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บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2553 

 

วนั  เวลา  และสถานท่ีประชมุ 

 ประชุมเม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 เมษายน 2553  เวลา 9.30 น. ณ หอประชมุ ศ.สงัเวียนฯ อาคารตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพมหานคร  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 12 ทา่น 

1. ดร.ทนง พทิยะ  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์  รองประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

4. นายเตชะพทิย์ แสงสงิแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

และกรรมการอิสระ 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

6. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8. นายสวุิช พึง่เจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

9. ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

10. นายคาซชิูเกะ คาตามรูะ กรรมการและกรรมการบริหาร 

11. นายโคอิชิ วาคานะ  กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

12. นายสมโพธิ ศรีภมูิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ เลขานกุารบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 6 ท่าน 

1. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายสมภล กฤษฎาสมิะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

4. นายสหชยั เฮงตระกลู  รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร  

5. นายศวิา นาคธารีย์  รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นางมทันา สขุทิศ  ผู้จดัการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุอ่ืน ๆ 

1. นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้แทน บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ผู้สอบบญัชี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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2. นางสาวปัณฑิดา วรางพงษ์ศรี ผู้แทน บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ผู้สอบบญัชี 

3. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

4. นางมะล ิโชตเิรืองประเสริฐ ผู้แทน อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

     

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ท่ีประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดของการประชุมและ

กระบวนการนบัคะแนนเสียง  ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง

เท่ากับจํานวนหุ้ นท่ีถืออยู่และหุ้ นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้ นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้กระทําโดยวิธียกมือ 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึง่ใช้วิธีการยกมือนัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ให้กรอกความประสงค์ท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือใน

บตัร และเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บ

บตัรสําหรับกรณีเห็นด้วย 

สําหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก

จํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนา

ไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย และสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระท่ีต้องมีการขอมติ จะใช้มติข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชมุ  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

สําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป  

โดยมีท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน์  บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางใน

การตรวจสอบการลงคะแนน 

มีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ นายเตชะพทิย์  แสงสงิแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชมุ

แทน จํานวน 21 ราย เป็นจํานวน 218,614,100 หุ้น 

 
เร่ิมการประชุม 
ดร.ทนง พิทยะ ประธานท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและโดย

ผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 162 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้        26,062,913 หุ้น 

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 189 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้   3,061,437,445 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 351 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,087,500,358 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.381 ของหุ้นท่ีออก

และจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  จํานวน 3,990,000,000 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบั ข้อ 

30 ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2552 และรายงานการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 3 เมษายน 2552 และรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552 ซึง่ประชมุ

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ตามท่ีได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนงัสือนัด

ประชมุในครัง้นี ้ซึง่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม และไมมี่ผู้ซกัถาม 

 

 มต ิ ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 และรายงานการประชมุวิสามญั

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้  409 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,097,678,758 หรือร้อยละ100 ของ

จํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  เห็นด้วย         3,097,678,758     เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.0000  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  ไมเ่ห็นด้วย                          0    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  งดออกเสียง                        0    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 2 รับทราบการดาํเนินงานบริษัทในรอบปี 2552 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอให้กรรมการผู้ จัดการ

รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้รายงานผล

การดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  และรายงานผลการดําเนินการ
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ประจําปี 2552 ปรากฎในรายงานประจําปี 2552 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้

นี ้ กรรมการผู้จดัการได้แสดงภาพวีดีทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม การดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้แบ่ง

กิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของลกูค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น โดยได้สรุปภาพรวมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ

ดงันี ้

 สรุปเหตกุารณ์สําคญัในรอบปีท่ีผ่านมาของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 

ประปาปทมุธานี จํากดั (บริษัทยอ่ย)  

 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

1. เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 ได้ออกหุ้นกู้ จํานวนเงิน 7,000 ล้านบาท 

2. เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 ได้ลงนามสญัญาเข้าซือ้สิทธิในการบริหารและจดัการนํา้ประปา

และนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินเป็นเวลา 30 ปี 

3. เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ ได้มีการจําหน่ายนํา้ประปาครบจํานวน 500 ล้าน ลบ.ม. 

 บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  

 เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 ได้มีการปรับโครงสร้างหนี ้

 การดําเนินการในสว่นของลกูค้า ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

 สําหรับกปภ. ในปี 2552 บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างพนัธภาพท่ีดีทัง้กบัลกูค้า ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย เช่น การจดัโครงการแข่งขนัเพิ่มยอดจ่ายนํา้ระหว่างสํานกังานประปาในพืน้ท่ี

ให้บริการ จดัทําโครงการสํานกังานประปาตวัอย่างโดยมีการปรับปรุงทัง้ด้านสถานท่ีและคณุภาพการบริการ 

และการออกบธูสง่เสริมการรับรู้เร่ืองช่องทางการเข้าถึงนํา้ประปา เป็นต้น 

 ในส่วนของชุมชน บริษัทฯ ได้ให้บริการนํา้ประปาแก่ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด

สมทุรสาคร โดยมีจํานวนผู้ ใช้นํา้กว่า 103,000 ราย โดยในปี 2552 กิจกรรมท่ีทําร่วมกับผู้ ใช้นํา้ เช่น การจดั

งานขอบคุณลูกค้า การจัดรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการวางท่อ

ประปา การสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสาธารณูปโภค การจดังานวนัเด็ก จัดงานสงกรานต์ให้เด็กด้อย

โอกาส จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการผลตินํา้ประปาแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 

 สําหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัชุมชนในพืน้ท่ี เช่น 

การรณรงค์ด้านการอนรัุกษ์แมนํ่า้ท่าจีน การร่วมปลกูป่าชายเลน เป็นต้น 

 การดําเนินการในสว่นของพนกังาน 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดให้มีการอบรม 

สมัมนาและศกึษาดงูานตลอดทัง้ปี โดยในปี 2552 มีชัว่โมงในการอบรมเฉล่ียตอ่คน 77 ชัว่โมง ซึง่เน้นด้านการ

พฒันาความรู้ความชํานาญเป็นหลกั รวมถึงการทศันศกึษาเพ่ือดงูานกิจการด้านนํา้ 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานเป็นประจําทกุปี 

เช่น การจดักิจกรรมวนัครอบครัวนํา้ประปาไทย และจดัประชมุพนกังานปีละ 2 ครัง้ เป็นต้น 

 การดําเนินการในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดจ่ายนํา้ของปี 2552 อยู่ท่ี 109 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึน้จากปี 2551 ซึ่งอยู่ท่ี 107 ล้าน ลบ.ม. 

