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ระเบียบวาระที่ 2             เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2555 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลกัทรัพย์แห่ง   
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
              ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ าปี 2556 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2556 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 ดงัรายละเอียดปรากฏดงันี ้
 

1. ปริมาณน า้จ าหนา่ยในระบบ 
1.1 การจ าหนา่ยน า้ดิบ 277.94 ล้าน ลบ.ม. 
1.2 การจ าหนา่ยน า้ประปา 68.39 ล้าน ลบ.ม. 
 รวม  346.33  ล้าน ลบ.ม. 

 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2. รายได้รวม  3,816,138,356 3,286,392,050 
3. รายจา่ยในการด าเนินการรวม 2,036,067,847 1,618,419,856 
4. ต้นทนุทางการเงิน 112,951,617 82,490,738 
5. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 351,143,906 326,926,369 
6. ก าไรสทุธิ 
    6.1 สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
    6.2 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

1,315,974,986 
1,316,057,393  

(82,407) 

1,258,555,087 
1,258,555,087 

- 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 ดงัรายละเอียดข้างต้นและในรายงาน

ประจ าปี 2556 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2556  
(ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 

  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2556 (ตัง้แต่ 1 มกราคม –               
31 ธันวาคม 2556) ของบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
ทัง้นี ้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบแสดงฐานะ
การเงิน” ของรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 สรุปได้
ดงันี ้
 

  หน่วย:บาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรัพย์รวม 13,485,212,978 12,010,446,260 
หนีส้นิรวม 5,557,831,987 4,690,488,334 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 7,927,380,991 7,319,957,926 
รายได้รวม 3,816,138,356 3,286,392,050 
ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่) 

1,316,057,393 1,258,555,087 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.79 0.76 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรพิจารณา และอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและผลก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติจดัสรรเงนิก าไรประจ าปี และจ่ายเงนิปันผล 
   
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของ
งบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองกฎหมายในแตล่ะปี รวมถึง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 สรุปได้ดงันี ้

รายละเอียดการจัดสรรเงนิก าไร 
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

หน่วย ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555 

1. ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ล้านบาท 1,316.06 1,239.74 

2. ทนุส ารองตามกฎหมาย  ล้านบาท -  -  

3. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท/หุ้น 0.79 0.75 

4. จ านวนหุ้น 
4.1 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
4.2 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

หุ้น 
 

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

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

5. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีตอ่หุ้น 
บาท/หุ้น 

0.42 0.44 
0.20 
0.24 

5.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปันผลประจ าปีงวด 6 เดือนหลงั 

   0.20 
0.22 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ล้านบาท 698.76  732.04 

7. อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ % 53.10 59.05 
หมายเหต ุ  
 บริษัทได้จดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แหง่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไว้รวมจ านวน 

166.50 ล้านบาท ตัง้แตว่นัที่ 30 กนัยายน 2549 ซึง่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดให้มีทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน จงึไมมี่การจดัสรรเพิ่มเติมทนุส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2556 

 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2556 จ านวน 0.20 บาท/หุ้น (จากผลการด าเนินงานระหว่างงวดวนัที่ 1 มกราคม -    
30 มิถนุายน 2556)  ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ที่ 10 /2556 (วนัที่ 30 สิงหาคม 2556) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 (24 กุมภาพันธ์ 2557) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของ คณะกรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2557 (18 กมุภาพนัธ์ 2557) ให้น าเสนอยงัที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2556 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเงินก าไร : บริษัท ได้จดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  ครบถ้วนแล้วตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2549 
2. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม 1,316.06 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) ซึ่ง
ประกอบด้วย 
2.1. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ที่ 10/2556  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2556 จากผลการด าเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 
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2556 โดยได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 
2.2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ         

เงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรค 1  ข้อ 25 และ ข้อ 39 
วรรค 3 

ระเบียบวาระที่ 6.1  เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 1  
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการบริษัทรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และท าให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดงันัน้ บริษัทจึงขอเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 1 คน โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 วรรค 1 ดงันี ้

“ ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 11 
12  คน โดยให้ที่ประชมุใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และ
อาจเลอืกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และต าแหนง่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร...” 
 
