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บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2552 

 

วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม 
ประชุมเมื่อวนัศุกรที่ 3 เมษายน 2552  เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน 
1. ดร.ทนง พทิยะ  ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย  รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายณรงค  แสงสุริยะ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. นายเตชะพทิย แสงสิงแกว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการอิสระ 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
8. นายสวุิช พึง่เจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต กรรมการและกรรมการบริหาร 
11. นายโยชิโอะ โคเมตาน ิ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ เลขานุการบริษัท / กรรมการผูจัดการ 
 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม จาํนวน 6 ทาน 
1. นายสหชัย เฮงตระกูล  ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
2. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
3. นายนทนิ ตงศิริ  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
4. นางสาวปทดิา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นายปรีดา  ตันติกุลประสติู ผูจัดการโรงกรองน้าํบางเลน 
6. นางมัทนา สุขทิศ  ผูจัดการประจาํสํานักงานกรรมการผูจัดการ 
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ผูเขารวมการประชุมอ่ืน ๆ 
1. นายกฤษดา เลิศวนา  ผูแทน บริษัท สํานักงาน เอนิสท แอนด ยงั จาํกัด  ผูสอบบัญชี 
2. นางสาวปณฑิดา วรางพงษศรี ผูแทน บริษัท สํานักงาน เอนิสท แอนด ยงั จาํกัด  ผูสอบบัญชี 
3. นายนพดล อินทรลิบ  บริษัท เดอะลจีิสท จาํกัด  ทีป่รึกษากฎหมาย 
4. นายเสริฐสรรพ อภิวัชรกลุ ผูแทน อาสาพทิักษสิทธิผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
     

กอนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ที่ประชุมไดรับแจงรายละเอียดของการประชุมและ
กระบวนการนับคะแนนเสียง  ดังนี้ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหกระทําโดยวิธียกมือ 

ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการยกมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียง ใหกรอกความประสงคที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อใน
บัตร และเจาหนาที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไมเห็นดวยและงดออกเสียง โดยจะไมเก็บ
บัตรสําหรับกรณีเห็นดวย 

สําหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนา
ไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ตองมีการขอมติ จะใชมติขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี 3 สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระ จะแจงใหที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป  
โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน  บริษัท เดอะลีจิสท จํากัด ทําหนาที่เปนคนกลางใน
การตรวจสอบการลงคะแนน 

มีผูถือหุนมอบฉันทะให นายเตชะพทิย  แสงสิงแกว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรวมประชุม
แทน จํานวน 28 ราย เปนจาํนวน 1,960,687,004 หุน 
 
เริ่มการประชุม 

ดร.ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดย
ผูรับมอบฉันทะ ดังนี้ 

ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง   91 ราย  นับจํานวนหุนได   1,069,767,402 หุน 
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ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  145 ราย  นับจํานวนหุนได   2,377,449,200 หุน 

รวมทั้งสิ้น 236 ราย นับจํานวนหุนได 3,447,216,602 หุน  คิดเปนรอยละ 86.3964 ของหุนทีอ่อก
และจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  จํานวน 3,990,000,000 หุนซึ่งครบเปนองคประชุม ตามขอบังคบั ขอ 30 
ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ตามที่ไดสงสําเนารายงานการประชุมใหกับผูถือหุนแลว  พรอม
กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้  

 
 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาโดยละเอียดแลวมีมติโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น  248 ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,448,083,903 หรือรอยละ100ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย     3,448,048,903     เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9990  

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                      0    เสียง  คิดเปนรอยละ    0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง           35,000    เสียง  คิดเปนรอยละ    0.0010 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 2 รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2551 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอใหกรรมการผูจัดการ
รายงานตอที่ประชุม 

 กรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหรายงานผล
การดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  และรายงานผลการดําเนินการ
ประจําป 2551 ปรากฎในรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
นี้ และไดแบงเปน 3 หัวขอใหญๆ คือสวนของลูกคา พนักงาน และผูถือหุน โดยไดสรุปภาพรวมในรอบปที่ผาน
มาใหผูถือหุนไดรับทราบดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552                                                                                                                              หนา  4 จาก 19  

 สรุปเหตุการณสําคัญในรอบปที่ผานมาของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด (บริษัทยอย) ดังนี้ 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)  
 1. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ไดนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียน และซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิม
กับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีสาระสําคัญ คือ ปริมาณรับซื้อน้ําขั้นต่ํา ณ วันเริ่มซื้อขายน้ําประปา
สวนเพิ่มเทากับ 9,000 ลบ.ม. ตอวัน และปรับเพิ่มทุกรอบปๆ ละ 9,000 ลบ.ม. ตอวัน จนถึง 54,000 ลบ.ม. ตอ
วัน ในปที่ 6 และคงไวซึ่งปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นต่ําที่ 54,000 ลบ.ม. ตอวัน โดยราคาคาน้ําประปาสวนเพิ่ม
จาก 300,000 ลบ.ม. ตอวัน เทากับ 10.52 บาท ตอ ลบ.ม. และจะปรับราคาทุกรอบปนับแตวันลงนามใน
สัญญา ตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป แตไมเกินรอยละ 4  ปจจุบันบริษัทฯ ไดวาจางผูรับเหมาและอยูระหวาง
การออกแบบ ซึ่งคาดวาในครึ่งปหลังของป 2552 จะเริ่มดําเนินการกอสราง และเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 
บริษัทฯ จะมีกําลังการผลิตสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม. ตอวัน  