เพิ่มขึน้ 2 ล้าน ลบ.ม. หรือคดิเป็น 1% 

 รายได้เฉพาะบริษัทฯ ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2551 ซึง่อยู่

ท่ี 2,478 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 512 ล้านบาท หรือคดิเป็น 21% 

 คา่ใช้จ่ายเฉพาะบริษัทฯ ในปี 2552 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายรวม 1,505 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2551 ซึ่งอยู่ท่ี 1,478 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

2% 

 จากรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปี 2552 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 1,485 

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิเฉพาะบริษัทฯ ในปี 2551 จํานวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ

เพิ่มขึน้ 48%  

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวม 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,067 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวม

ในปี 2551 จํานวน 3,639 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 12%  

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายรวม 2,474 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่าย

รวมปี 2551 จํานวน 2,280 ล้านบาท บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 8% 

 จากรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 

1,594 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิรวมในปี 2551 จํานวน 1,358 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ 17% 

 ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,064 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

3,169 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้สิทธิในการดําเนินงานฯ 

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 1,400 ล้านบาท และบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จํานวน 2,219 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 12,369 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,811 

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เน่ืองจาก 1) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัอาย ุ3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จํานวนรวม 7,000 ล้านบาท โดย

ห้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายกําลงัการผลิตและสง่นํา้ประปาของบริษัทฯ 2) 

บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้สิทธิในการดําเนินงานฯ ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะ
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อินจํานวน 1,072 ล้านบาท และเจ้าหนีอ่ื้นท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 428 ล้านบาท และ 3) บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืม

เหลือจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั จํานวน 

500 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 8,695 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เน่ืองจากในปี 2552 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 1,593 ล้านบาท 

และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,236.9 ล้านบาท 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 

 

 คุณสันติ สิงหวังชา ผู้ ถือหุ้นถามว่า เร่ืองอตัราภาษีท่ีเพิ่มขึน้มาประมาณร้อยละ 4 -5 ว่ามี

รายละเอียดอยา่งไร 

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2552 สรรพากรพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานีได้

แจ้งว่าบจก.ประปาปทุมธานี ไม่สามารถนําเงินขาดทุนสะสมในรอบ 8 ปีท่ีผ่านมา มาชดเชยตามสิทธิการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ท่ีได้รับได้ ซึง่ช่วงเวลา 8 ปีดงักลา่ว บจก.ประปาปทมุธานีขาดทนุทัง้สิน้ประมาณ 2 

พนัล้านบาท แตรั่บแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิได้ จึงต้องชําระภาษีในปี 2551 จํานวน 40 ล้านบาท และปี 2552 

จํานวน 130 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า หากบริษัทฯ ไม่ชําระภาษีไปก่อนแล้วย่ืนเร่ืองอทุธรณ์ 

และถ้าผลอทุธรณ์ไม่เป็นผลบวกต่อบริษัทฯ ก็ต้องชําระภาษีพร้อมเบีย้ปรับ ซึง่คํานวณแล้ว อาจเป็นเงินถึง 3 

เท่าของภาษี ในขณะท่ีหากผลการพิจารณาขดัแย้งกับข้อพิจารณาของสรรพากร บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินคืน

ทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ 

 คุณสันต ิสิงหวังชา ผู้ ถือหุ้นถามว่า เร่ืองของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาส 1 ถึง 3 เฉล่ียอยู่ท่ี

ประมาณ 40 ล้านบาท แตไ่ตรมาส 4 อยู่ท่ี 81.7 ล้านบาท เป็นเพราะอะไร และอยากทราบปกติคา่ใช้จ่ายเป็น

อยา่งไร เพราะท่ีผา่นมาผนัผวนพอสมควร 

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ไตรมาส 4 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะจ่ายโบนสัให้พนกังาน

รวมถึงกิจกรรมทางสงัคม ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในไตรมาส 4 และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน

เกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 ผู้ถือหุ้น ถามว่า ปี 2550 มีคา่ใช้จ่ายน้อยกว่ามาก มีการเปล่ียนแปลงอะไรหรือเปลา่ถึงมาจ่าย

โบนสัในไตรมาส 4 ในช่วง 2 ปีหลงั  

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้จ่ายโบนสัในไตรมาส 4 มาโดยตอ่เน่ือง สําหรับคา่ใช้จ่าย

ของปี 2550 จําไมไ่ด้วา่ทําไมถึงน้อยกวา่มาก 

 คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า ขอยืนยนัเก่ียวกับเร่ืองภาษี เพราะเคยอยู่บริษัทท่ีได้รับการ

สง่เสริม และได้มีการสอบถามไปยงักรมสรรพากรและได้รับการยืนยนัวา่ไมต้่องเสียภาษี ในสว่นของ BOI  
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 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จงึได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่กรมสรรพากร  

ผู้ถือหุ้น ถามวา่ 

1. ยอดจําหน่ายนํา้ประปาท่ีเพิ่มขึน้ต่อปี 226 ล้านลบ.ม. ตัวเลขนีร้วมท่ีจําหน่ายในอ.เมือง

สมทุรสาครหรือยงั เพราะปีท่ีแล้วยงัมียอดท่ียงัไมส่ามารถเข้าไปจําหน่ายได้ อาจตดิปัญหาเร่ืององค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั หรือสว่นท้องถ่ินถ้ายงัไมร่วมจะมีโอกาสท่ีจะเข้าไปขายหรือไม ่

2. เก่ียวกับเร่ืองฝนแล้งท่ีได้ข่าวว่าแม่นํา้โขงแห้งขอด แม่นํา้นครชัยศรีกระทบด้วยหรือไม่ ถ้า

กระทบนํา้ลดลง คณุภาพนํา้จะเสียหรือไม ่ถ้าเสียคา่ใช้จ่ายในการปรับสภาพนํา้ก็เพิ่ม  

3. เร่ืองของสหภาพท่ีมีปัญหาเร่ืองร้องเรียนสญัญาระหว่างกปภ.กบัของบริษัทฯ มีความคืบหน้า

อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ 

1. ยอดจ่ายนํา้นัน้ได้รวมยอดจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีของประปาปทมุธานีและนํา้ประปาไทย ในสว่นของ

นํา้ประปาไทย พืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรสาคร มียอดจ่ายนํา้ 107-108 ล้านลบ.ม. ซึง่ไม่รวมเขต

ของอ.เมืองสมทุรสาคร เพราะเขตนีอ้ยูภ่ายใต้การจดัการของเทศบาลนครสมทุรสาคร ซึง่ยงัคงใช้นํา้บาดาลใน

การให้บริการปรระชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล ดงันัน้ ถ้าเทศบาลไม่ประสงค์จะรับนํา้จากกปภ. บริษัทฯ ก็

ไม่สามารถท่ีจะดําเนินการใดๆ ได้ แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทฯ ก็ไม่ได้น่ิงเฉยได้ประสานงานกบัเทศบาลอย่าง

ตอ่เน่ือง แตเ่ทศบาลเองก็มีแนวคิดท่ีจะผลิตนํา้ประปาของตนเอง ซึง่เข้าใจว่าในปัจจบุนักําลงัก่อสร้าง อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ คิดว่าในพืน้ท่ีของสมทุรสาคร การหาแหลง่นํา้ใหญ่ๆ ยงัคงเป็นปัญหา เพราะอยู่ติดกบัอ่าวไทย