ระเบียบวาระที่ 6.2 เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25  
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  

เพื่อระบตุ าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กลไกการได้มา และก ากบัดแูลผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
รวมทัง้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทจึงขอเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทข้อ 25 ดงันี ้ 

เดิม 
ข้อ 25 คณะกรรมการมีอ านาจแตง่ตัง้กรรมการหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งเป็นผู้จดัการทัว่ไป หรือต าแหน่งอื่นที่

เห็นวา่เหมาะสม เพื่อจดัการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการก็ได้ 
ผู้จดัการทัว่ไปหรือต าแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รับแต่งตัง้แล้วอาจถกูถอดถอนโดยมติที่ประชุมของ

คณะกรรมการได้ 
ใหม ่
ข้อ 25 บริษัทมีกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่คนหนึ่ง เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การก ากับของ

คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้สรรหา คดัเลือก แต่งตัง้ ก าหนดอตัราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และถอดถอนกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

ในกรณีที่ไมม่ีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อ านวยใหญ่ไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
มอบหมายรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  หรือพนกังานซึง่เป็นผู้บริหารตามที่บริษัทก าหนด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทน 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 3 ปีและอาจ
ได้รับแตง่ตัง้อีกได้ 
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ระเบียบวาระที่ 6.3  เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 วรรค 3 

 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ที่ก าหนด

เก่ียวกบัคะแนนเสยีงของมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติไว้ ดงันี ้
มาตรา 107 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตราดงักลา่ว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทข้อ 39 วรรค 3 ดงันี ้
 “…การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือ การอนมุตัิกิจการใดๆที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน…” 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 (24 กุมภาพันธ์ 2557) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารและการลงทนุ ในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2557 (วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2557) เพื่อให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย โดยให้น าเสนอยงัที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ตามที่เสนอข้างต้น 

การออกเสียงลงคะแนน  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้ก าหนดให้การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท จะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  



 

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 หน้า 8 | 13 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

  ในปี 2556 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษัทซึ่งมีมติแต่งตัง้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ           
นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4174 หรือ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3534 ในนามบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงินของบริษัทประจ าปีงบประมาณ 2556 และอนมุตัิค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ประจ าปี 2556 จ านวน 890,000 บาท โดยเมื่อรวมทัง้กลุ่มบริษัทแล้วเป็นเงินจ านวน 2,384,000 บาท (ยังไม่รวม
คา่ใช้จ่ายอื่นไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

  ส าหรับปี 2557 บริษัท PwC ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีรายช่ือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารได้
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปี 2556 กบั
ปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2556 

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 

คา่สอบบญัชีบริษัท 890,000 890,000 - - 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1,427,000 1,494,000 67,000 4.69 

รวม 2,317,000  2,384,000 67,000 2.8 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ตามทีจ่่ายจริงแตไ่มเ่กิน   
ร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน 

ตามทีจ่่ายจริงแตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน 

- - 

อนึ่ง  PwC และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทดงักล่าวในลกัษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี  ้การจ้างส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด และ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา ไม่มี
สาระส าคญัที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบญัชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการ
ปฏิบตัิงานสอบบญัชี  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุ ครัง้ที่ 1 /2557 (15 มกราคม 2557) น าเสนอในที่ประชมุวา่ฝ่าย
บริหารโดยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ได้
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี PWC ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2553 - 2556 โดยผลการประเมิน
ปรากฏว่า PWC มีความเข้าใจในธุรกิจได้ดีมาก มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้
ค าปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบญัชีใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี รวมทัง้การประสานงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนในเวลาที่เหมาะสม จึง
มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้นายวเิชียร   ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายประสทิธ์ิ  เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 4174 หรือ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3534 ในนามบริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัท ประจ าปี 2557 ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี  โดยมี
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีเฉพาะบริษัทจ านวน 890,000 บาท และทัง้กลุม่บริษัท จ านวน 2,317,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นตามที่จ่ายจริงไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนเฉพาะของบริษัทมีจ านวนเท่ากบัปีก่อน ส าหรับของกลุม่
บริษัทปรับลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 2.8 เนื่องจากลดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีบริษัท เสม็ดยทูิลิตีส์้ จ ากดั ที่บริษัท
มีแผนหยดุการด าเนินการ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ที่ 1 /2557 (22 มกราคม 2557) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2557 (15 มกราคม 2557) ให้น าเสนอยงัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2556 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2557 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แตง่ตัง้ผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1.1 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3977 
(เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปีตัง้แตปี่ 2553) 

1.2 นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4174 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

1.3 นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3534 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ในนาม
บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) รายละเอียดตามประวตัิและผลงานปรากฏ
ในสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

2. คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ไมเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ตอบแทน  

