะ

ธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ บริษัทฯ ยงัมีเคร่ืองมือทางการเงินอยา่งอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นหุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน ซึง่จะ

มีต้นทนุทางการเงินต่ําท่ีจะบริหารเงินได้  ทัง้นีมี้ประเด็นคําถามเพิ่มเติม คือ ผลประโยชน์จากการลงทนุจะถึง 

บมจ.นํา้ประปาไทยอยา่งไร  

 กรรมการผู้จัดการ เรียนชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นในเร่ืองของเคร่ืองมือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ เงิน 

หรือการออกหุ้นกู้ ก็ตาม ปัจจบุนับริษัทฯ มีหุ้นกู้อยู่ 7,000 ล้านบาท สําหรับหุ้นกู้ชดุแรก 3,500 ล้านบาท ซึง่มี

อายุ 3 ปี จะถึงกําหนดไถ่ถอนในปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ซึ่งบริษัทฯ กําลงัเตรียมออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพ่ือ

ทดแทนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอน จึงเป็นเหตผุลประการหนึ่งท่ีทําไมความต้องการใช้เงิน 2,730 ล้านบาทจึง

เป็นเงินกู้   และเม่ือพิจารณาถึงหนีข้องบริษัทฯ ในภาพรวมทัง้หมด จะเห็นว่าบริษัทฯ พยายามท่ีจะรักษา

สดัสว่นระหว่างหุ้นกู้และเงินกู้ ให้ใกล้เคียงกนั โดยปัจจบุนัหุ้นกู้ มีจํานวน 7,000 ล้านบาท ในขณะท่ีเงินกู้จาก

ธนาคารลดลงเหลือประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท และเม่ือมีเงินกู้  2,730 ล้านบาทเข้ามา จะทําให้เกิดความ

ใกล้เคียงกนัพอดี 

 สําหรับแผนการดําเนินงานต่อไป กรรมการผู้ จัดการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จะเป็นการเปิดเผยกรอบ

แผนงานคร่าวๆ ให้เห็นว่าบริษัทฯจะเดินไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาสมดุลด้วยว่า ทํา

อยา่งไรท่ีจะไมร่ายงานจนกระทัง่เป็นการเปิดเผยให้คูแ่ขง่ทางการค้าสามารถทราบแนวทางของบริษัทฯได้ 

 สําหรับเหตผุลท่ี บมจ.ช. การช่าง ขายหุ้นให้กบั บมจ.นํา้ประปาไทย แทนท่ีจะขายให้กับ บมจ.ทาง

ด่วนกรุงเทพ หรือบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ กรรมการผู้จดัการไม่อาจให้ความเห็นในเร่ืองนีไ้ด้ ซึ่งเป็นเร่ืองของ

ผู้ขาย อย่างไรก็ตาม บมจ.นํา้ประปาไทยจดัว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีมีเครดิตดี หนีส้ินต่อทนุอยู่ในอตัราต่ํา ขณะท่ีมี

การกู้ เงินเพิ่มอีก 2,730 ล้านบาท หนีส้ินตอ่ทนุยงัไม่ถึง 1.5 ตอ่ 1 โดยบริษัทฯ จะคํานึงตลอดเวลาว่าการท่ีจะ

ดําเนินธุรกิจก็ตาม ต้องมีผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้ท่ีชําระให้กับธนาคาร และทําให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับ

ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ 

 สว่นบริษัท CKP จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือไม่ กรรมการผู้จดัการเรียนตอ่ท่ีประชมุว่า 

เป็นเร่ืองของ บริษัท CKP ในอนาคตวา่จะมีศกัยภาพเพียงใด  
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 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (SEAN) ขายหุ้ นให้กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในราคาหุ้นละเท่าไร 

2. บริษัท CKP จะซือ้หุ้นจากบริษัท SEAN จากเดมิร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 55 ราคาพาร์ละ 25 บาท

หรือไม ่

3. เข่ือนนํา้งึม มีอตัราคา่ไฟฟ้าขายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ราคาท่ีเท่าไร และสญัญาการซือ้ขาย

กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติเป็นลกัษณะใด 

4. ความเส่ียงด้านภมูิประเทศ เร่ืองแผน่ดนิไหว มีการศกึษาเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวได้ก่ีริกเตอร์ และ

พายฝุน, ปริมาณนํา้ มีการศกึษาความเส่ียงไว้อยา่งไร 

5.    สมัปทาน 25 ปีในการผลติไฟฟ้า นบัตัง้แตปี่ไหนถึงปีอะไร 

  ผู้ ถือหุ้นกลา่วว่า ตามท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า หลงัจากรายได้ท่ีหกั EBIDA 

และบริษัทฯจะได้รับกําไร 1,600 ล้านบาท รายได้ของบริษัทฯ ใน 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพ่ือผู้ ถือหุ้นจะ

ได้เห็นความเจริญเติบโตในอนาคต เพราะหากย้อนกลบัไปดใูนส่วนของ EBIDA ในปี 2551 เป็นจํานวน 

2,098 ล้านบาท ปี 2552 จํานวน 2,456 ล้านบาท  ปี 2553 จํานวน 2,697 ล้านบาท และปี 2554 ใน 9 เดือน

แรกจํานวน 2,166 ล้านบาท แสดงวา่ EBIDA จํานวน 1,600 ล้านบาท เป็นรายได้ท่ีลดลง   

 กรรมการผู้จัดการ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า EBIDA ของบริษัทฯมีอตัราเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองทกุปี โดยท่ี

ผา่นมามีอตัราใกล้เคียงร้อยละ80 และในปี 2554 มีโอกาสท่ีจะเป็นร้อยละ 80 และยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

สําหรับการลงทนุในครัง้นีมี้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ20 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์การลงทนุของบริษัทฯ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 15 สําหรับแตล่ะปีจะเป็นเท่าใดนัน้จงึ

เป็นรายละเอียดของ Financial Model และในการลงทนุครัง้นีจํ้านวน 2,730 ล้านบาท มีอตัราผลตอบแทนตอ่

ผู้ ถือหุ้น ร้อยละ20   

 ด้านอตัราค่าไฟฟ้าท่ีบริษัทนํา้งึม2 ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนัน้ได้แสดงไว้ใน

เอกสารรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าท่ี 73  ส่วนปริมาณการซือ้ขายไฟฟ้านัน้ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจะแจ้งต้องการกระแสไฟฟ้าขัน้ต่ําเป็นรายปี 

 ในด้านความเส่ียงด้านแผ่นดินไหว พายุฝน และ ปริมาณนํา้นัน้ กรรมการผู้ จัดการเรียนว่า ตาม

รายงานของวิศวกรผู้ ออกแบบในการสร้างเข่ือนนํา้งึม2 ได้ออกแบบไว้เพ่ือรองรับการสั่นสะเทือนของ

แผ่นดินไหวท่ี 9 ริกเตอร์ ส่วนพายุและปริมาณนํา้ฝนนัน้ ปกติแล้วเม่ือสร้างเข่ือนแล้วเสร็จจะต้องใช้เวลา

ประมาณสองปีในการกกัเก็บนํา้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า แต่สําหรับเข่ือนนํา้งึม 2 

แล้วใช้เวลากักเก็บนํา้เพียงหนึ่งฤดูฝนเท่านัน้ ก็เพียงพอสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ส่วนระยะเวลา

สมัปทาน 25 ปีนัน้ นบัตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2556  

 สําหรับคําถามท่ีว่าบริษัท SEAN ขายหุ้นให้กบั สปป.ลาวในราคาหุ้นละเท่าไร และบริษัท CKPจะซือ้

หุ้นจากบริษัท SEAN จากเดมิร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 55 ราคาพาร์ละ 25 บาทหรือไม่นัน้ กรรมการผู้จดัการได้
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แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัท SEAN ขายหุ้นให้กบั สปป.ลาวในราคาพาร์ พาร์ละ 10 บาท และบริษัท CKP ได้ซือ้

หุ้นจากบริษัท SEAN ในราคาหุ้นละ 25 บาท 

 นางสาววิภา เตชะอัมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ถามวา่ตอ่ท่ีประชมุวา่ เม่ือบริษัทฯ ไปลงทนุ

ในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากนํา้ประปาแล้ว จะมีกําไรก่ีเปอร์เซนต์และจะมีการปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น คร่ึงปีแรก

เท่าใด และคร่ึงปีหลงัเท่าใด 

 กรรมการผู้จัดการ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ EIRR ในการลงทนุครัง้นีป้ระมาณร้อยละ20 โดยหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาเป็นการภายใน ถ้าผลตอบแทน EIRR สงูกว่าร้อยละ15 ก็จะได้รับการ

สนบัสนุนจากคณะกรรมการ   สําหรับการปันผลนัน้จะทําการปันผลจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ และไม่ได้ปัน

ผลเป็นรายโครงการ ตามท่ีได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทจะใช้ตวัเลขในปีท่ีผ่านมาเป็น

ตวัเลขอ้างอิงในการปันผลในปีถดัไป 

 ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมให้กบัท่ีประชุมทราบอีกว่า ผู้ ถือหุ้นสามารถท่ีจะทําความ

เข้าใจกบัรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานหน้า 86 โดยสรุปว่า โครงการนี ้

เป็นอยา่งไร รวมถึงผลตอบแทนท่ีคาดการณ์ไว้ และตามท่ีกรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ผลตอบแทน

เป็นก่ีเปอร์เซนต์ตลอดทัง้โครงการ โดยดวู่าดอกเบีย้เงินกู้ เท่าไร และผลตอบแทนท่ีได้รับมีเท่าไร เป็นร้อยละ

เท่าไรของคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีใช้ในการลงทนุตลอดทัง้โครงการ เป็นการคาดการณ์จากต้นทนุทางการเงิน   

 บมจ.นํา้ประปาไทย เป็นบริษัทฯ ท่ีนําเครดิตไปลงทนุ ดงันัน้โครงการใดท่ีไปลงทนุและมีการศกึษาว่า

ต้นทุนดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ จ่ายต่ํากว่ารายได้ท่ีได้รับจากโครงการนัน้และมากเพียงพอท่ีจะคุ้มกับความเส่ียง

ตา่งๆ ก็จะเป็นการดําเนินการเพ่ือผู้ ถือหุ้น 

 นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียนถามต่อท่ี

ประชมุดงันี ้

1. เม่ือมีการลงทนุในบริษัท CKP แล้วในอนาคตบริษัท CKP มีการเพิ่มทนุ บมจ.นํา้ประปาไทย 

จะต้องรักษาสดัสว่นนีห้รือไม ่โอกาสเป็นอยา่งไร 

2. เร่ืองความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ว่า การท่ีบริษัทจดทะเบียนจะดํารงสถานะในตลาดหลกัทรัพย์ จะมี

เร่ืองของ Conflict of Interest บริษัทฯได้ดําเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

3. ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แจ้งว่า Payback Period อยู่ท่ี 14 ปี กบัระยะเวลาคืนเงินกู้  

อยูท่ี่10 ปี สว่นท่ีตา่งกนัอยู ่4 ปีบริษัทฯ ได้ใช้แหลง่เงินทนุสว่นใดไปชําระเงินกู้   

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าตามท่ีได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบแล้วว่า บมจ.นํา้ประปาไทยถือหุ้นใน

บริษัท CKP ในสดัสว่นร้อยละ 30 และหากบริษัท CKP จะมีการเพิ่มทนุในอนาคตนัน้บริษัท CKP จะเพิ่มทนุ

ได้หรือไม่ บมจ.นํา้ประปาไทยจะต้องเป็นผู้ตดัสินใจ ซึง่บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะแสดงมติไม่เห็นด้วยในการท่ีจะให้

บริษัท CKP ไปเพิ่มทนุหรือไม ่

สําหรับในเร่ืองของการขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมว่่าจะเป็น บมจ.ช.การช่าง หรือ บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ 
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ต่างเป็นบริษัทฯท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยกันทัง้สิน้  กรรมการผู้จัดการท่ีได้รับ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทนํา้ประปาไทย ให้เข้าไปเป็นกรรมการบริษัท CKP เพ่ือดแูลผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และสร้างความมัน่ใจได้ว่า ผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯจะได้รับนัน้เป็นไปตามท่ีได้ประมาณการไว้ หรือ