และมีผลในเร่ืองของความเคม็ของนํา้ท่ีจะนํามาเป็นวตัถดุบิสําหรับผลตินํา้ประปา 

2. นํา้แล้ง – แม่นํา้ท่าจีนเป็นสาขาย่อยของแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีแยกออกมาบริเวณคลองมะขาม

เฒ่า เพราะฉะนัน้คณุภาพนํา้จากแม่นํา้ท่าจีนก็จะไม่ดีไปกว่าแม่นํา้เจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผ่าน

ชยันาท สพุรรณบรีุ และนครปฐม ซึง่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมและกสกิรรมเป็นสว่นใหญ่ คณุภาพของแม่นํา้ท่าจีน

ในบริเวณนีก็้จะมีคณุภาพดีน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปริมาณนํา้ดิบน้อย เพราะฉะนัน้ ในช่วง 2-3 

เดือนท่ีผ่านมา กรมชลประทานได้ระบายนํา้จากแม่นํา้แม่กลองเข้ามาช่วย ข้อดีก็คือนํา้จากแม่นํา้แม่กลองมี

คณุภาพนํา้ดบิท่ีดี กลายเป็นวา่ปัจจบุนัต้นทนุในการผลติของสมทุรสาคร นครปฐม ต่ํากว่าของปทมุธานี ซึง่ใช้

นํา้จากแมนํ่า้เจ้าพระยา 

3. การร้องเรียนของสหภาพ – สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของการประปาส่วนภูมิภาคได้

ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามทจุริตและประพฤตมิิชอบสภาผู้แทนราษฎร วา่ผู้บริหาร

ของกปภ. มีความไมช่อบมาพากลในการทําสญัญากบันํา้ประปาไทยหรือไม ่สรุปง่ายๆ มองว่าสญัญาควรท่ีจะ

เป็นไปตามพรบ.รัฐร่วมลงทนุ พ.ศ. 2535 เม่ือปลายปีท่ีแล้วผู้ว่าการกปภ. ได้ออกมาชีแ้จงอย่างเป็นทางการว่า 

กปภ. ได้ดําเนินงานครบถ้วนตามกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ ในสว่นของประเด็นท่ีว่าจะต้องเป็นไปตามพรบ. 

รัฐร่วมลงทุนปี 2535 หรือไม่นัน้ กปภ. ได้ชีแ้จงว่าก่อนท่ีกปภ. จะเร่ิมดําเนินการในโครงการนีน้ัน้ กปภ. ได้มี

หนังสือไปถามกฤษฎีกาว่าการดําเนินงานจัดซือ้นํา้ประปาจากเอกชนจําเป็นต้องดําเนินการตามพรบ.นัน้
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หรือไม่ คําตอบท่ีได้รับคือไม่เข้าเกณฑ์กับพรบ.  กปภ.จึงได้ดําเนินโครงการนีโ้ดยไม่อยู่ในกรอบพรบ.นัน้   

บริษัทฯ จงึมัน่ใจวา่ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ดําเนินการครบถ้วนถกูต้องตามกฎข้อบงัคบัท่ีมีอยู ่

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ท่ีบอกว่ายงัผลกัดนัเพ่ือให้เทศบาลดําเนินการ เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะใช้กระแส

สงัคมช่วย เช่นทําประชาพิจารณ์หรือใช้วิธีให้ส่วนลดราคานํา้ประปาแก่เทศบาล หรืออาจจะขายหุ้นให้เป็น

กรณีพิเศษเพ่ือให้ทางเทศบาลได้มาถือหุ้น อีกเร่ือง คือ เร่ืองร้องเรียน ไปถึงไหนแล้ว 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่  

1. การดําเนินงานท่ีผ่านมาของนํา้ประปาไทย ดําเนินงานทางการตลาดมาตลอด ซึ่งเทศบาล

สมทุรสาครได้มีหนงัสือไปถึงกปภ.เพ่ือสอบถามราคาคา่นํา้ประปา ซึง่ถือว่าเป็นสญัญาณท่ีดี เพราะท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ และกปภ. มีความร่วมมือกนัโดยตลอด ตวัอยา่งเช่น เม่ือปีท่ีแล้วมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในพืน้ท่ีมีความ

ประสงค์จะใช้นํา้จึงขออตัราพิเศษ บริษัทฯ กับกปภ. ก็ร่วมมือกันให้ส่วนลดคนละคร่ึงเป็นระยะเวลา 2-3 ปี 

บริษัทฯ เช่ือว่าเทศบาลสมุทรสาครได้วางแผนไว้ 2 ทางคือ สร้างโรงผลิตนํา้ประปาของตนเอง และซือ้จาก

บริษัทฯเน่ืองจากตระหนกัในคณุภาพของนํา้ประปา 

2. เร่ืองนีอ้ยูท่ี่คณะกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามทจุริตและประพฤติมิชอบ แตเ่ร่ืองท่ีเสนอ

ตอ่กธม.ปปช. แตล่ะปีมีมากมาย เพราะฉะนัน้เร่ืองก็อยูท่ี่เดมิ ไมมี่ความคืบหน้า 

คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นถามว่า แสดงความช่ืนชมกับกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ    

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด กรรมการผู้จดัการได้รายงานรายได้ของบริษัทฯ จํานวนประมาณสองพนัล้านบาท แตไ่ม่ชีแ้จง

รายจ่าย ในขณะท่ีผลรวมรายได้ของทัง้กิจการคือส่ีพนัล้านบาท แตไ่ม่แสดงรายจ่าย ซึง่เกิดขึน้ในเอกสารเชิญ

ประชมุ จึงควรระบเุร่ืองรายจ่ายของบริษัทในเอกสารเชิญประชมุและควรทําเป็นจดุเดน่ทางการเงินท่ีน่าสนใจ

เพ่ือให้ง่ายก็จะดียิ่งขึน้ 

ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ ขอขอบคณุสําหรับคําแนะนําและจะนําไปปรับปรุง 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า งบการเงินพบว่ายอดจ่ายนํา้ในปี 2552 โตเพียงร้อยละ 1 

ขณะท่ีรายได้เพิ่มจากเงินปันผลของประปาปทมุธานี อยา่งนีแ้ล้วอนาคตของบริษัทจะเป็นอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ทุกปีบริษัทฯ เติบโตด้วยยอดขายเป็นหลกั ซึ่งปกติแล้วจะสงูกว่า

ร้อยละ 10 ตอ่ปี ยกเว้นในปี 2552 ท่ีบริษัทฯ เติบโตด้วยการปรับอตัราค่านํา้ เน่ืองจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนกั 

คร่ึงปีแรก บริษัทฯ มียอดจ่ายนํา้ติดลบประมาณร้อยละ 1-2 ขณะท่ีประปาปทมุมียอดจ่ายเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 

2 อยา่งไรก็ตาม ช่วงคร่ึงปีหลงัเศรษฐกิจดีขึน้ยอดจ่ายนํา้ในไตรมาส 3 โตร้อยละ 3 และในไตรมาส 4 โตร้อยละ  