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 การกอสรางงานขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําประปาแหงที่ 2 ได
แลวเสร็จ ทําใหมีกําลังการผลิตเพิ่มข้ึนเปน 388,000 ลบ.ม. ตอวัน ซึ่งจะทําใหสามารถแกปญหาการขาด
แคลนน้ําประปาในพื้นที่ได 

 การดําเนินการในสวนของลูกคา ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
 จํานวนผูใชน้ําในป 2551 เพิ่มข้ึนจากป 2550 เทากับ 9,175 ราย ซึ่งแบงเปนสัดสวน คือ
ภาคอุตสาหกรรม 7%    ภาคพาณิชยกรรม 14%  ภาคครัวเรือน 79%   ซึ่งมีสัดสวนการใชน้ํา  คือ 
ภาคอุตสาหกรรม 54% ภาคพาณิชยกรรม 22% ภาคครัวเรือน 24%   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสนับสนุนงบประมาณ
สวนหนึ่งในการวางทอแกผูใชน้ํารายใหม รวมถึงการเขาพบผูใชน้ํา เพื่อรณรงคการใชน้ําประปา และรับฟง
ปญหาและความคิดเห็นจากผูใชน้ําโดยตรง ตลอดจนการจัดงานขอบคุณผูใชน้ําเปนประจําทุกป  
 สําหรับกปภ. ซึ่งเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ   ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุม
รวมกันเปนประจําทุกเดือน และประจําป เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบ
ควบคุมแรงดันในการจายน้ํา เพื่อประหยัดคาไฟฟา และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคคลากร และ
ปรับปรุงสถานที่ทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย   การมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน กปภ. และการจัดกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ 
 ในสวนของชุมชน บริษทัฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหกับนกัเรียนโรงเรียนตางๆ ที่อยูในพืน้ที่บริการ 
จํานวนประมาณ 1 0 0 ทนุ จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ปรับปรุงถนนภายในโรงเรยีน และในปที่แลวเปนปแรกที่



 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552                                                                                                                              หนา  5 จาก 19  

จัดการฝกอบรมการผลิตน้าํประปาและน้าํดื่มใหกับ องคการปกครองสวนทองถิ่น และบริษัทฯ ไดสนับสนนุน้ํา
ด่ืมบรรจุขวด   รวมจัดกิจกรรมกับหนวยงานของรัฐ   รับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดงูานทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
 สําหรับดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดรวมกับชุมชนในพื้นที่จัดโครงการปลูกปาโกงกางที่จังหวัด
สมุทรสาคร จัดใหมีคายสิ่งแวดลอม  และกิจกรรมในการอนุรักษแมน้ําทาจีน เปนตน 

 การดําเนินการในสวนของพนักงาน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มพีนกังานทั้งหมด 117 คน มีอายุเฉลี่ย 34 ป และการศึกษา
สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานไดรับการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก
เฉลี่ย 80 ชั่วโมง/คน/ป   ซึ่งในป 2551 ไดจัดการฝกอบรมจํานวนทัง้สิน้ 9,681 ชั่วโมง  เฉลีย่พนกังานไดรับการ
ฝกอบรมคนละ 83 ฃัว่โมง 
 บริษทัฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพนัธระหวางพนักงานเปนประจําทุกป เชน การ
ประชุมพนักงานปละ 2 คร้ัง  การมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน  และจัดกจิกรรมวันครอบครัว เปนตน 
 นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยไมมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นในป 2551 และไมเกิดอุบัติเหตุในการทาํงานตัง้แตเร่ิมเปดดําเนินการในป 2547 คิดเปนจาํนวนชัว่โมง
การทาํงานที่ไมเกิดอุบัติเหตถุึง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1,071,103 ชั่วโมง 

 การดําเนินการในสวนของผูถือหุน 
ผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ยอดจายน้ําของป 2551 อยูที่ประมาณ 108 ลาน ลบ.ม.  เพิ่มข้ึนจากป 2550 ซึ่งอยูที ่ 93 ลาน 

ลบ.ม.  ประมาณ 16% หรือ 15 ลาน ลบ.ม.    
รายไดเฉพาะบริษัทฯ ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวม 2,478 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั

รายไดรวมในป 2550 จํานวน 2,016 ลานบาท บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มข้ึน 23% ซึ่งรายไดรวมที่เพิ่มข้ึน
เนื่องจากรายไดจากการขายน้ําประปาทีเ่พิม่ข้ึน 19% รายไดจากเงินปนผลจากประปาปทุมธานี ซึ่งถือเปนครั้ง
แรกที่มีการจายปนผลใหบริษัทฯ 98 ลานบาท และรายไดอ่ืน ๆ จํานวน 24 ลานบาท สวนใหญมาจากดอกเบี้ย
เงินฝาก ซึง่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดอ่ืนในป 2550 จํานวน 29 ลานบาท เนื่องจากในป 2551 อัตรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากมีการปรับตัวลดลงจากป 2550 

