
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

7 มีนาคม 2554

หองโลตัส ศนยการประชมแหงชาติสิริกิติ์หองโลตส ศูนยการประชุมแหงชาตสรกต

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 2

รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

งานเลีย้งขอบคณครบรอบ 10 ปน้าํประปาไทยงานเลยงขอบคุณครบรอบ 10 ปนาประปาไทย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

ี้  10 ป ้ํ ป ป ไงานเลยีงขอบคุณครบรอบ 10 ปนาํประปาไทย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

คนืสังคมเนื่องในโอกาส

้ ไครบรอบ 10 ปน้ําประปาไทย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



ไ ่

วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

งบกําไรขาดทนุ - งบเดียว

ี 2553 2552 % /

(หนวย : ลานบาท)

รายละเอยด 2553 2552 % +/-

ยอดจายน้ําประปา (ลาน ลบ.ม.) 120 109 10.6%

รวมรายได 3,554 2,963 20.0%

ตนทุนขาย 798 664 20.1%

คาใชจายในการขายและบริหาร 356 491 -27.4%

คาใชจายทางการเงิน 441 322 37.1%

คาใชจายทั้งหมด 1,595 1,477 8.0%

กําไรสุทธิ 1,959 1,485 31.9%

กําไรตอหุน (บาท) 0.49 0.37 32.4%

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



งบกําไรขาดทน  งบรวม

วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553
งบกาไรขาดทนุ - งบรวม

รายละเอียด 2553 2552 % +/-
(หนวย : ลานบาท)

ยอดจายน้ําประปา (ลาน ลบ.ม.) 246 226 8.7%

รวมรายได 4,420 4,039 9.4%

ตนทุนขาย 1,330 1,179 12.8%

คาใชจายในการขายและบริหาร 393 593 -33.7%คาใชจายในการขายและบรหาร 393 593 33.7%

คาใชจายทางการเงิน 441 477 -7.7%

ภาษเีงินไดนิติบคคล 182 188 3 3%ภาษเงนไดนตบุคคล 182 188 -3.3%

คาใชจายทั้งหมด 2,346 2,438 -3.8%

  ื   สวนของผูถือหุนสวนนอย 11 8 37.5%

กําไรสุทธิ 2,063 1,594 29.5%

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



ไ  ไ 

วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553
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รายไดบริษัทฯ และบริษัทยอย กําไรสุทธิบริษัทฯ และบริษัทยอย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



ไ  ไ 

วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553

5,000

รายไดและกําไรสุทธ ิ(หนวย : ลานบาท)

(+9%)

4,000
4,039

4,420
(+39%)

(+11%)

2 000

3,000

2,623

3,639

(+48%)
(+17%)

(+29%)
(+27%)

(+52%)

1,000

2,000

1,360
1,721

33 674 920
1,358

1,594
2,063

(+101%)
(+36%)

(+48%)

0

2548 2549 2550 2551 2552 2553

335 674

รายไดบริษัทฯ และบริษัทยอย กําไรสุทธิบริษัทฯ และบริษัทยอย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



 ้   

วาระที่ 2 : รับทราบการดําเนินงานบริษัทในรอบป 2553
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ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป

สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553สนสุด ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2553

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 4 : การจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2553

- เงินสาํรองอืน่

ิ ั  ั ํ ไ ิ ป ํ• บริษทัฯ ตองจัดสรร 10% ของกําไรสุทธิเปนทนุสํารอง

• ป 2553 มีกําไร (งบเดี่ยว) 1,958,751,160 บาท

• ตองจดัสรรเปนทนุสํารอง   195,875,116 บาท

- ปนผล

ื ป /  (  )• 6 เดือนแรกของป 2553 0.15 บาท/หนุ (598.5 ลานบาท)

• 6 เดือนหลังของป 2553 0.20 บาท/หุน (798.0 ลานบาท)

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 4 : การจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2553