4.8 ทําให้เม่ือรวมยอดขายทัง้ปีส่งผลให้มียอดขายเป็นบวกเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า จึงขอเรียนยํา้ว่าบริษัทฯ 

เติบโตด้วยยอดขายเน่ืองจากมีลกูค้าหลกัเป็นอตุสาหกรรมซึ่งเดิมใช้นํา้บาดาล แล้วเขาก็ใช้นํา้บาดาลลดลง

และหนัมาใช้นํา้ประปาเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ีประปาปทุมจะเติบโตจากกลุ่มท่ีอยู่อาศยัซึ่งมียอดการใช้นํา้

คงท่ี เพราะฉะนัน้ทกุปีบริษัทฯ เติบโตกว่าร้อยละ 10 ปี 2551 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 16 ขณะท่ี

ประปาปทุมเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4-5 ต่อปีเน่ืองจากนํา้ประปาส่วนใหญ่ไปสู่ภาคครัวเรือน ไตรมาส 1 ของปี 
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2553 บริษัทฯ มียอดจ่ายนํา้ประปาเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีปทมุธานี

มียอดจ่ายนํา้ประปาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.5 การเติบโตด้วยราคาขาย เราเติบโตปีละครัง้ แต่การเติบโตด้วย

ยอดขายนัน้ เราเตบิโตทกุวนั 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า บริษัทท่ีเติบโตด้วยยอดขายนัน้ ในรายงานประจําปีใช้คํา

วา่ infinity of progressive มีความหมายอยา่งไร ท่ีบอกว่าเราเติบโตด้วยยอดขาย เราจะเติบโตได้อีกก่ีปี โตได้

แคไ่หน คําวา่ infinity of progressive มนัเก่ียวข้องกบับริษัทอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ปัจจยัหลกัท่ีทําให้ปริมาณการจ่ายนํา้เพิ่มสงูขึน้มี 3 ปัจจยัได้แก่  

1. จํานวนประชากรท่ีสงูขึน้ 

2. การเตบิโตในภาคของอตุสาหกรรมสงูขึน้ 

3. คนกินดีอยูดี่มากขึน้ 

ซึง่ทัง้สามปัจจยันี ้บ้านเรายงัไปอีกไกล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประเด็นข้อท่ี 3 เม่ือคนเรากินดีอยู่ดี ก็

จะทําให้ปริมาณการใช้นํา้โตขึน้ ยกตวัอย่าง โดยเฉลี่ยนแล้วคนอเมริกนัใช้นํา้มากกว่าคนไทย 5 เท่า คนยโุรป

ใช้นํา้มากกว่าคนไทย 3 เท่า คนสิงคโปร์ใช้นํา้มากกว่าคนไทยประมาณหนึ่งเท่าคร่ึง ท่ีเป็น infinity นัน้ เพราะ

ธุรกิจนํา้ตา่งจากธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจไฟฟ้าเราจะไม่ทราบว่าเราจ่ายเงินให้ใคร เพราะไฟมีระบบสายสง่ท่ีเช่ือมตอ่

ทัว่ประเทศ แต่สําหรับธุรกิจนํา้ต้องใช้นํา้จากในพืน้ท่ีเท่านัน้ เพราะนํา้มีนํา้หนกั ต้องใช้ทนุ ต้องใช้เงินจํานวน

มากในการขนนํา้จากจดุหนึ่งไปอีกจดุหนึ่ง เพราะฉะนัน้ตราบใดท่ียงัมี 3 ปัจจยันี ้ในพืน้ท่ีท่ีเราให้บริการยอด

การใช้นํา้จะเพิ่มมากขึน้  

คุณรุ่งรวิช ผู้ ถือหุ้ นถามว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทท่ีเกิดขึน้ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายลง

ประมาณเท่าใด 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ลดลงปีละ 45 ล้านบาท  

ผู้ถือหุ้น ถามว่า BOI ท่ีบริษัทได้หมดอายเุม่ือใด และหากรัฐบาลมองว่าบริษัทมีผลกําไรท่ีดีจะ

สง่ผลให้ถกูยกเลกิหรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า สิทธิทางบีโอไอจะหมดเดือนกรกฎาคม 2555 ซึง่จะทําให้ในคร่ึงปี

หลงัของปี 2555 บริษัทฯ จะต้องมีภาระภาษี และสิทธิทางภาษีนีรั้ฐไม่สามารถยกเลิกจนกว่าจะครบกําหนด 

ถึงแม้วา่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการดี บริษัทฯ ก็ได้ดําเนินการตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลือให้กปภ. มีผลประกอบการ

ดีขึน้ เช่น มอบสว่นลดให้กปภ. ในสว่นเกินปริมาณขัน้ต่ําและอตัราคา่นํา้ใหม่ ในสว่นท่ีขยายกําลงัการผลิต ซึง่

จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2553 ก็เป็นราคาท่ีต่ํากวา่ราคาเดมิ เพ่ือชดเชยให้แก่กปภ. 

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ประปาปทุมธานีมีผลขาดทุนท่ีถืออยู่เท่าไหร่ และสามารถนํามาใช้ในการหัก

ภาษีมีได้อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ภายหลงัจากท่ีสิทธิทางภาษีได้รับจากสํานกังาน BOI หมดลงในปี 

2549 ประปาปทุมธานี มีขาดทุนสะสมยกมา 8 ปี เป็นจํานวนประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมาย
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บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทนุสะสมดงักลา่วมาหกักําไรสทุธิหลงัจากระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริมได้ 5 ปี แต่

เน่ืองจากกรมสรรพากรไม่อนุญาตให้ผลขาดทุนสะสมดงักล่าวมาหักกําไรสุทธิหลงัจากปีได้ ดงันัน้ประปา

ปทมุธานี สามารถนําผลขาดทนุสะสมยกมา 5 ปี จํานวนประมาณ 900 ล้านบาทมาหกักบักําไรสทุธิหลงัจาก

ระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริมเท่านัน้ 

ผู้ถือหุ้น ถามว่า การท่ีบริษัทมี Return on Equity ท่ีผ่านมาร้อยละ 18 ถึง 20 นัน้ ถ้าบริษัทฯ จะ

มีโครงการในการลงทนุใหม่ๆ  จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ปกติหลกัเกณฑ์สําคญัท่ีคณะกรรมการพิจารณาในการลงทนุ ต้อง

มี IRR ท่ีสงูกวา่ร้อยละ 15  

ผู้ถือหุ้น ถามวา่ อตัราการใช้กําลงัการผลติปัจจบุนัอยูท่ี่เท่าไหร่ 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ท่ีนํา้ประปาไทยใช้กําลงัการผลิตเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ กําลงัเร่งการ

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ขณะท่ีประปาปทุมธานีใช้ 80 เปอร์เซ็นต์ กําลงัการผลิตสงูสดุได้ 388,000 ลบ.ม.ต่อวนั 