คาใชจายเฉพาะบริษทัฯ ในป 2551 บริษทัฯ มีคาใชจายรวม 1,478 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั
คาใชจายรวมในป 2550 จํานวน 1,292 ลานบาท บริษทัฯ มีคาใชจายรวมเพิ่มข้ึน 14% โดยแยกเปนคาใชจาย
4 ประเภทคือ ตนทนุขายและบริการ ดอกเบี้ยจาย คาใชจายในการขายและบริหาร คาตัดจําหนายเงินลงทนุ 
ซึ่งสามารถอธบิายไดดังนี ้

ในป 2551 บริษัทฯ บันทึกตนทนุขายและบริการจํานวน 629 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุน
ขายและบริการในป 2550 จํานวน 533 ลานบาท บริษัทฯ มีตนทนุขายและบริการเพิม่ข้ึน 18% โดยสัมพนัธกบั
ยอดจายน้ําประปาที่เพิ่มข้ึนประมาณ 15 ลานลบ.ม. การที่บริษัทฯ มียอดจายน้าํประปาที่เพิ่มข้ึนทกุ ๆ ลบ.ม. 
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ที่เพิม่ข้ึนบริษทัฯ มีคาใชจายที่เปนตนทุนขายและบริการเพิ่มข้ึน 6 บาท/ลบ.ม. หรือเทากบับริษํทฯ มีตนทนุขาย
และบริการเพิม่ข้ึนจํานวน 90 ลานบาท  คิดเปน 41% ของคาใชจายทัง้หมด   

ในป 2551 บริษัทฯ บันทกึดอกเบี้ยจายจํานวน 508 ลานบาท เมื่อเปรียบเทยีบกับดอกเบี้ยจายใน
ป 2550 จํานวน 560 ลานบาท ดอกเบี้ยจายลดลง 9% เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ จายชําระคืนเงนิกูยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจาํนวน 3,000 ลานบาท และ 1,029 ลานบาทตามลําดับ และอัตราดอกเบี้ยจายโดย
เฉลี่ยในป 2551 ตํ่ากวาป 2550   

ในป 2551 บริษัทฯ บันทกึคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 118 ลานบาท เมื่อเปรีบบ
เทียบกับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2550 จํานวน 96 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหาร
เพิ่มข้ึน 22 ลานบาท เนือ่งจากในป 2551 บริษัทฯ คาใชจายจากการที่บริษทัฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ จาํนวน 17 ลานบาท  

ในป 2551 บริษัทฯ บันทกึคาตัดจําหนายเงนิลงทุนจํานวน 222 ลานบาท เพิ่มข้ึน 100 ลานบาท
หรือเพิ่มข้ึน 100% เมื่อเปรียบเทยีบกับคาตัดจําหนายในป 2550 เนื่องจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได
เขาลงทุนในหุนสามญับริษทั ประปาปทมุธานี จํากัด สูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วนัดังกลาว ดังนั้น ในป 2550 
บริษัทฯ บันทกึคาตัดจําหนายเงินลงทนุเพียงครึง่ปหลงั (ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2550) แตใน
ป 2551 บริษัทฯ บันทึกคาตัดจําหนายเตม็ป 

จากรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในป 2551 บริษทัฯ มกีําไรสุทธิเฉพาะบริษทัฯ จาํนวน 1,000 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกบักําไรสุทธิเฉพาะบริษทัฯ ในป 2550  จํานวน 724 ลานบาท บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ
เพิ่มข้ึน 38% โดยมีเหตุผลตามที่ไดกลาวไวขางตน 

ผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทยอยในงบการเงนิรวม  
ในป 2551 บริษัทฯ และบรษิัทยอยมีรายไดรวม 3,639 ลานบาท เมือ่เปรียบเทียบกับรายไดรวม

ในป 2550 จํานวน 2,623 ลานบาท บริษทัฯ มีรายไดรวมเพิ่มข้ึน 39% เนื่องจากในป 2550 งบการเงนิรวมได
รวมรายไดของบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด เพยีงครึ่งปหลัง (ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2550) 
แตในป 2551 งบการเงินรวมไดรวมรายไดของบริษัท ประปาปทมุธาน ีจาํกัด เตม็ป โดยรายไดรวมในป 2551 
ประกอบดวยรายไดของบริษทัฯ และรายไดของบริษัท ประปาปทมุธานี จาํกัด คิดเปนสัดสวน 65% และ 35% 
ตามลําดับ 

ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวม 2,269 ลานบาท โดยหากเปรียบเทียบกบั
คาใชจายรวมป 2550 จะไมสามารถเปรยีบเทยีบกนัได เนื่องจากในป 2550 งบการเงนิรวมไดรวมคาใชจาย
ของบริษัท ประปาปทุมธาน ี จํากัด เพยีงครึ่งปหลัง (ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2550) แตในป 
2551 งบการเงินรวมไดรวมคาใชจายของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เต็มป ดังนั้น คาใชจายทุกประเภทที่
เพิ่มข้ึนสวนใหญเปนคาใชจายของบริษัท ประปาปทมุธานี จาํกัด  

จากรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในป 2551 บริษัทฯ และบรษิัทยอยมีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 
1,358 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสทุธิรวมในป 2550  จํานวน 920 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมี
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กําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 48% โดยมีเหตุผลตามที่ไดกลาวไวขางตน อยางไรก็ตาม หากแยกกําไรสุทธิรวมของป 2551 
เปนสัดสวนคราว ๆ ระหวางบริษัทฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด กําไรสทุธิรวมจะประกอบดวยกาํไร
สุทธิของบริษทัฯ ประมาณ 66% และกําไรสุทธิของบริษทั ประปาปทมุธานี จาํกัด ประมาณ 34% ซึ่งจะเหน็ได
วาบริษทัฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด มีอัตรากาํไรสุทธิตอรายไดรวมที่ใกลเคียงกนั 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกับวนัเดียวกนัของปกอน

เนื่องจากการตัดจําหนายเงนิลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด และการตัดคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลง 3,935 ลานบาท เนื่องจากบริษทัฯ นาํเงนิที่ไดจาก
การเสนอขายหุนใหประชาชนทัว่ไปจํานวน 2,940 ลานบาทและเงินสดจากการดําเนนิงานจายชําระคืนเงนิ
กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจาํนวน 3,000 ลานบาท และ 1,029 ลานบาทตามลําดับ    

สวนของผูถือหุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มข้ึนจาก 5,103 ลานบาท เปน 8,360 ลานบาท 
เนื่องจากในเดอืนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญใหมใหประชาชนทัว่ไปจํานวน 700 ลานหุน
ในราคาเสนอขายหุนละ 4.20 บาท โดยบันทกึเปนเงนิรับจากการออกหุนเพิม่ทนุสทุธิจาํนวน 2,855 ลานบาท 
และในเดือนธนัวาคม 2551 บริษัทฯ จายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 598 ลานบาท และมกีําไรจากการ
ดําเนนิงานในป 2551 จํานวน 1,000 ลานบาท  

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรพัยรวม 17,895 ลานบาท ลดลง 787 

ลานบาท เมือ่เปรียบเทียบกับ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 เนือ่งจากการบนัทึกคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายของสนิทรพัยในการผลิตและจายน้ําประปาของบริษัทฯ และบริษัทยอย และการตัดจําหนายสทิธิใน
การดําเนินการผลิตและจําหนายน้าํประปาของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 9,558 ลานบาท ลดลง 4,408 
ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายชําระคนืเงนิกูยมืระยะสัน้
และเงินกูยืมระยะยาวจาํนวน 3,000 ลานบาทและ 1,029 ลานบาทตามลําดับ และประปาปทมุธานี จายชําระ
คืนเงนิกูยมืระยะยาวจาํนวน 418 ลานบาท    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 8,336 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,622 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหกับประชาชนทัว่ไปจํานวน 700 ลานหุน ในราคาหุนละ 4.20 บาท คิดเปนจํานวนเงินสุทธิ 2,855 
ลานบาท และบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําป 2551 จํานวน 1,376 ลานบาท และจายเงนิปนผลจํานวน 
598 ลานบาท 

กําไรตอหุนเฉพาะบริษทัฯ เพิ่มข้ึนเปน 27 สตางค ในป 2551 จาก 22 สตางค ในป 2550 สวนใน
งบการเงนิรวมนั้น กาํไรตอหุนเพิม่ข้ึนจาก 28 สตางค ในป 2550 เปน 37 สตางค ในป 2551 
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สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัทฯ ลดลงจากประมาณ 2:1 ในป 2550 เปน นอย
กวา 0.7:1 ในป 2551 และในงบการเงินรวม สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงจากประมาณ 3:1 ในป 
2550 เปนประมาณ 1.2:1 ในป 2551 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานภาพและความแข็งแกรงของบริษัทฯ ที่ดีข้ึน 
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 คุณทวี  ลีศิริชัยกุล ผูถือหุนรายยอย ขอบคุณที่บริษัทฯ เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมจากที่พุทธ
มณฑลสาย 4 เปนโรงแรมดิเอมเมอรัลด ทําใหเดินทางสะดวกขึ้น และมีคําถามวา 
 1. มีหลายจุดในพื้นที่ใหบริการที่ยังไมมีน้ําประปาใช เชน ที่ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง ยังมีการ
ใชน้ําบาดาลอยู รวมทั้งบริเวณหนาวัดตึก ถนนสหกรณ หมูบานเมืองทอง หมูบานสหกรณ และหมูบานสาคร 
ยังมีความตองการใชน้ําประปา ไมทราบวาบริษัทฯ ติดปญหาใดจึงไมสามารถขยายการใหบริการไปได ติด
ปญหากับ อบต. หรือไม 
 2. จริงหรือไมที่บริษัทฯ มโีครงการจะขยายกิจการไปสูธุรกิจบําบัดน้าํเสีย ซึง่ถาเปนไปไดก็ดี และ
อยากใหพิจารณากิจการรีไซเคิลขยะดวย 
 3. การที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดี จะเปนการสงผลกระทบตอสัญญาระหวางบริษัทฯ กับกปภ. 
ตามที่เปนขาวหรือไม ซึ่งตามขาววา ขณะนี้สหภาพ กปภ. ออกมารองเรียนไปยัง ปปช. วาสัญญาไมเปนธรรม 
ขอใหชี้แจงใหความมั่นใจแกผูถือหุนดวย 

