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เลขที่   TTW/0089/10 
 

        25  มีนาคม  2553 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2553 
 

เรียน ผูถือหุน บริษทั น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
  2. รายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2552 
  3. รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที ่1/2552 
  4. รายงานประจําป 2552 
  5. ประวัติบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี 
  6. ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการ 
  7. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 และ โบนัสกรรมการประจาํป 2552 
  8. ขอบังคับบริษัทสวนทีเ่กี่ยวกับการประชมุผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
  9. ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่เปนตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชมุ 
  10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันศุกรที่     
5 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 
09.30 น. ณ หอประชุม ศ. สังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม          
คลองเตย กรุงเทพมหานคร พรอมกันนี้บริษัทฯ ไดแนบขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวย 1 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ดังปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และ 3 มี
ความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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วาระที่ 2 รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2552 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 4 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ตามสิ่งที่
สงมาดวย 4 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทน 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน นางสาวศิราภรณ          
เอื้ออนันตกุล และนายกฤษดา เลิศวนา แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคน
ใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 โดยมีคาตอบแทนไมเกิน 1,125,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 และอนุมัติลดทุนสํารองอื่น 
 5.1  อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 ไปสํารองอื่นเปน
เงิน 148,534,578 บาท และอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนของครึ่งปหลังของป 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   
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อลดทุนสํารองอื่นที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกๆ ป คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนสํารองอื่นจํานวน 300 ลาน
บาท เพื่อใชในโครงการขยายกําลังการผลิตและจายน้ําประปา และ/หรือลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรอนุมัติแตงตั้ง นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจา
ลักษณ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 6  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติโบนัสประจําป 2552 ในจํานวนเงินไมเกิน 8,279,000 

บาท และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2553 ในจํานวนไมเกิน 5,728,000 บาท 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคการออก  และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน  และ/หรือ
หุนกู 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแกไขวัตถุประสงคการออก และเสนอขายตราสารหนี้
ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู ใหครอบคลุมถึงการนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ดังกลาวลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ําได 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม 

ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 09.30 น. และบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทสวนที่เกี่ยวกับ    
การประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนนดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่

ทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ทานสามารถแตงตั้ง นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดประวัติดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 หรือบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่
สงมาดวย 10 และเพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอยในกรณีที่มีการมอบฉันทะ 
กรุณาสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2811-7687 ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 
2553 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนเขารวม
ประชุม และขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่สงมาดวย 
10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมดวย  อนึ่ง บริษัทฯ ไดแนบ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมมาพรอมกันนี้ดัง
ปรากฎใน ส่ิงที่สงมาดวย 11 



หนา 4 จาก 4 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 และมีสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 และใหรวบรวมรายชือ่
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธานกรรมการบริษัท  