ปัจจบุนัจ่ายนํา้อยู่ 340,000 ลบ.ม.ตอ่วนั ด้านนํา้ประปาไทยจ่ายนํา้ประมาณ 330,000 ลบ.ม.ตอ่วนั มีกําลงั

การผลติสงูสดุได้ 320,000 ลบ.ม.ตอ่วนั 

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ประปาปทุมธานีในพืน้ท่ีให้บริการมีสดัส่วนการใช้นํา้ประปากบันํา้บาดาลเป็น

อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า จากท่ีประเมินแล้ว ผู้ ใช้นํา้ส่วนใหญ่ใช้นํา้ประปา แต่ยังมี

ผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมบางส่วนท่ียงัใช้นํา้บาดาลอยู่ และก็ไม่ง่ายเหมือนกบัท่ีสมทุรสาครท่ีจะให้

เขาปรับมาใช้นํา้ประปาเน่ืองจากในพืน้ท่ีคณุภาพนํา้บาดาลยงัดีอยูเ่ม่ือเทียบกบัพืน้ท่ีในสมทุรสาคร 

คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้ นถามว่า การเข้าไปลงทุนในประปาปทุมธานี ทําให้บริษัทฯ โดย

ภาพรวมมี enterprise value เพิ่มขึน้เท่าไหร่ 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า การซือ้ประปาปทุมธานี มีค่าตดัจ่ายประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี 

ดงันัน้ ถ้าประปาปทุมธานี ปันผลต่ํากว่า 200 ล้าน จะไม่ได้เพิ่มมลูค่าของกิจการ ซึ่งเดิมประปาปทุมธานีมี

ความสามารถในการปันผลประมาณ 100 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขของเงินกู้ ของสถานบนัการเงินท่ี

ต้องแบ่งคร่ึงกัน แต่ปีท่ีแล้วเราได้ปรับโครงการสร้างหนีข้องประปาปทุมธานี ทําให้สามารถปันผลให้กับ

นํา้ประปาไทยได้ประมาณ 300 ล้านบาท เพราะฉะนัน้ 100 ล้านท่ีเข้ามาท่ีนํา้ประปาไทย ก็จะเป็นเช่นนีต้่อไป

ในอีก 14 ปีท่ีเหลือ 

 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบญัชีกําไร

ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทและตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัภิายในเวลา 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบบญัชี 

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ 

 งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงาน

ประจําปีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัท และได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี สรุปสาระสําคญัได้

ดงันี ้
 

รายการ ปี 2552 ปี 2551 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท)  21,064  17,895 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท)  12,370  9,558 

รายได้รวม (ล้านบาท)    4,067  3,639 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)  1,611  1,541 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท)  1,594  1,358 

อตัราสว่นกําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.40  0.37 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม และไมมี่ผู้ซกัถาม 
  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนมีมตเิป็นเสียงข้างมากอนมุตัิงบดลุและ

บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 516 ราย  คิดเป็นคะแนนเสียง 3,300,780,748 หรือร้อยละ100 ของ

จํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  เห็นด้วย  3,296,241,048    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    99.8625 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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-  ไมเ่ห็นด้วย                       0    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  งดออกเสียง         4,539,700   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.1375 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

กรรมการผู้จดัการรายงานต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2553 ซึ่งได้พิจารณา

ความน่าเช่ือถือ  ความสามารถในการให้บริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้

ทนัเวลาแล้ว  เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีรายเดมิ คือ บริษัท สํานกังาน เอินสท์ แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ สําหรับปี 2553 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้นายศภุชยั 

ปัญญาวัฒโน เลขท่ีใบอนุญาต 3930 นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล เลขท่ีใบอนุญาต 3844  และ          

นายกฤษดา เลิศวนา เลขท่ีใบอนญุาต 4958 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 โดยมีคา่ตอบแทน

ไมเ่กิน 1,125,000 บาท เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
 

รายการ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี  455,000  455,000  515,000 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําไตรมาส  525,000  525,000  540,000 

คา่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI  70,000  70,000  70,000 

รวม  1,050,000  1,050,000  1,125,000 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า บริษัท Earnst & Young ใช้เหตผุลอะไรในการปรับเพิ่มค่า

ตรวจสอบบญัชี 7 เปอร์เซน็ต์  

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ปี 2552 บริษัทไมมี่การปรับขึน้ จงึมาปรับพร้อมกนัในปี 53  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า จากคําถามเม่ือสกัครู่ ต้องการคําตอบว่าเหตผุลในการ

ปรับขึน้คืออะไร เพราะไมท่ราบวา่ปีตอ่ๆ ไป จะเพิ่มขึน้ก่ีเปอร์เซน็ 
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กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า เหตผุลคือในปี 53 บริษัทมีกิจกรรมในส่วนของนิคมบางปะอิน ซึ่ง

เพิ่มเข้ามาตัง้แตส่งิหาคมปีท่ีแล้ว ทําให้ปริมาณงานมีเพิ่มมากขึน้ จงึเป็นเหตผุลในการปรับเพิ่มคา่ใช้จ่ายของผู้

ตรวจสอบบญัชี 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนมีมตเิป็นเสียงข้างมากอนมุตัิแตง่ตัง้นาย

ศภุชยั ปัญญาวฒัโน  นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง บริษัท 

สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 ตามท่ีเสนอ โดย

มีคา่ตอบแทนไมเ่กิน 1,125,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 517 ราย  คิดเป็นคะแนนเสียง 3,301,351,348 หรือร้อยละ100 ของ

จํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  เห็นด้วย  3,297,841,348    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    99.8937 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  ไมเ่ห็นด้วย                      0    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

-  งดออกเสียง        3,510,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.1063 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2552 และอนุมัตลิดทุนสาํรองอ่ืน 

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2552 
ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนชําระ

แล้วหรือคิดเป็นจํานวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องตัง้ทนุสํารองร้อยละ 

10 ของกําไรสทุธิประจําปีตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสมัปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปี 2552 เท่ากบั 1,485,345,779 บาท ดงันัน้ ตามข้อกําหนดในสญัญา

แก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสมัปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 148,534,578 

บาทไปทนุสํารองอ่ืน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาใดๆ เม่ือพิจารณานโยบายการเงินปันผล
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ดงักล่าว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสําหรับจ่ายเงินปันผลได้จํานวน 0.17 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นจํานวนเงิน 

678,300,000 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 
รายการ ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)  1,485  1,000  724  677 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  3,990  3,990  3,290  3,250 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.28  0.20  0.15  0.10 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  1,117  798  599  325 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ)  75.2  79.8  82.7  48.0 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 

 

คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้นถามว่า เงินปันผลของ TTW เม่ือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว จะมี

เครดติภาษีหรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ไม่การหักภาษีใดๆ เน่ืองจากเป็นผลการดําเนินงานท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุจาก BOI 
 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

 มต ิ ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมากอนมุตัิจดัสรรเงิน

กําไรสทุธิประจําปี 2552 ไปสํารองอ่ืนเป็นเงิน 148,534,578 บาท และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

ประกอบการของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนของคร่ึงปีหลงัของปี 2552 ในอตัรา 0.17 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 678,300,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอ (บริษัทฯ กําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2553 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้ นในวันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553) โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน      

วนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวมตลอดปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 

0.28 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 517 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,301,351,348 หรือร้อยละ100 

  ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,297,851,348 เสียง คดิเป็นร้อยละ    99.8940 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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    - ไมเ่ห็นด้วย                           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - งดออกเสียง 3,500,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.1060 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 
วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัตลิดทุนสาํรองอ่ืน 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 

กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบ

กิจการประปา (สมัปทานฯ) บริษัทฯ ต้องกนัสํารองร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิประจําปี โดยนําไปฝากประจําไว้ท่ี

ธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 399 ล้านบาทและมีทนุสํารอง

อ่ืนจํานวน 172.4 ล้านบาท ในปี 2552 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 1,485.3 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องกนั

สํารองเพ่ิมอีก 148.5 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ กนัสํารองอ่ืนเพิ่มแล้ว บริษัทฯ จะมีทนุสํารองอ่ืนเป็น 

320.9 ล้านบาท 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 7,000 ล้านบาท เพ่ือนําไป

ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวเดิมท่ีมีกบัสถาบนัการเงินจํานวน 6,000 ล้านบาท และเพ่ือนําไปใช้ในโครงการขยาย

กําลงัการผลิตและจ่ายนํา้ประปาซึง่ใช้เงินลงทนุจํานวน 1,300 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องหาเงินทนุส่วนท่ี

ขาดอยูจํ่านวน 300 ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการขยายกําลงัการผลติและจ่ายนํา้ประปาดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้ขออนมุตัติอ่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในการนําทนุสํารองอ่ืนไปใช้

ในโครงการขยายกําลงัการผลิตและจ่ายนํา้ประปาจํานวน 300 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2553 

กระทรวงฯ โดยกรมทรัพยากรนํา้ได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้ทราบว่า การนําเงินทุนสํารองอ่ืนไปใช้ในโครงการ

ดงักล่าวนัน้ บริษัทฯ ควรดําเนินการขอแก้ไขสมัปทานฯ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การขยายกําลังการผลิตและจ่ายนํา้ประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากบริษัทฯ 

ดําเนินการแก้ไขสมัปทานฯ กบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จภายในปี 2553 บริษัทฯ 

ควรขออนมุตัิลดทนุสํารองอ่ืนจํานวน 300 ล้านบาทจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เน่ืองจากการ

ลดทนุสํารองอ่ืนต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเหมือนกบัการขออนมุตักินัสํารองอ่ืน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 

 

ผู้ถือหุ้น ถามวา่ จํานวนเงิน 300 ล้านบาทท่ีจะนําไปดําเนินการเปรียบเทียบกบัฝากไว้อนัไหนจะ

ได้รับประโยชน์มากกวา่กนั แตถ้่าดําเนินการแล้วเกิดความเส่ียงท่ีจะขาดทนุนําไปฝากไมดี่กวา่หรือ 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า ถ้าฝากธนาคารได้ดอกเบีย้ 1% ต่อปี แต่ถ้าไปลงทุนในกิจการได้

ผลตอบแทนในการลงทนุ 17% เพราะกําลงัการผลิตเร่ิมเต็มจึงนําเงินไปลงทนุในกิจการเดิมแตข่ยายกําลงัการ

ผลิตจะได้รับผลตอบแทนในการขายนํา้เพิ่มเติมความเส่ียงท่ีจะเกิดจึงน้อย เงินจํานวนนีเ้ป็นเงินส่วนชดเชย 

1,000 ล้านบาทแต่จําเป็นต้องใช้ 1,300 ล้านบาท แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าน่าจะดีกว่าการกู้ ยืม เพราะ

ดอกเบีย้กู้ ยืมประมาณร้อยละ 7 เพ่ือลดภาระดอกเบีย้และเพิ่มผลตอบแทนเงินสดท่ีมีอยู่เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ 

ผู้ถือหุ้น ถามวา่ รายละเอียดของหุ้นกู้  ดอกเบีย้เท่าไร กําหนดการจ่ายดอกเบีย้เม่ือไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า หุ้นกู้ เม่ือปีท่ีแล้วออกไป 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชดุมีอาย ุ3 ปี 

5 ปี และ 7 ปี สําหรับหุ้นกู้  3 ปี จํานวน 3,500 ล้านบาท ดอกเบีย้ 4%, หุ้นกู้  5 ปี จํานวน 1,700 ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 4.75% และหุ้นกู้  7 ปี จํานวน 1,800 ล้านบาท ดอกเบีย้ 5.35% เฉล่ียดอกเบีย้ในปีนีท้ัง้สามชุดคิด

เป็น 4.53% ดีกวา่เดมิท่ีมีพนัธะกบัธนาคาร  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า การแก้ไขสมัปทานจะมีความเส่ียงหรือไม่ แล้วการลดทนุ

สํารองอ่ืน ถ้านําไปลงทนุจะเกิดความเส่ียงตอ่บริษัทหรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า สมัปทานท่ีพดูถึงมีความหมายแตกต่างกบัท่ีใช้อยู่ทัว่ไป คือธุรกิจ

ด้านสาธารณปูโภคต้องอยู่ภายใต้ ปว. 58 สําหรับสมัปทานในท่ีนีคื้อใบอนญุาตประกอบธรุกิจประปา ซึง่ต้อง

ขอผ่านจงัหวดัโดยการกรอกแบบฟอร์มมาตรฐานท่ีมีข้อกําหนดตา่งๆ ซึง่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้เหมือนคํา

ว่าสมัปทานท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปในปัจจบุนั ทัง้นัน้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งว่าการจะ

นําเงินทนุสํารองอ่ืนมาใช้จําเป็นต้องขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นเสียก่อน ดงันัน้จึงนําวาระนีเ้ข้ามาประชมุเพ่ือขออนมุตัิ

แต่หากใช้กระแสเงินสดแทนการใช้ทนุสํารองอ่ืนจะทําให้กระแสเงินสดท่ีสามารถนํามาปันผลได้ลดน้อยลงไป 

300 ล้านบาท ดงันัน้จงึขออนมุตันํิาเงินสํารองอ่ืน 300 ล้านบาท 

คุณวรวิทย์ กิตกุิล ผู้ ถือหุ้น ถามวา่  

1. ทนุสํารองอ่ืนท่ี 10 % ของกําไรสทุธิในปีถดัไปจะมีเงินนีท้กุปีหรือไม ่  

2. ถ้าได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นในการใช้เงินสํารองอ่ืนกระทรวงทรัพยกรและธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมจะปฎิเสธก็ได้หรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ 

1. ตราบใดท่ีบริษัทฯ มีกําไร จะต้องกนัทนุสํารองอ่ืนทกุปี 

2. บริษัทฯ ได้หารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าได้รับอนุมัติจาก      