 
 ประธานกรรมการขอใหกรรมการผูจัดการ ชี้แจง ซึ่งกรรมการผูจัดการชี้แจงดังนี้  

1. ปจจุบันยังมี 2 พื้นที่ใหญๆ ที่เปนเปาหมายของบริษัทฯ และของกปภ. ในการที่จะทําใหมีการ
ใชน้ําประปาในพื้นที่ดังกลาว หนึ่งคือบริเวณพื้นที่ของตัวเมืองสมุทรสาครซึ่งเปนเขตของเทศบาล หนวยหนึ่ง 
ยังคงใชน้ําบาดาลใหบริการชุมชนในพื้นที่บริเวณนั้นอยู บริษัทฯ มีความเห็นวา จากการที่คุณภาพของน้ํา
บาดาลเสื่อมลงเร่ือยๆ จะทําใหเทศบาลดังกลาวเปลี่ยนมาใชน้ําประปาในที่สุด ซึ่งบริเวณนั้นมีการใชน้ํา
ประมาณวันละ 40,000 ลบ.ม. ตอวัน อีกบริเวณหนึ่งคือบริเวณกระทุมแบน ซึ่งทั้งสองบริเวณนี้ ถือเปนลูกคา
รายใหญ มีการใชน้ําวันละ 50,000 - 60,000 ลบ.ม. ตอวัน ขณะนี้ บริษัทฯ ไดเขาไปปรึกษากับผูบริหารองคกร
ทั้งสองแหงแลว และเห็นความเปนไปไดที่ทั้งสองแหงจะเปลี่ยนมาใชน้ําประปา  

2. บริษัทฯ มีโครงการศึกษาความเปนไปไดในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ํา 
3. กปภ. เปนผูใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยใชราคาขายราคา

เดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งหมายความวา ตนทุนการผลิตของหนวยผลิตของ กปภ. มีความแตกตางกัน แตอยางไร
ก็ตามขณะนี้ กปภ. มีกําไร ถึงแมวาในบางพื้นที่จะไมมีกําไร แตเฉลี่ยแลวผลประกอบการมีกําไร ทางดานของ
บริษัทฯ ทราบมาโดยตลอดถึงปญหานี้ และมีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได ทั้งนี้บริษัทฯ 
มั่นใจวาสัญญาระหวางกปภ. กับบริษัทฯ ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ 
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 คุณบุญประสิทธิ์  โรจนพฤกษ ผูถือหุนรายยอย ถามวา  
 1. ในหนา 158 ของรายงานประจําป กลาววา เมื่อบริษัทฯ ดําเนินการไปไดกึ่งหนึ่งของสัญญา 
ทางรัฐบาล หรือองคกรที่เกี่ยวของสามารถซื้อกิจการของเราไดในราคาตลาด อยากทราบวา ราคาตลาดนั้น 
หมายถึงราคาในตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม และหากราคาในตลาดหลักทรัพยฯ เปนราคาที่ถูก (ตํ่า) แลวจะมี
ผลกระทบอยางไร 
 2. หนี้สินของ ประปาปทุม มีประมาณ 2 เทาของสินทรัพย ผูบริหารมีความคิดเห็นอยางไร 
 
 ประธานกรรมการขอใหกรรมการผูจัดการ ชี้แจง ซึ่งกรรมการผูจัดการชี้แจงดังนี้  

1. บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการประปา เพื่อเปนผูประกอบกิจการในธุรกิจเกี่ยวกับน้ําประปา หรือเรียกวา สัมปทานประกอบ
กิจการประปา โดยยื่นเรื่องผานทางจังหวัดในพื้นที่ๆ จะประกอบกิจการ และจังหวัดจะยื่นเรื่องใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป เพื่อออกสัมปทานประกอบกิจการประปาให ซึ่งในทางปฏิบัติแลว 
สัมปทานนี้เปนเพียงใบอนุญาตประกอบกิจการประปาเทานั้น  สัมปทานนี้มีพื้นฐานมาจากประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ออกเมื่อประมาณป 2510 กวาๆ หรือที่เรียกวา ใบ ปว. 58 อันที่จริงแลวใบอนุญาตนี้ไมไดมี
เฉพาะกิจการประปา แตมีสําหรับทุกกิจการ ทั้งไฟฟา โทรศัพท แตทุกกิจการไดมีการขอยกเลิกออกจาก
ใบอนุญาตนี้หมดแลว จุดประสงคของสัมปทานนี้คือ ตองการใหเอกชนเขาไปบุกเบิกทํากิจการประปา แลวให
องคกรบริหารสวนทองถิ่นบริหารตอ ซึ่งเอกชนสามารถเขาไปเริ่มตนกิจการประปาอีกในพื้นที่ใหมๆ ตอไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนใหทราบวา สัญญาหลักที่สําคัญคือ สัญญาซื้อขายน้ําประปาที่บริษัทฯ ทํากับ 
กปภ. สวนสัมปทานประกอบกิจการประปาที่ไดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น เปนเพียง
ใบอนุญาตประกอบกิจการประปาเทานั้น  

