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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยที่ประชุมได
พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และบริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ยังตลาดหลักทรัพยแหง   
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทแลว  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 รายละเอียดปรากฏตาม     
ส่ิงที่สงมาดวย 1 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2555 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในรอบป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

1. ปริมาณนํ้าจําหนายในระบบ 
1.1 การจําหนายน้ําดิบ 278.69 ลาน ลบ.ม. 
1.2 การใหบริการน้ําประปา     66.82 ลาน ลบ.ม. 
 รวม    345.51  ลาน ลบ.ม. 

 
  หนวย : บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2. รายไดรวม  3,725,949,106 3,210,785,114 
3. รายจายในการดําเนินการรวม 2,031,227,068 1,682,238,994 
4. ตนทุนทางการเงิน 89,990,782 63,474,844 
5. ภาษีเงินไดนิติบุคคล (364,559,726) (318,224,098) 
6. กําไรสุทธิ 
    6.1 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
    6.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

1,240,171,530 
1,239,741,859 

429,671 

1,146,847,178 
1,146,847,178 

- 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
ที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ดังรายละเอียดขางตนและในรายงาน

ประจําป 2555 ตามส่ิงที่สงมาดวย 2 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกําไรขาดทุนประจําป 2555  
(ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) 

  

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกําไรขาดทุนประจําป 2555 (ต้ังแต 1 มกราคม –               
31 ธันวาคม 2555) ของบริษัท  ซึ่งไดผานการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
ทั้งนี้บริษัทไดแจงตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวด “งบแสดงฐานะ
การเงิน” ของรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 2 สรุปได
ดังนี้ 
 

  หนวย:บาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยรวม 12,440,085,031 11,080,079,381 
หนี้สินรวม 5,119,624,832 4,283,261,953 
สวนของผูถือหุน 7,320,460,199 6,796,817,428 
รายไดรวม 3,725,949,106 3,210,785,114 
กําไรสุทธิ 1,240,171,530 1,146,847,178 
กําไรสุทธิตอหุน 0.75 0.69 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ตามที่เสนอขางตน 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป และจายเงินปนผล 
   

วัตถุประสงค และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวา       
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวมภายหลังหักเงินสํารองกฎหมายในแตละป รวมถึงความจําเปน และความเหมาะสมอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร 
โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2555 สรุปไดดังนี้ 

รายละเอียดการจัดสรรเงนิกําไร 
และการจายเงนิปนผลประจําป 

หนวย ป 2555 (ปที่เสนอ) ป 2554 

1. กําไรสุทธิ ลานบาท 1,240.17 1,008.02 
2. ทุนสํารองตามกฎหมาย  ลานบาท -  -  
3. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท/หุน 0.75 0.61   
4. จํานวนหุน 

4.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
4.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

หุน 
 

1,663,725,149 
1,663,725,149 

 
1,663,725,149 
1,663,725,149 

5. รวมเงินปนผลจายประจําปตอหุน 
บาท/หุน 

0.44 0.42 
0.12 
0.30 

5.1 เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปนผลประจําปงวด 6 เดือนหลัง

   0.20 
0.24 

6. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน  ลานบาท 732.04 698.77 
7. อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ % 59.03 68.85 
หมายเหตุ   
 บริษัทไดจัดสรรเงินกําไรเพื่อต้ังเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ไวรวมจํานวน 

166.50 ลานบาท ต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2549 ซ่ึงครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหมีทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน จึงไมมกีารจัดสรรเพิ่มเติมทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป 2555 

 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 จํานวน 0.20 บาท/หุน (จากผลการดําเนินงานระหวางงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 
มิถุนายน 2555)  ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม คร้ังที่ 8/2555 (วันที่ 22 สิงหาคม 2555) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คร้ังที่ 3/2556 (12 มีนาคม 2556) ไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็น
ของ คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2556 (5 มีนาคม 2556)ใหนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2555 ดังนี้  
1. การจัดสรรเงินกําไร : บริษัท ไดจัดสรรเงินกําไรเพื่อต้ังเปนทุนสํารองตามกฎหมายมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  ครบถวนแลวต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2549 
2. การจายเงินปนผล : บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,240.17 ลานบาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจาย     

เงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 0.44 บาท (ส่ีสิบส่ีสตางค) ซึ่งประกอบดวย 
2.1. การจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 8/2555 

เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จากผลการดําเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 
2555 โดยไดจายปนผลระหวางกาลดังกลาวแลว เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2555 
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2.2. การจายเงินปนผล 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับ         
เงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  พ .ศ .  2535 (แกไขเพิ่มเติมถึงป  2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่                 
13 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 



 

เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 หนา 6 | 13 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 
 

วัตถุประสงค และเหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม  บริษัทจึงจําเปนตองพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 66/1 ที่ระบุวา บริษัทจดทะเบียนอาจซ้ือคืนหุนไดในกรณี
ดังนี้ 

1. บริษัทจดทะเบียนอาจซ้ือคืนหุนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติที่ประชุมผูถือหุนซ่ึงแกไข
ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน       และสิทธิในการรับเงินปนผลซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความ
เปนธรรม 

2. บริษัทจดทะเบียนอาจซื้อคืนหุนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสม  และสภาพคลองสวนเกิน 
และการซ้ือหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตราดังกลาว  และเพื่อใหบริษัทสามารถใชการซ้ือหุนคืนเปนเครื่องมือ           
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุน บริษัทจึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คร้ังที่ 3/2556 (12 มีนาคม 2556) ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมาย และเพื่อใหบริษัทสามารถใชการซื้อหุนคืนเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชน
แกบริษัทและผูถือหุน ดังนั้นจึงเห็นควรใหนําเสนอยังที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท 
โดยใหเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 11/1 ดังนี้ 

“ขอ 11/1 ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 11 ที่เก่ียวกับการที่บริษัทเปนเจาของหุนของตนเอง มิใหนํามาใช
บังคับในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งแกไขขอบังคับ
ของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพคลองสวนเกิน และการ
ซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

หุนที่บริษัทถืออยูจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

หุนที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจําหนายออกภายในเวลาท่ีกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือจําหนายไมหมดภายในเวลาที่กําหนด 
ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมได 

การซ้ือหุนของบริษัทคืนตามวรรคหน่ึง การจําหนายหุน และการตัดหุนตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายที่เก่ียวของ 

การซ้ือหุนของบริษัทคืนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการซ้ือหุนดังกลาวมีจํานวน
ไมเกินกวารอยละ 10 ของทนุชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุนคืนดังกลาว” 
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การออกเสียงลงคะแนน  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และขอบังคับบริษัทขอ 3 ไดกําหนดใหการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทจะกระทําไดโดยเม่ือที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล มาตรา 120 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ระบุวาใหที่ประชุมสามัญ         
ผูถือหุนประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

  ในป 2555 บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทซ่ึงมีมติแตงต้ัง นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือ           
นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4174 หรือนายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3534 ในนามบริษัท PwC เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ        
งบการเงินของบริษัทประจําปงบประมาณ 2555 และอนุมัติคาธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ประจําป 2555 จํานวน 890,000 บาท โดยเม่ือรวมทั้งกลุมบริษัทแลวเปนเงินจํานวน 2,185,000 บาท (ยังไมรวม
คาใชจายอื่นไมเกินรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี) 

  สําหรับป 2556 บริษัท PwC ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดเสนอบริการเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งฝายบริหารได
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และไดพิจารณาเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับป 2555 กับ
ป 2556 สรุปไดดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

หนวย : บาท 

ประเภทคาตอบแทน 
ป 2556 

(ปที่เสนอ) 
ป 2555 

เปล่ียนแปลง เพ่ิม / (ลดลง) 

จํานวนเงิน รอยละ 

คาสอบบัญชีบริษัท 890,000 890,000 - - 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1,494,000 1,295,000 199,000 15.37 

รวม 2,384,000 2,185,000 199,000 9.10 

คาใชจายอื่นๆ 
ตามที่จายจริงแตไมเกิน   
รอยละ 2 ของคาตอบแทน 

ตามที่จายจริงแตไมเกิน
รอยละ 2 ของคาตอบแทน 

- - 

อนึ่ง  PwC และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย  ไมมีความสัมพันธ 
หรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบริษัทดังกลาวในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นอกจากนี้ การจางสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
กิจการที่เก่ียวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดเพื่อใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปที่ผานมา   ไมมี
สาระสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระและความเปนกลางในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 (13 กุมภาพันธ 2556) นําเสนอในท่ีประชุมวา
ฝายบริหารโดยรองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายการเงินและบัญชี และผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี ไดประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี PwC ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับป 2553-2555 โดยผลการประเมินปรากฏวา 
PwC สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนการตรวจสอบ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล และให
ความรวมมือในการสงพนักงานระดับบริหารมานําเสนอผลการสอบทานงบการเงิน รวมทั้งสามารถสงมอบงานไดภายใน
กําหนดเวลา จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 แตงต้ังให นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขท่ี 4174 และ นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ  ผูสอบบัญชี  รับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท PwC เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท และอนุมัติคาตอบแทนสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจํานวน 890,000 บาท และทั้งกลุมบริษัท จํานวน 2,384,000 
บาท (ซึ่งยังไมรวมคาใชจายอื่นตามที่จายจริงไมเกินรอยละ 2 ของคาตอบแทน) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 (27 กุมภาพันธ 2556) ไดพิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 (13 กุมภาพันธ 2556) ใหนําเสนอยังที่ประชุมสามัญ        
ผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แตงต้ังผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
1.1 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 

(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปน
ระยะเวลา 3 ปต้ังแตป 2553) 

1.2 นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4174 
 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

1.3 นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3534 
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

โดยกําหนดใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในนาม
บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) รายละเอียดตามประวัติและผลงานปรากฏ
ในส่ิงที่สงมาดวย 4 

2. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวนเงิน 890,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริง
ไมเกินรอยละ 2 ของคาตอบแทน  

 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงค และเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้ 

1. นายปริญญา นาคฉัตรีย 
2. พลเอกชูชัย บุญยอย  
3. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 
4. นายประพันธ อัศวอารี  
นอกจากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาในการประชุม คร้ังที่ 5/2555 (5 กันยายน 2555) และ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คร้ังที่ 9/2555 (19 กันยายน 2555) ไดกําหนดขั้นตอนในการใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัท และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ นายประพันธ อัศวอารี 
ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ไมประสงคขอเขารับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในวาระตอไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ในการประชุมคร้ังที่ 1/2556 มีความเห็นดังนี้ 
1. เห็นควรใหแจงผูถือหุนเพื่อทราบวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ

ผานทางเว็บไซตของบริษัทตามที่บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวขางตน 
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดแก นายกัลยาณะ  

วิภัติภูมิประเทศ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ไดพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ และผลการดําเนินงาน
ของผูที่ไดรับเสนอช่ือเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว จึงมีมติใหนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
พิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทตอไป  ทั้งนี้กรรมการซึ่งไมรวมผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ
อยางละเอียดรอบคอบแลว  กลาวคือตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ  มีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  มีความ
เช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางพอเพียง และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ   
รายชื่อและประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อแตงต้ัง ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5 
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังรายบุคคล 
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 
2556  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัท ขอ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 กําหนดวาการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาคาตอบแทน   
 คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาคาตอบแทน ในการประชุม คร้ังที่ 
2/2556 (4 มีนาคม 2556) ไดพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดเปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดท่ีใกลเคียงกันจากขอมูล 
อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเห็นควรนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 พิจารณากําหนดคาตอบแทน และสิทธิประโยชน
แกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2556 ตามที่เห็นสมควร ดังนี้ 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (ปที่เสนอ) ป 2555  
คาตอบแทนกรรมการบริษัท คงเดิม  
1. คาตอบแทนรายเดือน  30,000 บาท/คน/เดือน

(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่ม รอยละ 25) 
30,000 บาท/คน/เดือน

(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่มรอยละ 25) 
2. คาเบ้ียประชุม คงเดิม  

10,000 บาท/เดือน 
(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่ม รอยละ 25) 

(จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม) 

 
10,000 บาท/เดือน  

(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่ม รอยละ 25) 
(จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม) 

3. โบนัส จากผลการดําเนินงานในป 
2555 (อัตราคํานวณโบนัสเปนไป
ตามสัดสวนระยะเวลาดํารงตําแหนง
ในป 2555) 

คงเดิม 
คนละ 486,066  บาท 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่มรอยละ 25) 
คนละ 486,066 บาท  

(ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่มรอยละ 25) 

4. สิทธิประโยชนอืน่ ไมมี ไมมี 
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ
- จายคาเบ้ียประชุม คงเดิม จํานวน 20,000 บาท/คร้ัง 
หากมีการประชุมมากกวา 1 คร้ัง ใหไดรับคาเบ้ียประชุม
ไมเกิน  20,000 บาท/เดือน    

- จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไมมีการจายคาตอบแทนรายเดือน 
-  ไมมีสิทธิประโยชนอื่น 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- จายคาเบ้ียประชุม จํานวน 20,000 บาท/คร้ัง  
- จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไมมีการจายคาตอบแทนรายเดือน 
- ไมมีสิทธิประโยชนอื่น 

 คณะกรรมการชุดยอยอื่น
- จายคาเบ้ียประชุม คงเดิม จํานวน 10,000 บาท/คร้ัง 
หากมีการประชุมมากกวา 1 คร้ัง ใหไดรับคาเบ้ียประชุม
ไมเกิน  20,000 บาท/เดือน          

- จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม  
- ไมมีการจายคาตอบแทนรายเดือน 
- ไมมีสิทธิประโยชนอื่น 

คณะกรรมการชุดยอยอื่น 
- จายคาเบ้ียประชุม จํานวน 10,000 บาท/คร้ัง  
- จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไมมีการจายคาตอบแทนรายเดือน 
- ไมมีสิทธิประโยชนอื่น 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คร้ังที่ 3/2556 (12 มีนาคม 2556) ไดพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอแลว 
เห็นสมควรนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดังนี้ 

1. คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556  
คงอัตราคาตอบแทนรายเดือนไวเปนเดือนละ 40,000 บาทตอคน แบงเปนคาเบี้ยประชุมคนละ 1 สวน และ
คาตอบแทนรายเดือน 3 สวน โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการ
ประชุมเกินกวา 1 คร้ัง คงใหไดเบี้ยประชุมเพียง 1 คร้ัง 

2. คาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอย (ไมมีคาตอบแทนรายเดือน) โดยใหไดรับคาเบี้ยประชุมตามภาระหนาที่ดังนี้ 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  : คาเบี้ยประชุม  คนละ 20,000 บาท ตอคร้ังที่เขาประชุม 
2.2 คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ  : คาเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ตอคร้ังที่เขาประชุม 
คณะกรรมการชุดยอย จายคาเบี้ยประชุมตามคร้ังที่เขารวมประชุม แตไมเกินเดือนละ 20,000 บาท  

3. คาตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555 
แมวากําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 23 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนําเสนอยังท่ีประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อโปรดพิจารณาคงคาตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 ในอัตรา
คนละ 486,066 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 และอัตราการคํานวณโบนัส
เปนไปตามสัดสวนระยะเวลาที่เขาดํารงตําแหนง 

 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
  






