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บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

 

วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551  เวลา 15.00 น. ณ หองออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 10 ทาน 
1. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย  ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นายณรงค  แสงสุริยะ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นายเตชะพทิย แสงสิงแกว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมบริหารความเสีย่งและ

กรรมการอิสระ 
4. นายไพรัช เมฆอาภรณ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
6. นายสวุิช พึง่เจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
8. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. นายสมโพธิ ศรีภูมิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ เลขานุการบริษัท / กรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน 
นายโยชิโอะ โคเมตาน ิ
 

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. นายวีรวัฑฒ ศรีวรรธนะ บริษัท หลักทรัพยสินเอเชีย จํากัด  ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
2. นายบัญชา จงมีลักษม ี บริษัท หลักทรัพยสินเอเชีย จํากัด  ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
3. นายนพดล อินทรลิบ  บริษัท เดอะลจีิสท จาํกัด  ทีป่รึกษากฎหมาย 
     

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
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

โดยในการประชุมคร้ังนี้ มีวาระที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันคือวาระที่ 3 ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนที่มี
สวนไดเสียที่ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนจํานวน 1,786,524,700 หุน คิดเปนรอยละ 44.9 ของหุนทั้งหมดของ
บริษัทฯ 

มีผูถือหุนมอบฉันทะให นายเตชะพทิย  แสงสิงแกว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรวมประชุม
แทน จํานวน 21 ราย  เปนจาํนวน 376,953,571 หุน 
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เริ่มการประชุม 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและ
โดยผูรับมอบฉันทะ ดังนี้ 

ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง   76 ราย  นับจํานวนหุนได        31,323,902 หุน 
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  163 ราย  นับจํานวนหุนได   3,496,253,635 หุน 

รวมทั้งสิ้น 239 ราย นับจํานวนหุนได 3,527,577,537 หุน  คิดเปนรอยละ 88.4105 ของหุนทีอ่อก
และจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  จํานวน   3,990,000,000 หุนซึ่งครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับ ขอ 
30 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2550 ตามที่ไดสงสําเนารายงานการประชุมใหกับผูถือหุนแลว  พรอมกับ
หนังสือนัดประชุมในครั้งนี้  

 
 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาโดยละเอียดแลว มีมติเปนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู

ถือหุน คร้ังที่ 2/2550 ตามที่ประธานฯ ไดเสนอ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น  253  ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,528,348,733 หรือรอยละ100ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย     3,525,967,333     เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9325  

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                  0    เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง      2,381,400    เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0675 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการประกอบการประจําป 2550 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

 กรรมการผูจัดการรายงานขอเท็จจริงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 ไดมีมติเมื่อ
วันที่ 10  เมษายน 2551 และไดแจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 
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2551 ไดรับทราบวา บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท ในไตรมาสสี่ของป 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ตอมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววา
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 724 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวจํานวนรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เทากับ 399,000,000 บาท เรียบรอยแลว จึงเห็นควรจายเงินปนผลดังกลาวจากกําไรสุทธิ
ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
598,500,000 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรรับเงินปนผล  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดยกําหนดจะจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 

 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 

  
 คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ถามวาจะจายเงินปนผลวันที่เทาไร   กําไรจากหุนเราตองมี
สํารองไว 5% หรือไม     
 กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาถาไดรับอนุมัติแลวจะจายเงินปนผลวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และ
สํารองตามกฎหมายเรียบรอยแลว  

 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  
 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนในวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 จํานวนหุนทั้งสิ้น 
3,990,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท หรือรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 598,500,000 บาท  
โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ตามที่ประธานฯ ไดเสนอ  
ดวยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น  253  ราย คิดเปนคะแนนเสียง  3,528,348,733  หรือรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- เห็นดวย  3,528,348,733    เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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-  ไมเห็นดวย                        0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง              0    เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการวาจางบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ใหดําเนินการกอสรางงาน
โยธาเพื่อขยายกําลังการผลิต 

 เนื่องจากวาระนี้  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานที่ประชุม   นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร และ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ  เปนกรรมการผูมีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียง  จึง
ไดออกจากหองประชุม    ที่ประชุมจึงไดเสนอใหนายเตชะพิทย  แสงสิงแกว  กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนประธานในที่ประชุม   

