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ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และรายงานการ
 ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และไดดําเนินการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอย
แลว  จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  2 และ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ดังปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
และ 3 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหรายงานผลการดําเนินการ
ของบริษัทในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  และรายงานผลการดําเนินการ
ประจําป 2552 ปรากฎในรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 โดยไม
ตองมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 35 กําหนดใหคณะกรรมการ

ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทและตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เวลา 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชี 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไวในรายงาน
ประจําปไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

รายการ ป 2552 ป 2551 
สินทรัพยรวม (ลานบาท)  21,064  17,895 
หนี้สินรวม (ลานบาท)  12,370  9,558 
รายไดรวม (ลานบาท)    4,067  3,639 
กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,594  1,358 
อัตราสวนกําไรตอหุน (บาท/หุน)  0.40  0.37 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 ซึ่งไดพิจารณาความ
นาเชื่อถือ  ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได
ทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2553 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่
ประชุมผูถือหุน แตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน หมายเลขผูสอบบัญชี 3930 นางสาวศิราภรณ 
เอื้ออนันตกุล หมายเลขผูสอบบัญชี 3844 และนายกฤษดา เลิศวนา หมายเลขผูสอบบัญชี 4958 
แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 โดย
มีคาตอบแทนไมเกิน 1,125,000 บาท ประวัติของผูสอบบัญชีตามสิ่งที่สงมาดวย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน นางสาวศิราภรณ         
เอื้ออนันตกุล  และนายกฤษดา เลิศวนา แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่ง
คนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,125,000 บาท  

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 และอนุมัติลดทุนสํารองอื่น 

5.1  อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดตั้งสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนชําระแลวหรือคิด
เปนจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตองตั้งทุนสํารองรอยละ 
10 ของกําไรสุทธิประจําปตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2552 เทากับ 1,485,345,779 บาท ดังนั้น ตามขอกําหนดในสัญญา
แกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 
148,534,578 บาทไปทุนสํารองอื่น 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นตามที่กําหนดไวในสัญญาใด ๆ เมื่อพิจารณานโยบายการเงิน
ปนผลดังกลาว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจายเงินปนผลไดจํานวน 0.17 บาทตอหุน คิดเปน
จํานวนเงิน 678,300,000 บาท ใหกับผูถือหุน โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลใน
ปที่ผานมา ดังนี้ 
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รายการ ป 2552 ป 2551 ป 2550 ป 2549 
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,485  1,000  724  677 
2. จํานวนหุน (ลานหุน)  3,990  3,990  3,290  3,250 
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน)  0.28  0.20  0.15  0.10 
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)  1,117  798  599  325 
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ 
(รอยละ) 

 75.2  79.8  82.7  48.0 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 ไปสํารองอื่น
เปนเงิน 148,534,578 บาท และอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนของครึ่งปหลังของป 2552 ในอัตรา 0.17 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 
678,300,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่          
23 กุมภาพันธ 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ไดมีการ
จายเงินปนผลรวมตลอดป 2552 ในอัตราหุนละ 0.28 บาทและเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลดังกลาว 

5.2 พิจารณาอนุมัติลดทุนสํารองอื่น   
ขอเท็จจริงและเหตุผล    ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปา 
(สัมปทานฯ) บริษัทฯ ตองกันสํารองรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป โดยนําไปฝากประจําไวที่
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 399 ลานบาทและ
มีทุนสํารองอื่นจํานวน 172.4 ลานบาท ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 1,485.3 ลานบาท 
ดังนั้น บริษัทฯ ตองกันสํารองเพิ่มอีก 148.5 ลานบาท ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ กันสํารองอื่นเพิ่ม
แลว บริษัทฯ จะมีทุนสํารองอื่นเปน 320.9 ลานบาท 

ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูจํานวน 7,000 ลานบาท เพื่อนําไป
ชําระเงินกูยืมระยะยาวเดิมที่มีกับสถาบันการเงินจํานวน 6,000 ลานบาท และเพื่อนําไปใชใน
โครงการขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปาซึ่งใชเงินลงทุนจํานวน 1,300 ลานบาท ดังนั้น 
บริษัทฯ ตองหาเงินทุนสวนที่ขาดอยูจํานวน 300 ลานบาท เพื่อใชในโครงการขยายกําลังการผลิต
และจายน้ําประปาดังกลาว 

บริษัทฯ ไดขออนุมัติตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการนําทุนสํารองอื่นไปใช
ในโครงการขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปาจํานวน 300 ลานบาท และเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2553 กระทรวงฯ โดยกรมทรัพยากรน้ําไดแจงใหบริษัทฯ ไดทราบวา การนําเงินทุน
สํารองอื่นไปใชในโครงการดังกลาวนั้น บริษัทฯ ควรดําเนินการขอแกไขสัมปทานฯ กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม เพื่อใหการขยายกําลังการผลิตและจาย
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น้ําประปาเปนไปดวยความเรียบรอย หากบริษัทฯ ดําเนินการแกไขสัมปทานฯ กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวเสร็จภายในป 2553 บริษัทฯ ควรขออนุมัติลดทุนสํารอง
อื่นจํานวน 300 ลานบาทจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เนื่องจากการลดทุนสํารอง
อื่นตองไดรับอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุนเหมือนกับการขออนุมัติกันสํารองอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อลดทุนสํารองอื่นที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนสํารองอื่นจํานวน 300 ลาน
บาท เพื่อใชในโครงการขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปา และ/หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆ  
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

บริษัทฯ มีกรรมการ จํานวน 12 ทาน  ดังนั้น มีกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 4 ทาน คือ     
นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายเตชะพิทย       
แสงสิงแกว 
ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อพิจารณา
แลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนแตงตั้ง นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนาย        
เตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
ประวัติบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5  

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  

สําหรับป 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัส
กรรมการสําหรับป 2552 ในจํานวนเงินไมเกิน 8,279,000 บาท และคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
ป 2553 ในวงเงินไมเกิน 5,728,000 บาท  ตามสิ่งที่สงมาดวย 6  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติโบนัสประจําป 2552 ใน
จํานวนเงินไมเกิน 8,279,000 บาท และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2553 ใน
จํานวนไมเกิน 5,728,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ 



หนา 5 จาก 5 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคการออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน 
และ/หรือหุนกู  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูอายุ
ไมเกิน 10 ป จํานวนไมเกิน 10,100 ลานบาท โดยเงินสดที่ไดรับจากการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับ
สถาบันการเงินของบริษัทฯ จํานวน 6,000 ลานบาท 2) การขยายกําลังการผลิตและจาย
น้ําประปาจํานวน 1,000 ลานบาท และ 3) นําไปจายชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท ประปาปทุมธานี 
จํากัด จํานวน 3,100 ลานบาท อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2552 ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ ลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงินเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

แมวาบริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูไดเพิ่มเติม
อีกจํานวน 3,100 ลานบาท แตบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน 
และ/หรือหุนกูเพื่อนําไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ําได เนื่องจากการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูดังกลาวที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งกอนไม
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคอื่นนอกจากตามที่กลาวในขางตน ดังนั้น เพื่อใหบริษัทฯ มีความ
ยืดหยุนในการระดมทุนและเพิ่มชองทางในการหาแหลงเงินทุน จึงเห็นควรขยายวัตถุประสงคการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกู อายุไมเกิน 10 ป จากเดิมที่มี
วัตถุประสงคเพียง 1) จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ 2) การ
ขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปาและ 3) นําไปจายชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด เปน 1) จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ 2) การ
ขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปา 3) นําไปจายชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท ประปาปทุมธานี 
จํากัด และ 4) สําหรับลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับนํ้า 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแกไขวัตถุประสงคการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูโดยขยายวัตถุประสงคใหครอบคลุมถึงการไปลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับน้ํา 

  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 