2. ปจจุบัน ประปาปทุมธานี มีศักยภาพที่จะชําระหนี้ไดโดยตอเนื่องทุกป และยังเหลือระยะเวลา
ชําระหนี้อีกประมาณ 7-8 ป โดยมีอัตราชําระหนี้ที่ปละประมาณ 500 ลานบาท เมื่อปที่ผานมา (ป 2551) ไดมี
การปรึกษากับผูใหกู เพื่อหาทางที่จะทําใหประปาปทุมธานี สามารถจายปนผลใหบริษัทฯ ไดมากขึ้น เพราะ
ขณะนี้ ในสัญญาเงินกูระบุวา หากประปาปทุมธานี มีเงินเหลือและจะนําไปจายปนผล จะตองแบงครึ่งหนึ่งไป
จายคืนเงินกูกอน ซึ่งจะเปนการจายคืนที่นอกเหนือจากตารางการจายคืนปกติ จึงจะนําครึ่งที่เหลือไปจายปน
ผลได การหารือดังกลาวพยายามที่จะใหประปาปทุมธานี ไมตองจายคืนเงินกูนอกเหนือจากการจายคืน
ตามปกติ และนําเงินที่เหลือทั้งหมดมาจายปนผลใหกับบริษัทฯ ซึ่งการหารือนั้นใกลจะไดขอยุติแลว 
 คุณสุมณทา  วัฒนสินธุ ผูถือหุนรายยอย ถามวา  
 1. พื้นที่ ต.บานใหม จ.ปทุมธานีไมมีน้ําประปาใช อยากใหประปาปทุมธานี ขยายพื้นที่ใหบริการ
ไปใหถึง เพราะ อบต.ในพื้นที่ก็อยากใชน้ําประปา ชวยพิจารณาดวย 
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 2. อยากใหปนกําไรสวนหนึ่งไปใชในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ํา ไมทราบวาผูบริหารมี
นโยบายอยางไร อีกทั้งอยากใหมองเรื่องคุณภาพน้ําเปนเรื่องสําคัญและหาวิธีการที่จะลดการใชสารคลอรีน
เพื่อลดการปนเปอน 
 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา  

1. แมวาบางหมูบานอยูในพื้นที่ที่กปภ. สามารถใหบริการน้ําประปาได แตยังคงไมมีน้ําประปา
เขาไปถึง มีหลายกรณี กรณีแรก อยางที่เรียนใหทราบแลววา อบต. มีสิทธิ์ที่จะใหบริการประปาในเขตพื้นที่ของ
ตัวเองไดซึ่งแมแต กปภ. ก็ไมสามารถเขาไปกาวกายได ถาอบต. นั้นๆ ตองการดําเนินการเอง อีกกรณีหนึ่งคือ 
อบต. ไดใหบริการประปาในชวงแรก และไดมีการวางระบบทอไวแลว แตตอมาตองการใหกปภ. เขาไป
บริหารงานแทน  กรณีนี้ กปภ. อาจจะไมสามารถรับโอนระบบประปามาบริหารได เพราะระบบทอไมตรงตาม
มาตรฐานของกปภ. ซึ่งถากปภ. รับเขาไปบริหารงานตอ กปภ. จะตองมีการวางระบบใหม และตองมีการใช
งบประมาณ ในสวนนี้ทําใหเกิดความลาชาในพื้นที่ดังกลาว สาเหตุที่กปภ. ตองมีขอจํากัดเรื่องระบบทอประปา
เนื่องจาก ปญหาใหญของกิจการประปา คือ น้ําสูญเสีย คือ น้ําที่จายไปแลวไมสามารถเก็บเงินได ซึ่งถาระบบ
ทอไมไดมาตรฐาน แนนอนวา กปภ. จะมีน้ําสูญเสียมาก และตองรับภาระคาใชจายโดยไมจําเปน 

2. น้ําประปาที่ออกจากโรงผลิตจะมีมาตรฐานเทียบเทาน้ําดื่ม ซึ่งไมเพียงเฉพาะน้ําประปาจาก
บริษัทฯ เทานั้น แตเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง แตเมื่อน้ําไปถึงผูใชปลายทางนั้น ไมสามารถรับประกัน
คุณภาพไดเพราะระหวางทางอาจมีการแตก ร่ัวของทอประปา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกวัน 
นอกจากนั้นทุกๆ เดือน บริษัทฯ และกปภ. จะเก็บตัวอยางน้ําและนําไปใหกระทรวงสาธารณะสุขตรวจสอบ ซึ่ง
กระทรวงฯ จะตรวจสอบอยางละเอียด รวมถึงปริมาณโลหะหนักทุกชนิด อยางไรก็ตาม สารที่กอใหเกิดมะเร็ง 
ซึ่งเปนสารที่ถูกกระตุนจากคลอรีนในน้ําประปา – แตตัวคลอรีนเองไมไดทําใหเกิดมะเร็งแตคลอรีนอาจไป
กระตุนโลหะหนักบางอยางที่อยูในน้ําประปาใหกลายเปนสารกอมะเร็ง - จะไมไดอยูในกระบวนการตรวจสอบ
ตรงนี้ อยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพน้ําของเราไดมาตรฐาน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบสารที่
กอใหเกิดมะเร็งในน้ําประปา ทุกป และผานทุกป ซึ่งการตรวจสอบนี้ เปนการตรวจสอบที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ไวในสัญญา อยางไรก็ตาม การทําวิจัยที่จะลดปริมาณการใชคลอรีน และหาสารทดแทนคลอรีน เปนขอเสนอ
ที่ดี และบริษัทฯ จะรับไวพิจารณา เพราะบริเวณใกลๆ บริษัทฯ มีมหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะสิ่งแวดลอมอยู ซึ่ง
อาจมีการรวมมือกันเพื่อทําวิจัยดานนี้ได 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 35 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมกีารทาํงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทและตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาํปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 4 เดือนนับแตวนัสิน้สุดของรอบบัญชี 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไวในรายงาน
ประจําปไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัท และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