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

 กรรมการผูจัดการรายงานขอเท็จจริงวา เนื่องดวยความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่จังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  จนทําใหปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
กําลังการผลิตสูงสุดแลว  บริษัทฯ ประเมินวาอาจเกิดปญหาขาดแคลนน้ําประปาในพื้นที่ดังกลาวในอนาคต
อันใกลนี้  และเพื่อเปนการรองรับความตองการใชน้ําประปาดังกลาวกับเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาล  บริษัทฯ จึงไดเสนอที่จะเพิ่มกําลังการผลิตและจาย
น้ําประปาอีก 100,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  จากกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําที่การประปาสวนภูมิภาค
ตองรับซื้อน้ําจากบริษัทฯ ที่ 300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ต้ังแต 21 กรกฏาคม 2551 เปนตนไป  ทั้งนี้ 
กรรมการผูจัดการไดชี้แจงรายละเอียดและแสดงภาพผังโครงการขยายกําลังการผลติตอที่ประชุม      

กรรมการผูจัดการยังชี้แจงตอไปวา บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากการประปาสวนภูมิภาคใหเขาทํา
สัญญาซื้อขายน้ําประปาในสวนเพิ่มข้ึนเปนที่เรียบรอยแลวในการประชุมคณะกรรมการของการประปาสวน
ภูมิภาคในรอบเดือนที่ผานมา ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียดของสัญญา และเมื่อจัดทํา
รายละเอียดขอตกลงเสร็จเรียบรอยแลวก็จะดําเนินการลงนามตอไป  

เพื่อการดังกลาวบริษัทฯ จะตองดําเนินการกอสรางสวนขยายกําลังการผลิต  ซึ่งบริษัท ช.การชาง 
จํากัด (มหาชน) จะเปนผูดําเนินการกอสรางในสวนของงานโยธาในวงเงินไมเกิน 640 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาสมเหตุสมผล อยางไรกต็าม การเขาทาํ
รายการดังกลาวนี้ เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และดวยขนาดของรายการคิดเปนรอยละ 12.36 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังนั้น การ



 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551                                                                                                                                       หนา 6 จาก  14  
 

เขาทํารายการนี้จึงจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามกฎของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 สําหรับรายการที่เกียวโยงกันนี้   คณะกรรมการยกเวนกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการวาจาง บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ใหเปน
ผูดําเนินการกอสรางงานโยธา เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาสมเหตุสมผล รายละเอียด
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยที่เสนอตอที่ประชุมแลว     

 ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยไดรับ
คะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 จํานวนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจํานวน  
1,786,524,700 เสียงซึ่งคิดเปนรอยละ 44.9 ของหุนทั้งหมดของบริษัทฯ  ดังมีรายชื่อและจํานวนหุน ณ วันที่ 
20 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ดังนี้ 

รายชื่อ จํานวนหุน เปอรเซ็นต 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)        1,408,777,400 35.31 
2. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 368,750,000 9.24 
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย               2,997,000 0.08 
4. นายณรงค แสงสุริยะ               2,000,100 0.05 
5. นายประเสริฐ มริตตนะพร               2,000,100 0.05 
6. นายสมบัติ กิจจาลักษณ               2,000,100 0.05 

   
 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 
 ผูถือหุน  ถามวาการอนุมัติจากการประปาสวนภูมิภาคเขาทําสัญญาซื้อขายจะทราบผลเมื่อใด 

 กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาการประปาสวนภูมิภาคไดอนุมัติเรียบรอยแลว ในการประชุม
คณะกรรมการของการประปาสวนภูมิภาคในรอบเดือนที่ผานมา ขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียด
ของสัญญา   ซึ่งถาหากวาจัดทํารายละเอียดขอตกลงเสร็จเรียบรอยแลวก็จะดําเนินการลงนามตอไป 
     

ผูถือหุน ถามวาถาขยายเสร็จเรียบรอยแลว ตนทุนของน้ําดิบจะอยูประมาณราคาเทาไร  
   กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาไมมีคาใชจายสําหรับน้ําดิบ  เพราะเปนการใชแหลงน้ําจาก

ธรรมชาติ ก็คือจากแมน้ําทาจีน 
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 ผูถือหุน ถามวาเราสูบน้ําดิบมาเราโดยไมไดซื้อหรือ 
 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา บริษัทฯ ชําระเฉพาะคาอนุญาตในการเปนผูประกอบธุรกิจประปา
ใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนคาใชจายรายปเปนคาใชจายคงที่ไมข้ึนกับปริมาณ
น้ําที่สูบ 
  
 ผูถือหุน  ถามวาระยะเวลาในการคืนทุนของ Project นี้ ประมาณกี่ป 
 กรรมการผูจัดการ   11 ป 
 
 ผูถือหุน  ถามวาถาในอนาคตมีการอนุมัติใหผลิตน้ําประปาปริมาณที่เพิ่มข้ึน อยากทราบวา
โครงการขยายกําลังการผลิตที่จะกอสรางสามารถรองรับไดเพิ่มอีกไหม หรือวาถามีการอนุมัติในการเพิ่มกําลัง
การผลิตเพิ่มข้ึนไปอีกจะตองสรางระบบใหมหรือเปลา 

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมไดกอสรางโรงผลิตขึ้นมาใหม แตเปนการขยายคอขวด
จากอุปกรณที่มีอยูเดิม จากกําลังการผลิต 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน ถาหากวาในอนาคตมี
ความตองการใชน้ําเกินกวา 440,000 ลบ.ม./วัน  ก็มีความจําเปนตองสรางโรงผลิตน้ําประปาแหงใหม  แต
อยางไรก็ตามการสรางใหมนั้น  บริษัทฯ ยังคงสามารถใชอุปกรณที่มีอยูรวมกับที่จะสรางใหมได อยางเชน ถัง
เก็บน้ําใสไมวาจะเปนที่จะสรางใหมในคราวนี้หรือที่มีอยูเดิมแลวที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล หรือสถานีจายน้ํา
มหาชัย    บริษัทฯก็ยังคงใชของเดิมอยู 

 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมาก  (ไมรวมผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย) อนุมัติการ

วาจางบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการกอสรางในสวนของงานโยธาในวงเงิน
ไมเกิน 640 ลานบาท  ตามที่ประธานฯ ไดเสนอ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 249 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 1,743,407,433 หรือรอยละ100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  เห็นดวย  1,733,414,233    เสียง  คิดเปนรอยละ  99.4268 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  ไมเห็นดวย                       0    เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
-  งดออกเสียง           9,993,200   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.5732 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู 

 นายปลิว ตรีวิศวเวทย   นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร.สมบัติ กิจจา
ลักษณ  กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 3 ไดกลับเขาหองประชุม   และนายปลิว ตรีวิศวเวทย
เปนประธานในที่ประชุมและไดดําเนินการประชุมตอไป   

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

 กรรมการผูจัดการรายงานขอเท็จจริงวา  บริษัทฯ จะดําเนินการกอสรางสวนขยายกําลังการผลิต
ภายหลังจาก บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมอีกไมเกิน 100,000 ลบ.ม.ตอวันกับการ
ประปาสวนภูมิภาคแลว โดยแหลงเงินทุนในการกอสรางดังกลาวจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ/หรือ
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน ซึ่งการที่จะใชแหลง
เงินทุนใดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการเห็นชอบของกลุมผูใหกูดวย    ซึ่งบริษัทฯ ไดมีหนังสือถึงกลุมผูใหกูเพื่อขอ
อนุมัติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินตน  การลดอัตราดอกเบี้ย   การ
แกไขหรือเปลี่ยนอัตราสวนทางการเงินบางประการในสัญญาเงินกู    การขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุนกูและอายุของหุนกู    การปลดภาระการใหการสนับสนุนทางการเงินของผูสนับสนุนทางการเงินทุกราย   
การปลดหุนที่ติดระยะเวลาที่ถูกหามขาย (silent period) ในสวนที่ไมไดติดจํานํากับผูใหกูของบริษัทฯ เปน
ลําดับแรก     และการใชบริการโอนเงินปนผลเขาบัญชีธนาคาร (e-dividend service)  

โดยกลุมผูใหกูไดอนุมัติขอรองขอบางขอของบริษัทฯ   ดังนั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
10/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551  ไดมีมติอนุมัติและเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูทุกประเภทซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อ   ผูถือหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ  หุนกูมีประกันหรือไมมีประกัน  และ/
หรือหุนกูอนุพันธ  และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกูตามที่กฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกําหนดให
บริษัทฯ ออกได   ในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท มีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ปนับต้ังแตวัน
ออกตั๋วเงินและ/หรือหุนกู โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือผู
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย("ประกาศ ก.ล.ต.") และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.") และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋ว
เงินและ/หรือหุนกู โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายเปนคราวๆ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (revolving) หรือในลักษณะอื่นใด และอาจออกและเสนอขายแยกตางหาก หรือควบกับ หรือพรอม
กับหลักทรัพยอ่ืนใดก็ได และอาจกําหนดใหผูถือต๋ัวเงินและ/หรือหุนกูมีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอน
ต๋ัวเงินและ/หรือหุนกูกอนครบกําหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนตั๋วเงินและ/
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หรือหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option) ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่จะ
ออกในแตละคราว ในกรณีที่บริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระเงินคืนตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่ไดออกภายในวงเงินที่
ไดรับอนุมัติขางตน บริษัทฯ สามารถออกตั๋วเงินและ/หรือหุนกูทดแทนเพิ่มเติมอีกไดแตไมเกินวงเงิน 7,500 
ลานบาท โดยอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการ
ผูจัดการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออก
และเสนอขายตั๋วเงิน  และ/หรือหุนกูที่ยังไมไดกําหนดตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตองกําหนดตาม
กฎหมาย เชน ชื่อหุนกู ลักษณะการขายหุนกู จํานวนตั๋วเงิน  และ/หรือหุนกูที่จะออกและเสนอขายในแตละ
คราว ประเภทของตั๋วเงิน  และ/หรือหุนกู การค้ําประกันหลักประกันราคาเสนอขายตอหนวยอายุระยะเวลาไถ
ถอน สิทธิไถถอนกอนกําหนด สิทธิและหนาที่อ่ืนใดตามประเภทตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่จะออกในแตละคราว 
อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินตนและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยหรือตลาดรองแหงใดๆ รวมถึงองคกรใดๆ ตลอดจนให
มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตการดําเนินการเปดเผยขอมูล และการดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตั๋วเงิน  และ/หรือ  หุนกู การติดตอ การเขา
เจรจา การเขาทําการตกลง การลงนามใน และการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจใน
การดําเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จําเปนและสมควร และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือ
หุนกู 
 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

ผูถือหุน  ถามวาการขอออกตราสารหนี้แปลวาอะไรเนื่องจากยังไมเขาใจ 
      กรรมการผูจัดการ     ชี้แจงวาบริษัทฯ ขอไวแบบกวางๆ    อาจจะเปนตั๋วเงินหรือหุนกู  จึงใชคํา

กวางๆ  
 
 ผูถือหุน   ถามวาทําไมคราวนี้ถึงไดออกตราสารหนี้หุนกู  7,500 ลานบาท ในเมื่องบการเงิน
แสดงวามีเงินกูยืมระยะยาวถึง 8,200 ลานบาท ในวันที่ 30 กันยายน 2551 แตตอนนี้บอกวาเหลือประมาณ 
6,000 ลานบาท ไมทราบวาตัวเลขเปนอยางไร    เมื่อจะออกหุนกูแลวทําไมไมชําระใหหมด  ตองเก็บไวทําไม 
500 ลานบาท 

      กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาที่เห็นในเอกสารเปนงบการเงินรวม ซึ่งรวมหนี้มาจากของบริษัท
ประปาปทุมธานี ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยู 98%  หนี้ของบริษัทฯ จริงๆ คือ 6,000 ลานบาท ถา
บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ 7,500 ลานบาทก็จะสามารถชําระหนี้ไดหมด 
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 คุณแสงไชย โตวิเศษ  ผูถือหุน ถามวาที่เรามีหุนกูเพิ่มมาอีก 7,500 ลานบาท เราจะไถถอนใน
ระยะเวลา 10 ปเพราะฉะนั้นในระยะเวลา 10 ป เราจะมีกําไรอยูที่  Dividend Pay out Policy จะเปนอยางไร
ครับ 

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาสําหรับการจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 50% ของกําไรสุทธ ิในอกี 10 ป
ขางหนาหนี้ของบริษัทฯ จะเปน  0 แตจริงๆ แลว ในการออกหุนกู อาจจะออกทั้งหมดหรือบางสวน 
เพราะฉะนั้นไมไดหมายความวาในอีก 5 ป หรือ 10 ปขางหนา ผูถือหุนปจจุบันจะตองถือหุนไว 
 

       ผูถือหุน ถามวาผมสงสัยวาจะไมมีกําไรสุทธิ ถาเราจายคืนไปปละ 750 ลาน เพราะฉะนั้น หาก 
Dividend Pay out Policy ที่ 50% จะไมมี Requirement  

       กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวากําไรที่ทานเห็นเปนกําไรของบริษัทฯ    ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย
คือ ประปาปทุมธานี รวมดวยเพราะฉะนั้นกําไรจริงของปที่แลวคือ 920 ลานบาทในงบรวม และ720 ลานบาท 
เฉพาะของน้ําประปาไทย   ใน 9 เดือนปนี้บริษัทฯ มีกําไร 970 ลานบาท  
 

 ผูถือหุน  ถามวาถาอยางนั้นคงประมาณวา 440,000 ลบ.ม./วัน คงทํารายได 3,600 ลานบาท/ป 
และกําไรเปนพันลานเลยหรือ 

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาสําหรับรายไดปนี้บริษัทฯ ต้ังเปาไวที่ 3,600 ลานบาท  เพราะฉะนั้น
ปหนาก็นาจะมากกวานี้  ซึ่งยังไมรวมปริมาณน้ําที่เพิ่มข้ึน 100,000 ลบ.ม.  ในปตอๆ ไป  
 

 ผูถือหุน  ถามวาอาจจะไมถึง สําหรับที่ 320,000 ลบ.ม. เพราะคิวหนึ่งตกประมาณ 20 กวาบาท 
ไมนาจะถึง 3,600 ลานบาท 

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาเรามีบริษัทยอย คือประปาปทุมธานี ที่เราถือหุนอยู 98% ซึ่งขายน้ํา
ไดอีก 320,000 ลบ.ม. 
  

 นายคมนสิทธิ์ รัตนวชิรินทร   ผูถือหุน  ถามวามีการวางแผน DE ratio หนี้สินตอสวนผูถือหุน
ไวอยางไรเนื่องจากวาดูจากงบแลวเกินมา  -1  นิดหนอย  ในระยะยาวบริษัทฯ มีนโยบายดานนี้อยางไร 

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาปจจุบันบริษัทฯ มี  DE ratio ที่ 0.8   แตเมื่อรวมกับปทุมธานีแลว 
ไมเกิน 1.2  สามารถใชหนี้เกาคืน 6,000 ลานบาท    บริษัทฯ ประเมินดูแลววาอยูที่ 1.4,  1.5 ในฐานะที่เปน
บริษัทประกอบกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งปกติแลวใชเงินลงทุนคอนขางสูง  บริษัทฯ มองวา gearing 
อยูที่  1.4,  1.5 เปนมาตรฐานทั่วไป  
  
 



 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551                                                                                                                                       หนา 11 จาก  14  
 

 น.ส.เสาวภา ชุติธีระวิทย   ผูรับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ  ถามวา บริษัทฯจะออกขาย
หุนประมาณเมื่อไร   ดอกเบี้ยประมาณเทาไร 

 กรรมการผูจัดการ     ชี้แจงวาบริษัทฯ จะออกขายหุนประมาณไตรมาส 1 ของป 2552  ในสวน
ของดอกเบี้ยยังไมสามารถตอบไดข้ึนอยูกับสภาพตลาดและสถานการณในขณะนั้น 

 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูป

ของตั๋วเงิน  และ/หรือหุนกู  เพื่อนําเงินที่ไดมาชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวใหกับผูใหกู  และ/หรือ
นํามาเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิต ในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท มีระยะเวลา
ครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ป นับต้ังแตวันออกตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู  ตามที่ประธานฯ ไดเสนอ  
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 260  ราย คิดเปนคะแนนเสียง 3,529,934,133 หรือรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดวย 3,514,911,033 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5744 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 - ไมเห็นดวย 8,391,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2377 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 -  งดออกเสียง 6,631,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1879 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการอิสระ 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุม 

กรรมการผูจัดการรายงานขอเท็จจริงวา ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2551 
เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมไดแกไขขอกําหนดในเรื่องโครงสราง
คณะกรรมการ โดยกําหนดใหบริษัทตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 คน และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระใหเปนไปตามที่
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกลาวกําหนด ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 11 ทาน และเปน
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กรรมการอิสระ 3 ทาน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มข้ึนอีก 1 ทาน เพื่อใหครบตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนด    

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวา ดร.ทนง   พิทยะ 
เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งใหเปนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อเปนกรรมการและกรรมการอิสระ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

 คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุน ถามวากรรมการที่จะแตงตั้งใหม จะไดรับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ย
ประชุม อยางไร  จะมีผลยอนหลังหรือไม และจะไดรับโบนัสประจําปอยางไรเพราะจะไดรับการแตงตั้งปลายป
นี้  

 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาวันที่จะไดรับสิทธิก็คือต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปนตนไป 
ไมสามารถนับยอนหลังได สวนเรื่องของคาตอบแทนกรรมการก็จะไดรับเทากับกรรมการทุกๆ ทาน  ไมมีพิเศษ 
สําหรับเร่ืองโบนัสก็จะเปนไปตามระยะเวลาที่บุคคลทานนั้นดํารงตําแหนงนั้นๆ   ถาสมมุติวาไดรับอนุมัติวันนี้
ทานก็จะมีสิทธิจะไดรับต้ังแตวันที่ 17-31 ธันวาคม 2551 

       ประธานฯ   ชี้แจงวาเรื่องโบนัสก็จะตองขออนุมัติจากทานผูถือหุนในปหนาเชนกัน 
 คุณประเสริฐ  มริตตนะพร  กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนในการพิจารณาสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
และผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากอนุมัติการแตงตั้ง ดร.ทนง พิทยะ  เปนกรรมการ

และกรรมการอิสระ    ตามที่ประธานฯ เสนอ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
จากจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 260 ราย  คิดเปนคะแนนเสียง 3,529,934,133  หรือรอยละ 100 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    - เห็นดวย 3,166,580,809 เสียง คิดเปนรอยละ  89.7065 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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    - ไมเห็นดวย                           0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
     - งดออกเสียง 363,353,324 เสียง คิดเปนรอยละ 10.2935 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 ประธานฯ แจงวา ในวาระนี้จะมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือมีขอซักถาม
หรือไม 

 คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี   ผูถือหุน ถามวาในงบกําไรขาดทุน 9 เดือน คาใชจายในการขาย
และบริหารลดลงมาไมทราบวาคาใชจายไหนลดลงมา 

       กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา 158 ลานบาทเปนงบทั้งป เมื่อเทียบทั้งปจะใกลเคียงกัน 
 

 คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี   ถามวาคาน้ําประปาตัดจําหนาย เปนคาอะไร 
 กรรมการผูจัดการ   ชี้แจงวาบริษัทฯ เขาไปลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี เปนเงินสูงกวา

มูลคาทางบัญชี เพราะฉะนั้นจะมีคาตัดจําหนาย   บริษัทฯ เขาไปลงทุนในชวงกลางปตอนปลายเดอืนมถินุายน 
2550   จึงตัดจําหนายเพียงแคคร่ึงปต้ังแตเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม  แตปนี้จะตัดจําหนายตั้งแตมกราคม – 
ส้ินกันยายน 2551  
 

 คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี   ถามวาแสดงวาบริษัทฯไปซื้อแพงมาใชรึเปลา 
 กรรมการผูจัดการ   ชี้แจงวาในเอกสารนี้จะชี้แจงวาเปนราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายงานไว

วาเปนราคาที่เหมาะสม 
 

 ผูถือหุน   ถามวาทําไมคาเสื่อมราคาของ 9 เดือนถึงสูงกวาปที่แลว ขอคําอธิบาย 
 กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวาคาเสื่อมราคาของบริษัทฯ คิดตามราคาที่จําหนายน้ําประปาออกไป 

แสดงวาปนี้บริษัทฯ จําหนายน้ําประปาไดมากเพราะทุกลูกบาศกเมตรมีคาเสื่อมราคาคิดตามปริมาณขาย 
 

 ผูถือหุน    ถามวาถาอยางงั้นนาจะเปนตนทุนใชหรือไม 
 กรรมการผูจัดการ   ชี้แจงวาคิดไดทั้ง 2 แบบ 
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 นายคมนสิทธิ์ รัตนวชิรินทร   ผูถือหุน ถามวาบริษัทฯ ไดมีการประชาสัมพันธหรือมีการให
ความรูในการใชน้ําบาดาลกับประชาชนในการใชน้ําอยางไร  ดานไหนบาง 

 กรรมการผูจัดการ   ชี้แจงวาในทางสัญญาแลวบริษัทฯ มีลูกคารายเดียวคือ การประปาสวน
ภูมิภาค และบริษัทฯ ไดรวมกับการประปาสวนภูมิภาครณรงคในการใชน้ําประปาใหมากขึ้น และที่ผานมา
บริษัทฯ มีกิจกรรมประชาสัมพันธตลอดทั้งป 

       ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ และใหความคิดเห็นที่เปน
ประโยชน   และเมื่อไมมีกิจการอื่นใดที่จะตองพิจารณา  ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.10 น. 

        อนึ่ง  หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา  15.00 น. แลว ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มข้ึนเปน 260 ราย   

 

 

ลงชื่อ   
                 (นายปลิว ตรีวิศวเวทย) 
                     ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