 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ทัง้นี ้มีรายนามกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่เนื่องจากการออกตามวาระ ดงันี  ้

1. นายวนัชยั   หลอ่วฒันตระกลู  
2. นายสหสั    ประทกัษ์นกุลู     
3. พลเอกสหชาติ พิพิธกลุ 
4. นายวีรพงศ์  ไชยเพิม่ 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาในการประชุม ครัง้ที่ 6/2556 (25 ธันวาคม 2556) และ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2557 (22 มกราคม 2557) ได้รับทราบการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคล
เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลา 
3 เดือน ตัง้แต่เดือนตลุาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
                          คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่  2/2557 (24 กุมภาพันธ์ 2557) ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2557 (วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557)ดงันี ้
 1. เห็นควรให้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผา่น
ทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้ให้สทิธิดงักลา่วข้างต้น 

2.  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พลเอกสหชาติ พิพิธกุล 
ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ ได้พิจารณาความเหมาะสม คณุสมบตัิ ประสบการณ์ และผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเสนอ
ช่ือเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว จึงมีมติให้น าเสนอยงัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณาคณุสมบตัิและ
ผลงานของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ กลา่วคือ นอกเหนือจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มี
วิสยัทศัน์  ภาวะผู้น า  มีความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพแล้ว ยงัสามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง และเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่
ครบวาระทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง  รายช่ือและประวตัิกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ
แตง่ตัง้ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้รายบคุคล 
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ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2557  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนในการ
ประชุม ครัง้ที่ 1/2557 (15 มกราคม 2557) เห็นชอบให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2557 เทา่กบัปี 2556 ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คงเดิม  

1. คา่ตอบแทนรายเดือน  30,000 บาท/คน/เดือน 
(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิม ร้อยละ 25) 

30,000 บาท/คน/เดือน 
(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิมร้อยละ 25) 

2. คา่เบีย้ประชมุ คงเดิม  
10,000 บาท/เดือน 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิม ร้อยละ 25) 
(จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ) 

 
10,000 บาท/เดือน  

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิม ร้อยละ 25) 
(จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ) 

3. โบนสั จากผลการด าเนินงานในปี 
2556 (อตัราค านวณโบนสัเป็นไป
ตามสดัสว่นระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ในปี 2556) 

คงเดิม 
คนละ 486,066  บาท 

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิมร้อยละ 25) 

 
คนละ 486,066 บาท  

(ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพ่ิมร้อยละ 25) 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุดย่อย 

คงเดิม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
- จา่ยคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้ หากมีการ
ประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ ให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุไมเ่กิน  
20,000 บาท/เดือน    

- จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
- ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
-  ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
- จา่ยคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้ หากมี
การประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ ให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุไม่
เกิน  20,000 บาท/เดือน    

- จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
- ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 

-    ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 คงเดิม 
คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
- จา่ยคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ หากมีการ
ประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ ให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุไมเ่กิน  
20,000 บาท/เดือน          

- จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ  
- ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
- ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
- จา่ยคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ หากมี
การประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ ให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุไม่
เกิน  20,000 บาท/เดือน          

- จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ  
- ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 

  -  ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง้ที่ 1/2557 (22 มกราคม 2557) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ า ปี  2557 ตามที่ คณะกรรมการก าหนด เกณฑ์และประ เมินผลการด า เนิ นงาน                                   
ของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอแล้ว เห็นชอบให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 เทา่กบัปี 2556 และน าเสนอยงัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557  
คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุมคนละ 10,000 บาทต่อคน 
และคา่ตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทตอ่เดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 ทัง้นี ้
หากเดือนใดมีการประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้เบีย้ประชมุเพียง 1 ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ย (ไมม่ีคา่ตอบแทนรายเดือน) โดยให้ได้รับคา่เบีย้ประชมุตามภาระหน้าที่ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  : คา่เบีย้ประชมุ  คนละ 20,000 บาท ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 
2.2 คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ  : คา่เบีย้ประชมุ คนละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 
คณะกรรมการชดุยอ่ย จ่ายคา่เบีย้ประชมุตามครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ แตไ่มเ่กินเดือนละ 20,000 บาท  

3. คา่ตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 
แม้วา่บริษัทจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ แตเ่พื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จึง
เห็นชอบให้คงอตัราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 ให้เท่ากบัปี 2555 ที่อตัรา 
486,066 บาทต่อคน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยให้กรรมการได้รับตามสดัสว่นที่
ด ารงต าแหนง่  

 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  