ผู้ ถือหุ้น ก็ยงัขึน้อยูก่บักระทรวงฯ อีกวา่จะอนมุตัหิรือไม ่ 

ผู้ถือหุ้น ถามวา่ การใช้คําวา่เงินทนุสํารองอ่ืนควรใช้คําวา่เงินสํารองอ่ืน 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ตามพระราชบญัญตัจิะใช้คําวา่เงินทนุสํารองอ่ืน 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

 มต ิ ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัลิดทนุสํารองอ่ืน

โดยจัดสรรเงินบางส่วนจํานวน 300 ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการขยายกําลงัการผลิตและจ่าย

นํา้ประปา และ/หรือลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 519 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,301,356,385 หรือร้อยละ100 

  ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,301,356,385 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100.0000 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย                           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ก่อนเร่ิมประชมุวาระนี ้กรรมการผู้ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชมุ 

 

ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง

ตําแหน่งใหมก็่ได้ 

บริษัทฯ มีกรรมการ จํานวน 12 ท่าน  ดังนัน้ มีกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ     

นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ นายสมโพธิ ศรีภมูิ และนายเตชะพิทย์ แสงสงิแก้ว 

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไป 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นเสนอว่า เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาขอให้ดําเนินวาระท่ี 7 ระหว่าง

การเก็บใบลงคะแนนวาระท่ี 6 

ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ ตามระเบียบกลต. การเก็บใบคะแนนต้องแยกเป็นรายบคุคล จงึต้อง

ดําเนินวาระท่ี 6 ตอ่เน่ืองไป 

 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตัง้        

นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายเตชะพิทย์       

แสงสิงแก้ว กรรมการท่ีครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 
 นายประเสริฐ มริตตนะพร ตําแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 513 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,294,356,185 หรือร้อยละ100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,262,962,185 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.0470 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย 27,829,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.8447 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 3,565,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.1083 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 ดร.สมบัต ิกิจจาลักษณ์ ตําแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 513 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,294,356,185 หรือร้อยละ100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,262,960,985 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.0470 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย 27,830,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.8448 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 3,565,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.1082 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ตําแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/       

กรรมการบรรษัทภิบาล 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 511 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,291,681,085 หรือร้อยละ100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,260,287,085 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.0463 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย        27,829,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.8454 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 3,565,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.1083 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 นายเตชะพทิย์ แสงสิงแก้ว ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 513 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,294,356,185 หรือร้อยละ100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,244,079,785 เสียง คดิเป็นร้อยละ   98.4739 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย 27,823,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.8445 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 22,453,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.6816 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้กําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  

สําหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง

พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนัสกรรมการ

สําหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท คิดเป็น 1.5 เท่าของค่าตอบแทนปี 2551 และค่าตอบแทน

กรรมการสําหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 5,728,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 คิดเป็น 3.8% ซึ่งสรุป

คา่ตอบแทนได้ดงันี ้
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  โบนสักรรมการปี 2552 แยกตามตําแหน่ง 

ตาํแหน่ง 
จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท 1 1,050,000 

2. รองประธานกรรมการบริษัท 1 750,000 

3. กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 1 698,000 

4. กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1 855,000 

5. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

1 771,000 

6. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 1 674,000 

7. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 4 2,453,000 

8. กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2 1,028,000 

รวม 12 8,279,000 

 

  คา่ตอบแทนกรรมการปี 2553 แยกตามคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 (ประธาน 1 คน และกรรมการ 11 คน) 

3,792,000 

2. คณะกรรมการบริหาร 

 (ประธาน 1 คน และกรรมการ 4 คน) 

705,000 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน) 

347,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน) 

250,000 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 3 คน) 

317,000 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    (ประธาน 1 คน และกรรมการ 3 คน) 

317,000 

รวม 5,728,000 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
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คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า ทําไมจึงปรับเพิ่มจากฐานของปีเดิม ควรใช้ผลประกอบการ

หรือวิธีอ่ืนๆ ในการพิจารณาปรับเพิ่มเพ่ือกระตุ้นการทํางานของคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า เม่ือปลายปี 2551 มีการ

เรียนเชิญท่านประธานมาเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จาก 11 ท่าน ซึง่เม่ือดเูลขฐานท่ีท่านประธานได้รับจาก

หมายเหตอุยู่ท่ีประมาณ 13,000 บาท โดยท่ีปี 2552 ท่านประธานปฏิบตัิหน้าท่ีครบทัง้ปี ดงันัน้ค่าตอบแทน

กรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน ซึง่ในปีหน้าอาจจะใช้ผลกําไร และ dividend พิจารณาประกอบด้วย โดย

จะเรียนให้ทราบ 

คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้นถามว่า การคํานวณ 1.5 เท่าเพิ่มจากฐานคํานวณปีท่ีแล้ว น่าจะ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นและบริษัท ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการมีความรับผิดชอบมากขึน้ตาม

กฎหมาย  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้ นกล่าวว่า ในวาระนีท่ี้ประชุมไม่มีใครแย้งเร่ืองค่าตอบแทน แต่

สอบถามถึงหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ซึ่งปัจจุบนัเป็นเกณฑ์ท่ีรับได้ แต่ควรอธิบายว่ารายละเอียดของ

กฏเกณฑ์เป็นอย่างไรด้วย เช่นในรายงานการประชุมส่วนของผลตอบแทนกรรมการต้องระบุว่ากรรมการมี

ภาระหน้าท่ีอยา่งไรบ้าง ในสว่นของโบนสัมีกฏเกณฑ์อยา่งไรทกุปี ให้เป็นกฎเกณฑ์ตายตวั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนกรรมการมี 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีคงท่ีซึ่งจะปรับขึน้เฉพาะส่วนนี ้ส่วนท่ี 2 คือส่วนค่าเบีย้ประชมุ ส่วนท่ี 3 คือโบนสั แล้วปรับ

ด้วยกฏเกณฑ์ท่ีผู้ถามได้กล่าวถึง ซึ่งโบนสัก็จะพิจารณาจากงานท่ีมากขึน้ ซึ่งเกิดจากความยุ่งยากของการ

ดําเนินการท่ีเพิ่มขึน้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี  ้การพิจารณาในธุรกิจใหม่ๆ ทัง้หมดนีเ้ป็นผลงานของ

คณะกรรมการ ซึง่เป็นผลจากมีประธานคณะกรรมการท่ีเข้ามาร่วมดําเนินงานด้วย คณะกรรมการเองก็มีการ

ประชมุคอ่นข้างมาก และเข้าร่วมประชมุกนัอย่างพร้อมเพรียง ซึง่มีรายละเอียดมาก โดยในคราวหน้าอาจต้อง

ระบใุนรายงานให้มากขึน้ 

 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัโิบนสัของคณะกรรมการประจําปี 2552 ในจํานวนเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท และกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2553 ในจํานวนเงินไม่เกิน 5,728,000 บาท ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 504 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,282,341,585  หรือร้อยละ100 
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ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,278,797,585 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.8921 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

    - ไมเ่ห็นด้วย 34,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0010 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 3,510,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.1069 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