มากกว่าท่ีประมาณการก็จะเป็นการดี และเป็นท่ีทราบกันแล้วว่า บมจ.นํา้ประปาไทยถือหุ้นร้อยละ30 ใน 

บริษัท CKP การจะดําเนินการใดๆ ก็ตามท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 นัน้ บริษัทฯ มีสิทธิท่ี

จะคดัค้านได้ สําหรับประเด็นระยะเวลาการคืนทนุ (Payback period) กรรมการผู้จดัการเรียนว่า ได้มีการ

หารือภายในถึงการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท SEAN และบริษัทนํา้งึม 2 ซึง่มีภาระต้องชําระดอกเบีย้เงินกู้

ในอตัราท่ีสงู และถ้ามีการปรับโครงสร้างหนีเ้พ่ือท่ีจะให้ภาระด้านการชําระอตัราดอกเบีย้ลดลง รวมถึงการ

ขยายเวลาชําระหนีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบักระแสเงินสดท่ีเข้ามาก็จะส่งผลให้โครงการนีดี้ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม

ถึงแม้จะไม่ต้องดําเนินการใดๆ เลยก็ตาม ผลตอบแทนจะอยู่ท่ีร้อยละ 20 และหากดําเนินการให้ดีขึน้ 

ผลตอบแทนก็จะดียิ่งขึน้ต่อไป  ซึ่งในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุไว้แล้วในเร่ืองของอตัรา

ดอกเบีย้ แม้วา่ในปัจจบุนับริษัทนํา้งมึ2 ได้เข้าสูก่ระบวนการขายไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยก็ตาม แตอ่ตัราดอกเบีย้

ท่ีชําระให้กับผู้ ให้กู้  ยังเป็นอัตรา MLR + 0.5 กรรมการผู้ จัดการแจ้งต่อไปอีกว่า ธุรกิจไฟฟ้ามีความมั่นคง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ รับซือ้ไฟฟ้าคือการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ดงันัน้ การชําระอตัราดอกเบีย้ในอตัรา 

MLR บวก จงึเป็นอตัราท่ีสงูและเห็นวา่ควรจะมีการดําเนินการในเร่ืองนี ้  

นายสุริยา สรรพาสาส์น ผู้ รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณา

ความเส่ียงในฐานะท่ีโครงการนํา้งมึ 2 อยูใ่น สปป.ลาวอาจมีผลกบัความเส่ียงทางด้านการเมือง และบงัคบัให้

มีการขายหุ้นคืนให้ สปป.ลาว จะมีความเป็นไปได้หรือไมอ่ยา่งไร 

ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ได้มีโอกาสพบกบัรองนายกรัฐมนตรีของ สปป.

ลาว โดย สปป.ลาวมีกลยทุธ์ชดัเจนวา่ ต้องการเป็นแบตเตอร์ร่ีของเอเชีย คือ การขายไฟฟ้าให้กบัประเทศอ่ืนๆ

ในเอเชีย ขณะนี ้สปป.ลาว มีสองเข่ือนท่ีขายไฟฟ้าให้กบัประเทศไทยและมีเข่ือนท่ีกําลงัจะอนุมตัิขายไฟฟ้า

ให้กบัจีนและเวียดนาม ฉะนัน้ สปป.ลาวมีแผนท่ีจะขายไฟฟ้าให้กบัประเทศเพ่ือนบ้านทัง้หมด  การท่ี สปป.

ลาว ดําเนินการเช่นนีเ้พ่ือต้องการดแูลความเป็นอยู่ของประชากรชาวลาวประมาณ 6 ล้านคน ซึง่เป็นประเทศ

ปิดไม่มีทางออก และโอกาสท่ีทําได้คือการขายกระแสไฟฟ้า และจะเป็นไปได้ยากท่ี สปป.ลาวจะทําลาย

บรรยากาศการลงทนุ อีกทัง้ใน สปป.ลาวมีการใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย ใน สปป.ลาวยงัมีโครงการสร้าง

เข่ือนอีกมากกวา่สบิเข่ือนท่ีกําลงัจะเกิดขึน้เพ่ือขายไฟฟ้าให้กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยทุธ์ สปป.ลาวได้ดําเนินการมาเกือบสิบปีแล้ว และการดําเนินการก็ได้ผลเป็นอย่างดี และในอีก 

27 ปี เข่ือนก็จะเป็น สปป.ลาว ประชาชนลาวก็จะมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการขายไฟฟ้าให้กับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน  สว่นการท่ีจะไมข่ายจะเป็นการขาดรายได้ให้กบั สปป.ลาวเอง ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมว่า 

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาว ผู้ ท่ีไปลงทนุในบริษัท SEAN ได้มองแล้วว่าปลอดภยัท่ีสดุ โดยข้อเท็จจริง

แล้วโครงการมีมากมายทัง้ในประเทศพมา่และกมัพชูา แตย่งัไมมี่ผู้ลงทนุ เข้าไปลงทนุ โดยเห็นวา่การลงทนุใน

สปป.ลาวคยุกนัได้ง่ายและปลอดภยัท่ีสดุ 
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 กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุได้ทราบอีกว่า โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ภายใต้บนัทึก

ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวท่ีจะให้มีการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับลาวขึน้ จึงเป็น

โครงการท่ีเกิดขึน้จากสองรัฐบาลท่ีมีพนัธะตกลงร่วมกนั  ไมใ่ช่เป็นการไปดําเนินโครงการโดยภาคเอกชน 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามต่อท่ีประชุมว่า ในรายช่ือบริษัทฯท่ี

ดําเนินการก่อสร้างท่ีปรากฏในรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระหน้าท่ี 21 บริษัท พี.ที.คอนสตรัคชัน่ และ

บริษัท ชลาภคั ดีเวลลอปเม้นท์ ทีม มีกรรมการของบมจ.ช. การช่างเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยหรือไม ่

         ดร.ทนง พิทยะ ประธานฯ แจ้งตอ่ผู้ ถือว่าไม่มีกรรมการของบมจ.ช. การช่างเป็นผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ

ดงักลา่ว ซึง่บริษัท พี.ที.คอนสตรัคชัน่ เป็นบริษัทใน สปป.ลาว และบริษัท ชลาภคั ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัท

ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ ร่วมพฒันาโครงการ 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนมุตัิการลงทนุในหุ้นของบริษัท ซีเค พาว

เวอร์ จํากดั โดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 273,000,000 

หุ้นมลูคา่รวมไม่เกิน 2,730,000,000 บาท และเม่ือรวมกบัการลงทนุซือ้หุ้น CKP ท่ีบริษัทได้มา

ก่อนหน้านี ้รวมเป็นจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมด 276,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจด

ทะเบียนของ CKP มลูคา่โครงการนีท้ัง้สิน้ 2,760,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 391 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 1,713,281,540 หรือร้อยละ 100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  เห็นด้วย  1,711,871,840    เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9177 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  ไมเ่ห็นด้วย             82,100    เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0047 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  งดออกเสียง       1,327,700     เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0774 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นร้องขอให้ประธานในท่ีประชุมวิเคราะห์เก่ียวกับ

เศรษฐกิจโลกและผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย โดยประธานฯ ได้กล่าวโดยสงัเขปให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า     

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขณะนีฟื้น้หรือไม ่ยงัไมแ่น่นอนเน่ืองจากอตัราการวา่งงานยงัสงู และอยูใ่นช่วงของการ

เตรียมท่ีจะเลือกตัง้ อยา่งไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่มาก จึงคาดว่าจะไม่ปลอ่ยให้

ระบบเศรษฐกิจเกิดความเสียหายมากไปกว่านี ้การแก้ปัญหาการว่างงานคงต้องใช้เวลากบัปัญหาเรือ้รังนีไ้ป
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อีก 3-5 ปี เงินดอลลา่ร์สหรัฐยงัเป็นสกลุเงินหลกัของโลก สําหรับในยโุรปเองปัญหาจะรุนแรงกว่า ปัญหายโุรป

เกิดขึน้ตัง้แต่การตัง้กลุ่มยูโร และมีสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนเพ่ิมขึน้มาเร่ือยๆ จนกระทัง้มีสมาชิก 21 หรือ 22

ประเทศแล้ว ในช่วงท่ีเกิด subprime crisisในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ําไปทัว่โลก และธนาคาร

ในยโุรปเองก็เข้าไปลงทนุใน subprime คอ่ยข้างมาก ประเทศไทยเองก็มีผลกระทบด้วยเช่นกนั กบัการสง่ออก

ท่ีหายไปกว่าร้อยละ 50 หลงัจากเกิด subprime crisis และหลงัจากท่ีได้เปิดโอกาสให้มีการออกพนัธบตัร 

เพ่ืออดัฉีดเงินเข้าสู่ระบบคํา้จนุไม่ให้เศรษฐกิจตกต่ําลงไป ทกุประเทศได้ออกพนัธบตัรเต็มไปหมด ประเทศท่ี

หนกัท่ีสดุคือประเทศท่ีเป็นสมาชิกได้ไม่นาน และความสามารถการแข่งขนัในกลุม่ของตวัเองน้อยกว่า และมี

กลุม่ประเทศท่ีเรียกว่า”PIGS” เกิดขึน้มาได้แก่ประเทศโปรตเุกส  ไอร์แลนด์ กรีซ อิตาลี และสเปน ท่ีหนกัท่ีสดุ

คือกรีซกบัอิตาลี ทัง้สองประเทศนีมี้การกู้ เงินมากกว่าร้อยละ 100 ของจีดีพี กรีซ120เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี และ

จากการเป็นหนีเ้กินกว่าร้อยละ 100 ของจีดีพี พนัธบตัรของกรีซจึงถกูลดคา่ลง ธนาคารท่ีปลอ่ยพนัธบตัรของ

กรีซก็ถกู downgrade ถกูปล่อยให้เป็นหนีส้ญู จนภายหลงัมีการตกลงลดหนีล้งเหลือร้อยละ 50 ธนาคารใน

ยุโรปท่ีปล่อยให้กรีซก็มีปัญหา เป็นธนาคารท่ีอยู่ในฝร่ังเศส เยอรมันนี เป็นส่วนใหญ่ ปัญหาคือต้องช่วย

ธนาคารตวัเองและช่วยกรีซไปพร้อมๆกนั ประเดน็ปัญหาในยโุรปแม้จะเป็นสมาชิกในกลุม่ยโูรโซนก็ตาม แตล่ะ

ประเทศไมมี่รัฐมนตรีคลงัคนเดียวกนัท่ีจะคมุเศรษฐกิจยโุรปทัง้หมด แตล่ะประเทศมีรัฐมนตรีคลงัของตวัเอง กู้

เงินเองและเกิดความเสียหาย ประเทศในยูโรเกณฑ์การสร้างหนีต้้องไม่เกินร้อยละหกสิบของรายได้

ประชาชาต ิแตมี่การลืมกนัหมดตอนท่ีเกิด subprime crisis และอนญุาตให้ทําได้ ดงันัน้ยโูรปเองภาระหนีโ้ดย

เฉล่ีย เกินกว่าร้อยละ80 ของ จีดีพี และได้เกิดการตระหนกัว่าต้องลดภาระหนีใ้ห้เหลือร้อยละ60ให้ได้ตาม

เกณฑ์ของกลุม่ยโูร และกําลงัออกกติกาใหม่ท่ีเรียกว่ากติกา 6 pack ทกุประเทศต้องรัดเข็มขดั และกลบัไปสู่

เกณฑ์ยโูรท่ีดีใหม ่

สิ่งสําคญัคืออิตาลีอยู่ได้หรือไม่   ทุกประเทศคิดว่าอยู่ได้ เพราะมีทัง้อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

และยงัมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจได้ เน่ืองจากอิตาลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโูร 

สว่นกรีซน่าห่วงเพราะไมมี่อะไรเป็นหลกัมากนกันอกจากการท่องเท่ียว ประชาชนเคยอยู่แบบสบายๆ และเม่ือ

เกิดหนีแ้ล้วจึงเกิดคําถามว่าแล้วใครจะช่วยกรีซ   ประเทศท่ีจะช่วยได้คือ เยอรมนี  ซึ่งเป็นประเทศท่ีมี

ศกัยภาพ ในเยอรมนีมีการถกเถียงกันว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยกรีซ แล้วในยูโรโซนใครสร้างหนีเ้กินตวัควรทํา

อย่างไร ควรจะไลอ่อกหรือไม่ หรือควรให้สมคัรใจให้ลาออก ถ้ากรีซออกมาจากยโูรโซนได้ก็มาใช้สกลุเงินเดิม

และก็ลดคา่เงินแบบท่ีประเทศไทยทําซึง่จะทําให้สนิค้าลดราคาลงก็แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึน้  แตใ่นทางปฎิบตัไิม่

ง่ายอย่างนัน้ เพราะอยู่ในยูโรและกลบัออกมาจะทําให้เก่ียวพนักับภาระหนีอ้ย่างมหาศาล และธนาคารท่ี

เก่ียวข้องอีกมากมาย ดงันัน้การช่วยเหลือกรีซให้รอดพ้นจากการล้มละลาย (Bail out) เป็นสิ่งท่ีต้องทํา และ

ต้องใช้เงินประมาณ130 พนัล้านเหรียญ แต่ปัญหาอยู่ท่ีกรีซเองเวลาได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการ

ล้มละลายแล้ว จะต้องรัดเข็มขดัอย่างไรบ้าง โอกาสท่ีจะทําตามเง่ือนไขของ ยูโร ไอเอ็มเอฟ  และธนาคาร

กลางยโุรปก็ยงัทําไมไ่ด้ ต้องผอ่นผนัตอ่ไป  ดจูากประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ในไอเอ็มเอฟ กว่าย่ีสิบปียงัใช้หนีไ้ม่ได้
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ก็คงต้องผ่อนผนักันต่อไป ไม่เหมือนประเทศไทยเราสามารถชําระได้ภายใน 5-6 ปี ฉะนัน้กรีซก็จะมีสภาพ

เหมือนกบัฟิลปิปินส์ คือยงัคงเป็นหนีต้อ่ไป 

ดงันัน้ สิง่เหลา่นีท้ัง้สองเร่ืองจะทําให้เศรษฐกิจของโลกตกต่ําไปอีก 3 ปีแน่นอน และโตอย่างมาก 1-2 

เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจการเติบโตอยู่ในเอเชีย ซึ่งจะมีผลกระทบการส่งออกสู่อเมริกา ยุโรป  

ประเทศไทยเองก็คงจะต้องค้าขายในเอเชียให้มากขึน้ และการเติบโตของไทยก็จะไม่หวือหวา ประมาณ 4-5 

เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมดี และเม่ือจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี มีเศรษฐกิจไปได้ดีมากเท่าไร ไทยเองก็จะดีตาม

ประเทศเหล่านัน้ และมัน่ใจว่าเอเชียมีอนาคต จีน อินเดีย เศรษฐกิจจะโตได้ 6-7 เปอร์เซ็นต์  เป็นแนวโน้มว่า

เอเชียไม่มีผลกระทบเท่าไร แต่สําหรับประเทศไทยจะมีผลกระทบด้านการส่งออก ท่ีจะไปสหรัฐ และยโุรปจะ

ทําได้ยากขึน้ และคู่แข่งอาจจะแย่งสินค้าบางรายการของเราไปได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีประเทศไทยต้องสร้าง

สถานะการแข่งขนัใหม่ และมัน่ใจว่าประเทศไทยยงัไปได้ดี เพราะยงัมีความสมดลุย์ระหว่างด้านการเกษตร

และอตุสาหกรรมท่ีคอ่ยข้างจะดี ประธานฯกลา่ว 

               เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองใด ๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาหรือมีข้อซกัถามหรือมีคําถามเพิ่ม ประธานฯ 

จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มาร่วมประชุมในวนันี ้และให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งหลงัจาก

เร่ิมการประชมุเม่ือเวลา  13.00 น. แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิเพ่ือเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 402 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,293,621,340 หุ้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 

15.20 น. 

 

 

 

ลงช่ือ  ____________________ 

              (ดร.ทนง พิทยะ) 

              ประธานท่ีประชมุ 

 

 