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (งบเดี่ยว) ของบรษิัทฯ

รายการ 2550 2551 2552 2553

ไ- กําไรสุทธิ (ลานบาท) 724 1,000 1,485 1,958

- ปนผล (บาท/หน) 0 15 0 20 0 28 0 35- ปนผล (บาท/หนุ) 0.15 0.20 0.28 0.35

- ปนผล(ลานบาท) 599 798 1,117 1,397

- อัตราปนผล (%) 83% 80% 75% 71%

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 5 : แตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทน

หรอื หรอื

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล กฤษดา เลิศวนา

หุนสวนแผนกสอบบัญชี

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

 ั ชี ั ี  3930

หุนสวนแผนกสอบบัญชี

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

ผสอบบัญชีรับอนญาตเลขทะเบียน 3844

หุนสวนแผนกสอบบัญชี

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

ผสอบบัญชีรับอนญาตเลขทะเบียน 4958ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขทะเบยน 3930 ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขทะเบยน 3844 ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขทะเบยน 4958

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 5 : แตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทน

รายการ 2551 2552 2553 2554*

(หนวย : บาท)

รายการ 2551 2552 2553 2554

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 455,000 440,000 515,000 515,000

- คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 525,000 540,000 540,000 540,000

  ั ั- คาตรวจสอบขอบังคับ BOI 70,000 70,000 70,000 140,000

รวม 1,050,000 1,050,000 1,125,000 1,195,000

*หมายเหตุ : ป 2554 คาตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 6% จากป 2553

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 6 : แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายโคอิชิ  วาคานะ (Mr.Koichi Wakana)

อาย : 43  ปอายุ : 43  ป

การศึกษา : ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร

Keio University ประเทศญี่ปุน

ประวัติการอบรม/สัมมนา : หลักสตร Director Accreditation Programประวตการอบรม/สมมนา : หลกสูตร Director Accreditation Program

(DAP) รุน 74/2008

จาํนวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป 10 เดือน (แทนกรรมการที่ลาออก)

จาํนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/4 ครั้งุ

การถือหุน  : ไมมี

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 6 : แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายโทโมโนริ ซูซูกิ (Mr.Tomonori Suzuki)

ปอายุ : 40  ป

การศึกษา : ปริญญาตรี   พาณิชยกรรมศาสตร

Waseda University, ประเทศญี่ปุน

ประวัติการอบรม/สัมมนา : ประวตการอบรม/สมมนา : -

จาํนวนปที่เปนกรรมการ : 5 เดือน (แทนกรรมการที่ลาออก)

จาํนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง

การถือหน  : ไมมีการถอหุน  : ไมม

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 6 : แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายไพรัช เมฆอาภรณ

อายุ :  65 ปุ

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

California State University  Long Beach  California State University, Long Beach, 

California, USA 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Directors Accreditation Program

(DAP) รุน 18/2547

จาํนวนปที่เปนกรรมการ : 4 ป

จาํนวนครั้งที่เขาประชมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้งจานวนครงทเขาประชุมคณะกรรมการบรษท : 4/4 ครง

การถือหุน  : ไมมี

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 6 : แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ดร.ทนง พิทยะ

อายุ :  63 ปุ

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรนมหาวทยาลยนอรทเวสเทรน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Directors Accreditation Program

(DAP) รุน 25/2004

จาํนวนปที่เปนกรรมการ : 2 ป

จาํนวนครั้งที่เขาประชมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้งจานวนครงทเขาประชุมคณะกรรมการบรษท : 4/4 ครง