ทัง้นีไ้ม่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี ้

จํานวน 22,014,900 เสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตั๋วเงิน 
และ/หรือหุ้นกู้ 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานท่ีประชมุ 

กรรมการผู้จดัการ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 ซึ่งจดัขึน้เม่ือ

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้น

กู้อายไุมเ่กิน 10 ปี จํานวนไมเ่กิน 10,100 ล้านบาท โดยเงินสดท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น

รูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกบัสถาบนัการเงินของ

บริษัทฯ จํานวน 6,000 ล้านบาท 2) การขยายกําลงัการผลิตและจ่ายนํา้ประปาจํานวน 1,000 ล้านบาท และ 

3) นําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั จํานวน 3,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2552 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ ลงนามใน

สญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินเพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากดั 

แม้วา่บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ ได้เพิ่มเติม

อีกจํานวน 3,100 ล้านบาท แตบ่ริษัทฯ ไมส่ามารถออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้น

กู้ เพ่ือนําไปลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ได้ เน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/

หรือหุ้นกู้ดงักลา่วท่ีอนมุตัโิดยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อนไมค่รอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากตามท่ี

กล่าวในข้างต้น ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการระดมทนุและเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทนุ 

จึงเห็นควรขยายวตัถปุระสงค์การออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้  อายไุม่เกิน 10 

ปี จากเดิมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพียง 1) จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกบัสถาบนัการเงินของบริษัทฯ 2) การ

ขยายกําลงัการผลิตและจ่ายนํา้ประปาและ 3) นําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

เป็น 1) จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกบัสถาบนัการเงินของบริษัทฯ 2) การขยายกําลงัการผลิตและจ่าย
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นํา้ประปา 3) นําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั และ 4) สําหรับลงทนุในธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกบันํา้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามวา่ บริษัท ออกหุ้นกู้ ได้ 7 พนัล้านเพ่ือนํามาชําระหนีร้ะยะยาว

ของประปาปทมุธานี แตเ่ม่ือตลุาคม 2552 ทําไมจงึเปลี่ยนมาใช้การกู้จากธนาคาร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า วตัถปุระสงค์ 2 ข้อแรกของการออกหุ้นกู้  คือชําระหนีร้ะยะยาวของ

นํา้ประปาไทย และขยายกําลงัการผลิต ในส่วนของประปาปทุมธานีเป็นช่วงปลายปีซึ่งท้ายท่ีสดุบริษัทฯ ใช้

วิธีการกู้ เงิน เพราะได้รับข้อเสนอท่ีดีกวา่   

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามวา่ ตอนนีคื้อบริษัทฯ มีวงเงิน 3,100 ล้านบาท ใช่หรือไม่ หรือ

ตอนนีมี้เงิน 3,100 ล้านบาท อยูก่บับริษัท  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นวงเงินท่ีขออนุมตัิไว้ แต่เป็นวงเงินท่ีกันเอาไว้สําหรับโอกาสท่ีดีสําหรับ

การลงทนุธุรกิจท่ีเก่ียวกบันํา้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามวา่ ในวาระก่อนหน้านี ้(5.2) เราสามารถใช้เงินในวงเงินนีแ้ทน

ด้วยได้หรือไม ่เพ่ือจะได้ไมต้่องไปยุง่เก่ียวกบัการแก้ไขข้อกําหนดในสมัปทาน หรือวา่ทางบริษัทฯ ต้องการทัง้ 2 

อยา่ง 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า เงิน 300 ล้านบาทท่ีขาดอยู่นัน้สามารถใช้วิธีการกู้ เงินก็ได้ แต ่      

บริษัทฯ เห็นว่าหากต้องกนัสํารองร้อยละ 10 ไปทกุปี ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีเงินสงูถึง 2,000 ล้านบาทโดยท่ี

บริษัทฯ ไม่สามารถทําอะไรได้เลย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของวาระท่ี 5.2 ส่วนในวาระนีเ้ป็นการขยาย

วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นกู้  เพ่ือบริษัทฯ จะได้มีเคร่ืองมือหลายๆ ทางหากมีโอกาสในการขยายธุรกิจ 
 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติแก้ไข

วตัถปุระสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้   ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 519 ราย  คดิเป็นคะแนนเสียง 3,301,356,385  หรือร้อยละ100 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นด้วย 3,265,274,485 เสียง คดิเป็นร้อยละ   98.9070 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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    - ไมเ่ห็นด้วย 8,004,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.2425 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

     - งดออกเสียง 28,077,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.8505 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนีจ้ะมีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองใดๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือมีข้อซกัถาม

หรือไม ่

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นถามว่า ได้สอบถามจากเจ้าหน้าท่ีว่าบริษัทได้เช่าห้องประชุม

จนถึงเท่ียงเท่านัน้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากในหนงัสือเชิญประชุมระบุว่าเร่ิมประชุมเวลา 

9.30 น. แตไ่มไ่ด้ระบเุวลาเลกิคือ 12.00 น. หากว่าการประชมุเลยกว่าเวลาท่ีเช่าห้องไว้ ประธานจะเร่งรัดเวลา

การประชมุลงหรือ แตอ่ย่างไรก็ตามในการประชมุวนันีท้่านประธานสามารถดําเนินการประชมุได้อย่างดีมาก

เน่ืองจากไม่เร่งรัดการสอบถามจากผู้ ถือหุ้น เพราะการประชมุสามญัจะเกิดขึน้เพียงปีละ 1 ครัง้เท่านัน้ ซึง่แม้

เป็นเร่ืองท่ีกรรมการรู้อยู่แล้ว แต่ผู้ ถือหุ้นไม่รู้ซึง่มีสิทธิท่ีจะถาม หรือแสดงความเห็น การเช่าห้องประชมุถึงแค ่

12.00 น. อาจดไูมเ่หมาะสมเท่าใดนกั 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ปกตบิริษัทจะประชมุช่วงบา่ยจงึไมค่อ่ยมีแรงกดดนัเร่ืองเวลา แตว่นันีแ้ม้เลย

มาจาก 12.00 น. ก็ยงัสามารถใช้ห้องประชมุได้อีกสกัเลก็น้อย 

คุณศศิธร วงศ์วิไล ผู้ ถือหุ้ นขอให้ชีแ้จงเหตุผลการไม่ใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ ในการชําระหนี ้

ระยะยาวของประปาปทมุธานี แตเ่ลือกเป็นการกู้จากธนาคาร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ เป็นเหตผุลทางการเงินเพราะมีสถาบนัทางการเงินย่ืนข้อเสนออตัรา

ดอกเบีย้ท่ีต่ํามาก ทําให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์มากกวา่การออกหุ้นกู้  
 

       ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มาร่วมประชุมในวนันี ้และให้ความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์  และเม่ือไมมี่กิจการอ่ืนใดท่ีจะต้องพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 12.25 น. 

        อนึ่ง  หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา  9.30 น. แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุเพิ่มขึน้เป็น 519 ราย   

 

 