  
 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 

 
 คุณเสริฐสรรพ  อภิวัชรกุล เปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา  
 1. ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน เงินจายลวงหนาคางานกอสรางให ช.การชาง ในป 2551 เปน 95.83 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2550 ที่จายไป 42.59 ลานบาท เงินจํานวนดังกลาวจายสําหรับโครงการใด และขณะนี้
ความคืบหนาของโครงการดังกลาวเปนอยางไร 
 2. เงินที่วอเตอรโฟลว คางชําระตั้งแตป 2550 จํานวน 4.69 ลานบาท ไมทราบวาเปนคาอะไร 
ปจจุบันทําไมยังไมไดชําระคืน 
 
 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา  
 1. บริษัทฯ กําลังขยายกําลังการผลิตจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน โดย
บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาวาจางใหบมจ. ช.การชาง ดําเนินการกอสรางงานโยธา สวนงานไฟฟาและเครื่องกล 
บริษัทฯ ไดวาจางบจก. ส.นภา เปนผูดําเนินการ และความคืบหนาของงานในสวนของไฟฟาและเครื่องกลอยู
ระหวางการออกแบบ ในขณะเดียวกันงานโยธาไดมีการออกแบบเสร็จส้ินแลวและกําลังดําเนินการตอกเสาเข็ม
ที่โรงกรองน้ําบางเลนและที่สถานีเพิ่มแรงดันศาลายา โดยบริษัทฯ ไดจายชําระเงินจายลวงหนาคางานกอสราง
จํานวน 95.83 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามสัญญา  
 2. ตามสัญญาซื้อขายน้ําระหวางบริษัทฯ กับกปภ. หากปริมาณจายน้ําจริงนอยกวาปริมาณรบัซือ้
น้ําขั้นต่ํา กปภ. จะจายคาน้ําประปาที่คํานวณไดจากปริมาณรับซื้อน้ําขั้นต่ํา แตบริษัทฯ จะลดอัตราคา
น้ําประปาในสวนที่ไมไดมีการจายน้ําจริงใหกปภ. เพราะไมมีตนทุนในการผลิต ซึ่งเรียกสวนลดนี้วา คาใชจาย
ที่ประหยัดได  ตามสัญญาระบุวา คาใชจายที่ประหยัดไดนั้น จะยังไมมีการจายใหกปภ. จนกวาบริษัทฯ จะ
ชําระหนี้เงินกูหมด ซึ่ง ณ ส้ินป 2551 บริษัทฯ คงคางชําระคาใชจายที่ประหยัดไดกับกปภ. อยูประมาณ 25 
ลานบาท ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัท วอเตอรโฟล จํากัด (บริษัทยอย) ซึ่งเปนผูดูแลระบบผลิตและจาย
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น้ําประปาของบริษัทฯ จะมีคาใชจายที่ประหยัดไดเชนเดียวกัน โดยมียอดคางจายใหบริษัทฯ จํานวน 4.69 
ลานบาท 
  

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมโดยผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย  3,457,917,818    เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                       0    เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง                       0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

กรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 ซึ่งไดพิจารณา
ความนาเชื่อถือ  ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได
ทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ สําหรับป 2552 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุน แตงตั้งนายศุภชัย 
ปญญาวัฒโน เลขที่ใบอนุญาต 3930 นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล เลขที่ใบอนุญาต 3844  และ      
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน เลขที่ใบอนุญาต 3459 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่ง
คนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,050,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา  
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 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมโดยผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ แตงตั้งนาย
ศุภชัย ปญญาวัฒโน  นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน แหง 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ตามที่
เสนอ โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,050,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย  3,457,917,818    เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                       0    เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง                       0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามญั

ผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได 

บริษัทฯ มีกรรมการ จํานวน 12 ทาน  ดังนั้น มีกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 4 ทาน คือ     
นายณรงค แสงสุริยะ  นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  นายสุวิช พึ่งเจริญ  และนายปลิว ตรีวิศวเวทย 

คณะกรรมการ ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป 

 
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
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คุณฮ่ังใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย เสนอวา  
1. ขอใหเก็บคะแนนเลือกกรรมการทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
2. ขอใหเลือกเปนรายบุคคล   

      ประธานกรรมการ   ขอรับขอเสนอของคุณฮั่งใช อัคควัสกุล ดําเนินการตามที่เสนอ 
 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง         

นายณรงค แสงสุริยะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ นายสุวิช พึ่งเจริญ และนายปลิว ตรีวิศวเวทย 
กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 นายณรงค แสงสุริยะ 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,457,859,818 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9983 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุ 
     - งดออกเสียง 58,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0017 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,457,824,818 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9973 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0027 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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 นายสุวิช พึ่งเจริญ 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,457,824,818 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9973 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0027 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,457,859,818 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9983 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 58,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0017 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยใหจาย
โบนัสสําหรับป 2550 ในวงเงินไมเกิน 5,542,000 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ในวงเงินไม
เกิน 4,718,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดหลักเกณฑใน
การจาย 