การถือหุน  : รอยละ 0.009

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 7 : กําหนดคาตอบแทนกรรมการ

- จายโบนสักรรมการประจําป 2552 เทากับรอยละ 0.74 ของเงินปนผล

ที่บริษทัฯ จายใหผถอืหน

โ ั ป ํ ป ิ ใ ั ี ั ป ี่  ื 

ทบรษทฯ จายใหผูถอหนุ

- โบนสักรรมการประจาํป 2553 คิดในอัตราเดียวกับปทีผานมาคือรอยละ

0.74 ของเงินปนผลที่บริษทัฯ จายตลอดทั้งป

•เงินปนผลป 2553 เทากับ 1,397 ลานบาท

• โบนัสกรรมการประจําป 2553 เทากับ 10,334,100 บาท

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 7 : กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
- คาตอบแทนกรรมการประจําป 2554

รายการ 2553 2554 % เพิ่ม

(หนวย : บาท)

รายการ 2553 2554 % เพม

1. คณะกรรมการบริษัท 3,792,000 4,001,000 5.5

2. คณะกรรมการบริหาร 705,000 743,500 5.5

3  คณะกรรมการตรวจสอบ 347 000 365 500 5 33. คณะกรรมการตรวจสอบ 347,000 365,500 5.3

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 250,000 264,000 5.6

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 317,000 334,500 5.5

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 317,000 334,500 5.5

                         รวม 5,728,000 6,043,000 5.5

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3

(วัตถประสงคบริษัท)(วตถุประสงคบรษท)

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 8 : แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท)

สัดสวนรายได สัดสวนกําไร

BIE

4%

BIE

3%

TTW

PTW

31%

4%

TTW

PTW

26%

3%

TTW

65%

31% TTW

71%

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 8 : แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท)

- กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทระดมความคิดกําหนดทิศทางระยะยาวของบริษัทฯ

- เมษายน 2553 ปรับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ

- กรกฎาคม 2553 กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 – 2558

 พฤศจกิายน 2553 กําหนดแผนการดําเนินธรกิจ พ ศ 2554 2558- พฤศจกายน 2553 กาหนดแผนการดาเนนธุรกจ พ.ศ.2554 - 2558

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 8 : แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท)

การลงทุนตามแผนการดําเนินธุรกิจ พ.ศ.2554 - 2558

- ธุรกิจน้ําประปา

          ขยายกําลังการผลิตใน 2 พื้นที่ใหบริการ   3,100 ลานบาท          ขยายกาลงการผลตใน 2 พนทใหบรการ

          น้ําประปานอก กปภ. / เขาซื้อกิจการ

  3,100 ลานบาท

  1,400 ลานบาท

ิ ิ ั ้ํ ี - ธุรกิจบริหารจดการนําเสีย   5,500 ลานบาท

- ธุรกิจพลังงานทางเลือก   9,000 ลานบาทุ

- ธุรกิจกําจัดขยะชุมชนและอื่นๆ   1,000 ลานบาท

รวม 20,000 ลานบาท

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 8 : แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท)

ั ไ ั - สาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงค

วัตถุประสงคเดิม

ื่ ป ิ ิ ํ  ้ํ ป ป ิ ี่ ี่ เพอประกอบกจการผลตและจาหนายนาประปาและธุรกจทเกยวของ

วัตถุประสงคใหม

เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ําทุกประเภท ธุรกิจพลังงานทุกประเภท และธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทกประเภททเกยวของกบสงแวดลอมทุกประเภท

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 8 : แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท)

ั ไ ั 

ขอที่ วัตถุประสงค
หลักการ

และเหตผล

- สาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงค

และเหตผุล

1 ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานตาม

โครงการผลิต และจําหนายน้ําประปา ที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ําทุกประเภท ธุรกิจ

เพื่อใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศนใหม

พลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทุกประเภท ของบริษัทฯ

2 ประกอบกิจการ  ลงทุน ผลิต จําหนาย ใหบริการ ออกแบบ กอสราง จัดหา 

ติดตั้ง ควบคม  ดแล บํารงรักษา ตรวจสอบ พัฒนา เปลี่ยนแปลง ซอมแซมซึ่ง

เพื่อใหบริษัทฯ 

ดําเนินธรกิจไดตดตง ควบคุม  ดูแล บารุงรกษา ตรวจสอบ พฒนา เปลยนแปลง ซอมแซมซง

วัสดุและอุปกรณ และอะไหลตางๆ ที่ใชในการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