สําหรับป 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัสกรรมการ
สําหรับป 2551 ในวงเงินไมเกิน 6,621,000 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ในวงเงินไมเกิน 
5,518,000 บาท ซึ่งสรุปคาตอบแทนไดดังนี้ 
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  โบนัสกรรมการป 2551 แยกตามตําแหนง 

ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) จํานวนเงิน (บาท) 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท 1 955,000 
2. กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 1 627,000 
3. กรรมการบริษัท    กรรมการบริหารความเสี่ยง    กรรมการ  
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1 721,000 

4. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 676,000 

5. กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 1 599,000 

6. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 4 2,148,000 
7. กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2 882,000 
8. กรรมการบริษัท 1 13,000 

รวม 12 6,621,000 
 
  คาตอบแทนกรรมการป 2552 แยกตามคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คณะกรรมการบริษัท 

 (ประธาน 1 คน และกรรมการ 11 คน) 
3,650,000 

2. คณะกรรมการบริหาร 
 (ประธาน 1 คน และกรรมการ 4 คน) 

680,000 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 4 คน) 

335,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน) 

241,000 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 3 คน) 

306,000 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 3 คน) 

306,000 

รวม 5,518,000 
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ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติโบนัสของคณะกรรมการประจําป 2551 ในจํานวนเงินไมเกิน 6,621,000 บาท และกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2552 ในจํานวนไมเกิน 5,518,000 บาท ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 306 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,436,245,618  หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,429,130,618 เสียง คิดเปนรอยละ  99.1675 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย 7,080,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2047 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 35,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

ทั้งนี้ไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในวาระนี้
จํานวน 21,672,200 เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 

ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดต้ังสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนชําระ
แลวหรือคิดเปนจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตองตั้งทุนสํารองรอยละ 
10 ของกําไรสุทธิประจําปตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2551 เทากับ 1,000,032,708.29 บาท ดังนั้น ตามขอกําหนดใน
สัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 
100,003,270.83 บาทไปทุนสํารองอื่น 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นตามที่กําหนดไวในสัญญาใด ๆ เมื่อพิจารณานโยบายการเงินปนผล
ดังกลาว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจายเงินปนผลไดจํานวน 0.20 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 
798,000,000 บาท ใหกับผูถือหุน 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 
คุณฮ่ังใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย เสนอวา มีความกังวลเรื่องอนาคต บริษัทฯ ซึ่งปจจุบันก็

สามารถทํากําไรไดดีอยูแลว หากบริษัทฯ นําเงินลงทุนไปลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่ไมชํานาญเชน กิจการบําบัด
น้ําเสีย อาจตัดทอนกําไรในสวนของกิจการประปาลงได ฉะนั้น อยากใหดํารงกําไรไวนานๆ และถากําไรดีก็
อยากใหจายปนผลเพิ่มดวยในปถัดๆ ไป 
 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความระมัดระวัง 

 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
 มติ ที่ประชุมโดยผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรเงินกําไร

สุทธิประจําป 2551 ไปสํารองอื่นเปนเงิน 100,003,270.38 บาท และอนุมัติการจายเงินปนผล
ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประจําป 2551 ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน รวมเปนจํานวน
เงิน 798,000,000 บาท ใหแกผูถือหุนตามที่เสนอ (บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกร
ที่ 13 มีนาคม 2552) โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 317 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,457,917,818 หรือรอยละ100 

  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    - เห็นดวย 3,457,917,818 เสียง คิดเปนรอยละ  100.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
    - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

 ประธานฯ แจงวา ในวาระนี้จะมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือมีขอซักถาม
หรือไม 
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 คุณฮ่ังใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ขอชื่นชมบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ที่มีโปรแกรมการลงทะเบียนเปนผูถือหุนใหใช ทําใหจัดประชุมไดงายขึ้น และแสดงผลการนับคะแนน
ไดรวดเร็วและอยากใหบริษัทฯ มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดี และหากทําอะไรแลวนึกถึงผูถือหุนรายยอย
มากๆ บริษัทฯ ก็จะยิ่งเจริญๆ 

ประธานกรรมการ  ขอขอบคุณผูถือหุน ที่กรุณาใหกําลังใจและแนะนํา กรรมการทุกทานจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตอผูถือหุนและผูเกี่ยวของ 

  
 คุณสุมนทา  รัตนศิลป ผูถือหุนรายยอย แนะนําวาขอใหจัดเยี่ยมชมโรงผลิตน้ํามากกวา 1 รอบ 

เพราะมีผูสนใจมากและวันดังกลาวติดธุระ แตอยากเขาเยี่ยมชม 
       กรรมการผูจัดการ  จะรับไวพิจารณา 

 

       ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ และใหความคิดเห็นที่เปน
ประโยชน  และเมื่อไมมีกิจการอื่นใดที่จะตองพิจารณา  ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น. 

        อนึ่ง  หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา  15.00 น. แลว ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มข้ึนเปน 317 ราย   

 

 

ลงชื่อ   
                      (ดร.ทนง พทิยะ) 
                     ประธานที่ประชุม 