รวมทั้งออกแบบและกอสรางงานทางดานโครงสรางตางๆ ของระบบผลิตและ

ดาเนนธุรกจได

ทุกประเภท

ที่เกี่ยวของกับๆ

จําหนายน้ําประปา และรวมตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการในธุรกิจน้ํา

ทุกประเภท ธุรกิจพลังงานทุกประเภทและธุรกิจที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทุก

ป

น้ํา พลังงานและ

สิ่งแวดลอม

ประเภท

3-27 ไมเปลี่ยนแปลง -

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคและขยายวงเงิน รวมถึงการออกและ

เสนอขายตราสารหนี้ในรปของตั๋วเงิน และ/หรือหนกใหม (reiss ance) เสนอขายตราสารหนในรูปของตวเงน และ/หรอหุนกูใหม (reissuance) 

ใหครอบคลุมถึงธรุกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะลงทุน

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 9 : แกไขวัตถปุระสงคและขยายวงเงินฯ

เดิม แกไข

วัตถุประสงค วัตถุประสงคุ

1) เพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับ

สถาบันการเงินของบริษัทฯ 

ุ

1) เพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับ

สถาบันการเงินของบริษัทฯ 

2) เพื่อขยายกําลังการผลิต การสงและการจาย

น้ําประปา 

2) เพื่อขยายกําลังการผลิต การสงและการ

จายน้ําประปา 

3) เพื่อนําไปจายชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท 

ประปาปทุมธานี จํากัด และ 

้

3) เพื่อนําไปจายชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท

ยอย

้4) เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ํา 4) เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ํา

5) เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงาน

6) เ พื่ อ ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

สิ่งแวดลอม

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 9 : แกไขวัตถปุระสงคและขยายวงเงินฯ

เดิม แกไข

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ใน  วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงนรวมการออกและเสนอขายตราสารหนใน  

รูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูไมเกิน 10,100 ลาน

บาท

วงเงนรวมการออกและเสนอขายตราสารหน

ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูไมเกิน 15,000 

ลานบาท

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ใน

๋
วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้

รูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูใหม (reissuance)

ไมเกิน 10,100 ลานบาท

ใน รู ป ข อ ง ตั๋ ว เ งิ น  แล ะ /ห รื อ หุ น กู ใ ห ม 

(reissuance) ไมเกิน 15,000 ลานบาท

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 9 : แกไขวัตถปุระสงคและขยายวงเงินฯ

การลงทุนตามแผนการดําเนินธุรกิจ พ.ศ.2554 - 2558

- ธุรกิจน้ําประปา

          ขยายกําลังการผลิตใน 2 พื้นที่ใหบริการ   3,100 ลานบาท          ขยายกาลงการผลตใน 2 พนทใหบรการ

          น้ําประปานอก กปภ. / เขาซื้อกิจการ

  3,100 ลานบาท

  1,400 ลานบาท

ิ ิ ั ้ํ ี - ธุรกิจบริหารจดการนําเสีย   5,500 ลานบาท

- ธุรกิจพลังงานทางเลือก   9,000 ลานบาทุ

- ธุรกิจกําจัดขยะชุมชนและอื่นๆ   1,000 ลานบาท

รวม 20,000 ลานบาท

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 9 : แกไขวัตถปุระสงคและขยายวงเงินฯ

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



วาระที่ 9 : แกไขวัตถปุระสงคและขยายวงเงินฯ
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≤ 2X
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หนี้สิน : ทุน หนี้สินสิทธิ : EBITDA EBITDA : ดอกเบี้ยจาย

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

7 มีนาคม 2554

หองโลตัส ศนยการประชมแหงชาติสิริกิติ์หองโลตส ศูนยการประชุมแหงชาตสรกต

ผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย


