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บรษิัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

 

วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรม
แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร   
 

กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ  
    และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำยสุวิช  พึ่งเจริญ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. นำยชุนสุเกะ มุไร  กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
11. นำยฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
12. นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

   กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 6 ท่ำน 
1. นำยธนัช  ศิริเจริญ  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 

   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
2. นำยสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
3. นำงสำวสุดำรัตน์  เจียมจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
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   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร  
   และเลขำนุกำรบริษัท 

4. นำยหงษ์ทอง  อำทิตย ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
5. นำยพิพัฒน์  คติกุล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
6. นำยชัชวำล  เทียนประเสริฐกิจ  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
 

ที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 
นำยชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์    
 

ที่ปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำยนพดล  อินทรลิบ  บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกัด   
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุม 
นำงสำวมณี  รัตนบรรณกิจ  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
 

ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นสักขีพยำน 
นำงสำวศิรินำรถ  เจริญสุข  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
 

นักกฎหมำยที่เป็นสักขีพยำน 
นำยมนต์ชัย  หงศุภรักษ ์  ส ำนักงำนกฎหมำยมนต์ชัย 
 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นท่ีเป็นสักขีพยำนตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำยไพรัตน์ จงสุขศิริ   ผู้ถือหุ้น 
 

กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม  
   เลขำนุกำรบริษัท ได้แนะน ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ แนะน ำที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทฯ จำกส ำนักงำนกฎหมำย ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกัด  และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำก
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และชี้แจงว่ำบริษัทฯ ได้ท ำกำรก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 
13 มีนำคม 2561 เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
12,896 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่
เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 19 มีนำคม 2561 และได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสำรประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันที่  28 มีนำคม 2561 เพื่อให้     
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ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำ จำกนั้นได้เชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุมจ ำนวน 1 รำย
เพื่อร่วมตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษำกฎหมำย พร้อมกับชี้แจงอีกว่ำ หำกผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะ
ซักถำมหรือต้องกำรให้คณะกรรมกำร หรือฝ่ำยบริหำร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและ
นำมสกุลเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้   

เลขำนุกำรบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำรออก
เสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และจ ำนวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ประธำนที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจำกที่ได้มีกำร
น ำเสนอและพิจำรณำในแต่ละวำระโดยที่ประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนแจกให้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้มอบฉนัทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะต้องลงลำยมือชื่อในใบลงคะแนนด้วย แต่ไม่อนุญำตให้
มีกำรแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงน ำมำสรุปผลกำรลงคะแนนให้ประธำนฯ 
แจ้งต่อที่ประชุมทรำบต่อไป 

ในกำรนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกำร
พิจำรณำคะแนนเสียงดังกล่ำว จะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้ตำม
หนังสือมอบฉันทะเป็นส ำคัญ มติของที่ประชุมในแต่ละวำระใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกัน
ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด ยกเว้นวำระที่ 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียง และวำระที่ 8 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียง ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 รำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ จะแจ้งให้ที่
ประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำยและผู้แทนผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่เป็นคน
กลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 

 

เริ่มกำรประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้น
เข้ำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 478  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้            41,240,427    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 326  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้        3,056,404,230    หุ้น 
 รวมทั้งสิ้น 804 รำย เป็นจ ำนวนหุ้น  3,097,644,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.64 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตำมข้อบังคับบริษัทข้อ 30 
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
  ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวัน อังคำรที่  18 เมษำยน  2560 เวลำ 14.00 น . ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม  ชั้น  7 โรงแรม          
แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ตำมที่ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำร
ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมสำมัญ      
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 หรือไม่  
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
นำยบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 
 

: 
 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่ำ ต้องกำรให้บริษัทฯ จัดพิมพ์รำยงำน
ประจ ำปีเป็นรูปเล่ม และส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพื่อ
จะได้เตรียมศึกษำให้เข้ำใจก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้  รำยงำนประจ ำปีใน
รูปแบบ CD ท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สำมำรถเขียนหรือ
บันทึกข้อควำมลงไปได้ 

ดร.ทนง พิทยะ   
ประธำนกรรมกำร 

: 
 

รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้ นและกล่ำวว่ำ จะน ำไปพิจำรณำเพื่ อ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

  เมื่อไม่มีค ำถำมประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 18 เมษำยน 2560 
ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 835 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,245,686,184 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,245,666,184          99.9993 
   ไม่เห็นด้วย                      0            0.0000 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

            20,000 
                    0 

           0.0006 
             - 
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วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน (MD & A) หน้ำ 90-93 ของ
รำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

ผลประกอบกำรโดยรวมในปี 2560  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 2,700 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 309 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ทั้งนี้ รำยได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำก 

- มียอดกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้น 
- กำรควบคุมกำรผลิตและกำรส่งน้ ำประปำ สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท ำ

ให้ต้นทุนลดลง 
- ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่

เกิดขึ้นในปี 2560 ลดลง  
 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำประปำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดจ่ำยน้ ำรวมของทั้ง 2 พื้นที่เท่ำกับ 
281.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นของพื้นที่ให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐม จ ำนวน 145.9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และพื้นที่ให้บริกำรปทุมธำนี-รังสิต จ ำนวน 135.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำของ TTW มียอดกำรจ่ำยน้ ำสูงที่สุดในรอบ 5 ปี และมีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำ
เฉลี่ยต่อวันที่ 400,000 ลูกบำศก์เมตร 
 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำของ PTW มียอดกำรจ่ำยน้ ำเพิ่มขึ้น โดยมีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันที่ 
372,000 ลูกบำศก์เมตร 
 ในปี 2560 ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำของทั้ง TTW และ PTW มียอดกำรจ่ำยน้ ำประปำรวมเติบโตมำก
ที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

ส่วนของสินทรัพย ์
 สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจ  
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,277.0 ล้ำนบำท ลดลง 
2,487.8 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยส่วนใหญ่เกิดจำกเงิน
ลงทุนชั่วครำวลดลง 2,118.0 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 140.1 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อยลดลง 290.0 ล้ ำนบำท สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจลดลง 195.4 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 70.5 
ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 56.3 ล้ำนบำท และค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและ
กำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชนเพิ่มขึ้น 100.3 ล้ำนบำท 
 

ส่วนของหน้ีสิน 
หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำวท่ี

ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย และเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 11,399 ล้ำนบำท ลดลง 2,831 
ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม 2 ,670 ล้ำนบำท 
เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 197.2 ล้ำนบำท และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 29.7 ล้ำนบำท 

หำกดูเฉพำะงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รำยได้รวมเท่ำกับจ ำนวน 4 ,973 ล้ำนบำท ต้นทุนขำย
จ ำนวน 925 ล้ำนบำท และก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 2,890 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ำกับจ ำนวน 2,700 
ล้ำนบำท อัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 75.74 อัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 54.28 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.06 เท่ำ อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 25.43 อัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 12.36 และอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับร้อยละ 88.67 

 

กำรด ำเนินกำรด้ำนอื่นๆ 
 กำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบบำงปะอินหห่งใหม่  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
สถำนีสูบน้ ำดิบบำงปะอินแห่งใหม่จำกเดิมที่อยู่ที่คลองวัวมำอยู่ที่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 เพื่อลดปัญหำคุณภำพน้ ำดิบและท ำให้ประหยัดต้นทุนสำรเคมี 
  กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำหห่งที่ 2 บริษัทฯ ได้ท ำกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 
ที่อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 โดยมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นที่ 
100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน สำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตได้ถึง 400,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 โดยน ำเทคโนโลยี เมมเบรน (Membrane) มำใช้ ซึ่งเป็นระบบ Ultra Filtration (UF) และ
ระบบ Conventional  เพื่อรองรับกำรผลิตน้ ำประปำในช่วงที่คุณภำพน้ ำดิบเสื่อมโทรมมำก ถือเป็นโรงผลิต
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น้ ำประปำขนำดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
เอเชียรองจำกประเทศเกำหลีใต ้

โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำบนถนนเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ ำบนถนนเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้ำงวำงท่อส่งน้ ำดิบขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.50 เมตรใน
บริเวณเกำะกลำงทำงหลวงหมำยเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) และวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 1.20 X 1.20 เมตร 
บนถนนเศรษฐกิจพร้อมก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหำน้ ำท่วมขังผิวทำง กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560 

 

รำงวัลหห่งควำมภำคภูมิใจ 
1) บริษัทฯ ได้รับรำงวัล “Thailand Top Company Awards 2017” โดยนิตยสำร Business+ 

ร่วมกับมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มอบรำงวัลอันเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมภำคภูมิใจแก่องค์กรธุรกิจ ที่มีผล
กำรด ำเนินงำนยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ทั้งทำงด้ำน
ควำมสำมำรถ กำรบริหำรจัดกำร โดยแบ่งตำมประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่ง “ทีทีดับบลิว” ได้รับรำงวัลในกลุ่ม
ธุรกิจประเภทอุตสำหกรรมขนส่งและสำธำรณูปโภค 

2) บริษัทฯ ได้รับรำงวัล ESG 100 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่
มีควำมโดดเด่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ในกลุ่มทรัพยำกร (Resources) จำกสถำบันไทยพัฒน์ 

3) ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (AGM) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เต็ม 100 คะแนน 4 ปีต่อเนื่อง 

4) ได้รับกำรประเมินกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน  ”Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2017” จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทยในระดับ “ดีมำก” ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน 

5) บริษัทฯ ได้รับรำงวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI) 2017 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 
1 ใน 65 ของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2 : บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ระหว่ำง 30,000-100,000 ล้ำนบำท 
รำงวัลหุ้นยั่งยืน (THSI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเมินด้ำนควำมยั่งยืนใน 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมำภิบำล หรือ ESG : Environmental Social and Governance)  

6) บริษัทฯ ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตควำมน่ำเชื่อถือองค์กร และตรำสำรหนี้ในระดับ AA- จำก
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” 
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กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หละสิ่งหวดล้อม 
 

 

 กิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพื้นที่บริกำร ครอบคลุมพื้นที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ สมุทรสำคร นครปฐม และปทุมธำนี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับ
นักเรียนในพื้นที่บริกำรต้ังแต่ปี 2549 รวมมอบทุนกำรศึกษำไปแล้วทั้งสิ้น 1,365 ทุน มูลค่ำ 4,700,500 บำท 
และส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 นี้  บริษัทฯ ได้ รับเกียรติจำกพลอำกำศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รอง
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในพิธีมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบำล – ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับ 3.5 ขึ้นไป ทั้งหมด 17 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 
บำท รวม 170 ทุน รวมเป็นทุนกำรศึกษำทั้งสิ้น 510,000 บำท  
 

 กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนบ้ำนส ำโรง อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ด้อยโอกำส ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกำส โดยมีพลอำกำศเอก 
ดร. ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนโครงกำรฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำไปด ำเนินกำรสร้ำงห้องน้ ำ 
และปรับปรุงระบบน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตู้กดน้ ำด่ืม และโต๊ะเก้ำอ้ีครู ให้กับโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560 และให้กำรสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกำสในจังหวัดปทุมธำนี ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้ำน
พร้ำวใน โรงเรียนบึงเขำย้อน และโรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม ซึ่งมีสถำนที่ต้ังอยู่ในอ ำเภอสำมโคก อ ำเภอคลอง
หลวง และอ ำเภอหนองเสือ โดยกำรปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ห้องสุขำ สนำมหญ้ำ สนำมเด็กเล่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ ตู้กดน้ ำด่ืม และอุปกรณ์กำรเกษตร   
 

 กิจกรรมเพื่อสิ่งหวดล้อม บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “1 ล้ำนกล้ำ สร้ำงป่ำต้นน้ ำ” ในพื้นที่ป่ำเสื่อม
โทรมจำกกำรท ำเหมืองแร่ในอดีต ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต ำบลปิล๊อก อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ในเขต
อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ อันเป็นพื้นที่ป่ำต้นน้ ำของลุ่มน้ ำแม่กลอง ซึ่งมีกำรผันน้ ำสู่แม่น้ ำท่ำจีน ที่เป็นแหล่ง
น้ ำดิบหลักในกำรผลิตน้ ำประปำและส่งจ่ำยให้แก่ผู้ใช้น้ ำในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม โครงกำรนี้ บริษัทฯ ได้
ท ำกำรปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนต้นแล้วเมื่อปี 2558 และดูแลรักษำต่ออีก 2 ปี โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2560 
บริษัทฯ ได้ท ำกำรส่งมอบผืนป่ำ 1 ล้ำนต้นอย่ำงเป็นทำงกำรให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ณ 
อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อดูแลรักษำต่อไป 
 

  กำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทุจริตทุกรูปแบบ และ
ได้ประกำศเป็นนโยบำยให้คนในองค์กรน ำไปปฏิบัติมำต้ังปี 2559 รวมถึงนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียน ในกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้เป็นนโยบำยเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้ำ นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติและ
รับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อเจ้ำหนี้ ต่อคู่แข่ง 
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  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2560 หรือไม่  
 

  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 
 

: 
 

จำกรำยงำนงบกำรเงินหน้ำ 138 ระบุว่ำ รำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม BOI จ ำนวน 349 ล้ำนบำท และ Non-BOI จ ำนวน 3,421  ล้ำนบำทรวม
เป็นเงิน 3,771 ล้ำนบำท แต่มีกำรบันทึกยอดขำยเป็นจ ำนวน 5,474 ล้ำนบำท ผู้ถือหุ้นสอบถำมว่ำเหตุใดตัวเลขจึงไม่เท่ำกัน 

นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย   
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 
 

: 
 

จำกรำยงำนงบกำรเงินหน้ำ 138 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ แบ่งออกเป็นกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และ
ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Non-BOI) ซึ่งรำยได้ที่แสดงเป็นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ TTW ส่วนตัวเลขรำยได้ที่จ ำนวน 5,474 ล้ำนบำทนั้น 
มำจำกรำยได้รวมของทั้งกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นงบกำรเงินรวม มำจำกรำยได้ของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด  

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

หำกดูจำกสินทรัพย์ พบว่ำเงินลงทุนหำยไปประมำณ 2,100 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำเงินจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ได้น ำไปท ำอะไร 

นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย   
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 
 

: 
 

เงินลงทุนจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในปี 2559 มีประมำณ 3,771 ล้ำนบำท แต่ในปี 2560 คงเหลือประมำณ 1,745 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
1. บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปี (Interim) 
2. บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ก่อนก ำหนดประมำณ 1,700 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ ประหยัดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ำยในอนำคต 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ กำรปรับรำคำค่ำน้ ำประปำ รำคำค่ำน้ ำขั้นต่ ำที่สมุทรสำคร 300,000 ลบ.ม.แรกรำคำประมำณ 28 บำทส่วนที่ เกิน 
300,000 ลบ.ม. คิดรำคำ 11 หรือ 12 บำท  

นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย   
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร

: 
 

แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรปรับรำคำค่ำน้ ำประปำจะเป็นกำรปรับตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ค่ำน้ ำประปำส่วนที่เกิน 300,000 ลบ.มปัจจุบันอยู่ที่
รำคำ 12.20 บำท  
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ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 
นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงผลิตน้ ำประปำที่กระทุ่มแบนโดยมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นที่ 100 ,000 ลบ.ม./วัน และสำมำรถขยำยได้ถึง 400,000       ลบ.ม./วัน 
นั่นหมำยควำมว่ำส่วนท่ีผลิตเริ่มต้น 100,000 ลบ.ม.จะขำยที่รำคำ 12.20 บำทใช่หรือไม่  

นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย   
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 

: 
 

เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ ถูกต้องตำมที่ผู้ถือหุ้นเข้ำใจ ณ ขณะนี้ 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

กำรลงทุนเมื่อปีที่ผ่ำนมำมีกำรช ำระเงินให้กับ บมจ. ช กำรช่ำง ประมำณ 2,900 ล้ำนบำท ซึ่งในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ.มีระยะเวลำ 30 ปีเริ่ม
ต้ังแต่ปี 2543 ถึงปี 2573 หำกน ำตัวเลข 16 ปีหำรด้วยจ ำนวนเงิน 2,900 ล้ำนบำทใน 1 ปีต้นทุนจะเป็นจ ำนวนเงิน 181     ล้ำนบำท และถ้ำบ ริษัทฯ 
ขำยได้เต็มก ำลังกำรผลิต 300,000 ลบ.ม. เมื่อน ำคูณกับ 12 เดือนจะอยู่ที่ประมำณ 36 ล้ำนบำท นั่นหมำยควำมว่ำก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ 
ขำดทุนใช่หรือไม่ ขณะนี้บริษัทฯ จ่ำยน้ ำจ ำนวน 400,000 ลบ.ม./วันเท่ำกับทุกๆ ลบ.ม.บริษัทฯ จะขำดทุน 

ดร.ทนง พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 

: 
 

แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ ไม่ได้ขำดทุนเพรำะ 100,000 ลบ.ม. เงินลงทุน 2,900 ล้ำนบำท โดยน ำ 100,000 ลบ.ม.คูณด้วย 365 วันจะเท่ำกับ 
36,500,000 ลบ.ม./ปี คิดเป็นรำคำค่ำน้ ำ 12.20 บำทต่อลบ.ม และขอเรียนผู้ถือหุ้นว่ำ บริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดๆ ที่จะท ำให้บริษัทฯขำดทุน 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ 100,000 ลบ.ม. ที่ปทุมธำนี มีค่ำก่อสร้ำงประมำณ 370 ล้ำนบำท แต่ที่สมุทรสำครกำรก่อสร้ำงมี
ก ำลังกำรผลิต 400,000 ลบ.ม. โดยมีค่ำก่อสร้ำง 2,900    ล้ำนบำท เหตุใดค่ำก่อสร้ำงจึงแตกต่ำงกันมำก 

ดร.ทนง พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 

: 
 

กำรขยำยก ำลังกำรผลิตที่โรงผลิตน้ ำประปำปทุมธำนี เป็นกำรขยำยโดยเพิ่มก ำลังกำรผลิตเข้ำไปในระบบไม่ต้องลงทุนกำรวำงท่อใหม่ เพิ่มเติมเพียง
บำงส่วน เช่น ถังเก็บน้ ำ แต่ในส่วนของระบบไม่มีกำรก่อสร้ำงเพิ่มเนื่องจำกมีอยู่แล้ว ส่วนโรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบนเป็นกำรก่อสร้ำงขึ้นใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีควำมทันสมัย เป็นกำรด ำเนินกำรใหม่ทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็น ที่ดิน ระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำดิบและน้ ำประปำ โดยมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้ นที่ 
100,000 ลบ.ม./วัน และสำมำรถขยำยเพิ่มได้ถึง 400,000 ลบ.ม./วัน ในอนำคต  

นำยไพรัช เมฆ
อำภรณ์   
กรรมกำรอิสระ 
 

: 
 

ส่วนที่ปทุมธำนีที่ท่ำนประธำนชี้แจง เป็นส่วนที่ขยำยเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นกำรสร้ำงโรงผลิตใหม่ กำรลงทุนจึงมีควำมแตกต่ำงกัน  

น ำ ง อั ญ ช ลี  
สัญญพิสิทธิ์กุล 

: 
 

โครงกำรผลิตน้ ำประปำที่ TTW ผลิตทั้งหมดในแต่ละโครงกำร จะสิ้นสุดสัญญำสัมปทำนในปีอะไร รวมถึงข่ำวที่บริษัทฯ แจ้งตลำดหลักทรัพย์ ว่ำได้
สัมปทำนที่ประเทศเมียนมำโดยแจ้งว่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2562 นั้น และจะสำมำรถรับรู้รำยได้ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรำยได้ จำก
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ผู้ถือหุ้น โครงกำรนี้ประมำณเท่ำไร และมีอัตรำก ำไร (Profit Margin) เท่ำไร 
นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย   
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 

: 
 

แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำในส่วนของ TTW จะมีสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำถึงปี 2577 โรงผลิตน้ ำประปำที่มีทั้งหมด จะอิงกับสัญญำปัจจุบันคือ   ปี 2577 
ส่วนโครงกำรผลิตน้ ำประปำที่เมำะล ำไย ประเทศเมียนมำอยู่ระหว่ำงกำรหำรือกับทำงเมียนมำ ปัจจุบันยังไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรอะไรเพิ่มเติม และยังไม่
มีกำรก่อสร้ำง ส่วนของ Net Profit Margin จะต่ ำกว่ำเมื่อเทียบกับโครงกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพรำะถือเป็นโครงกำร     น ำร่อง (Pilot Project) 

ดร.ทนง พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 

: 
 

ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ โครงกำรผลิตน้ ำประปำที่เมืองเมำะล ำไยเป็นโรงผลิตขนำดเล็ก หรือ Pilot Project เพื่อทดลองว่ำบริษัทฯ จะด ำเนินกำรในประเทศ
เมียนมำได้คล่องตัวมำกน้อยแค่ไหน จึงใช้เมืองเมำะล ำไยเป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีทำงกำรเมือง และแสดงให้เห็นว่ำบริ ษัทฯ มี
ควำมสำมำรถที่จะผลิตน้ ำประปำคุณภำพดีให้กับประเทศเมียนมำ ปัจจุบันเมียนมำยังไม่มีระบบน้ ำประปำ ในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ก็เพื่อที่บริษัทฯ จะ
ก้ำวไปสู่กำรท ำโครงกำรขนำดใหญ่ในเมืองอ่ืนๆ ต่อไป ส ำหรับเรื่องกำรเจรจำต่อรองรำคำนั้นยังไม่มีข้อสรุป จึงยังไม่สำมำรถแจ้งควำมชัดเจนได้ว่ำ จะ
มีก ำไรในโครงกำรได้มำกน้อยเพียงไร 

น ำ ย ส ม ศั ก ด์ิ  
แก่นสุวรรณ ์
ผู้ถือหุ้น 
 

: 
 

ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร มีต้นทุนขำยน้ ำประปำอยู่ประมำณ 925 ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยได้ประมำณ 3,700 ล้ำนบำท เมื่อพิจำรณำจำกรำยละเอียด
ประกอบงบกำรเงินในหน้ำ 91 พบว่ำ ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำไฟฟ้ำและสำรเคมี     ค่ำเช่ำที่ดิน แต่ไม่มี
ต้นทุนค่ำน้ ำ จึงขอเรียนถำมว่ำบริษัทฯ มีต้นทุนค่ำน้ ำหรือไม่ และแนวโน้มว่ำจะมีต้นทุนค่ำน้ ำในอนำคตหรือไม่ 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 

: 
 

ปัจจุบันน้ ำดิบที่น ำมำผลิตน้ ำประปำยังไม่มีต้นทุน เนื่องจำกเป็นทำงน้ ำสำธำรณะที่สำมำรถน ำมำผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได ้

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

บริษัทฯ ได้เข้ำไปลงทุนใน CKP ซึ่งปัจจุบัน CKP มีโครงกำรเขื่อน       ไซยะบุรี ในสปป.ลำว เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ โดยคำดว่ำจะทดลองระบบ (Test 
Run) ได้ในเดือนตุลำคม 2561 และคำดว่ำจะมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ (COD) ในเดือนตุลำคม 2562 และเมื่อขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. แล้วโครงกำร
เขื่อนไซยะบุรีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับ CKP และ CKP จะจ่ำยเงินปันผลนี้ให้กับ TTW ด้วยหรือไม่อย่ำงไร  

ดร.ทนง พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 

: 
 

CKP จะเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำได้ช่วงปลำยปี 2562 และหลังจำกเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำได้ 1 ปี CKP จะมีรำยได้ประมำณ 15,000 ล้ำนบำท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำใน
เขื่อนว่ำมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด โดย TTW ถือหุ้นของ CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 หำกมีกำรจ่ำยเงินปันผล TTW ก็จะได้รับในสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ 
อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบัน TTW ยังได้รับเงินปันผลจำกกำรที่ CKP เข้ำไปถือหุ้นของน้ ำงึม 2, โรงไฟฟ้ำบำงปะอิน และโรงไฟฟ้ำโซล่ำร์เซล ซึ่งมีกำรจ่ำยปัน
ผลในทุกปี แต่เป็นจ ำนวนไม่มำกนัก ทั้งนี้ หำกโครงกำรไซยะบุรีเริ่มเดินเครื่องได้เมื่อไร ก็จะสำมำรถส่งผ่ำนผลก ำไรให้กับ TTW ได้มำกขึ้น 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ในช่วงเดือนตุลำคม 2560 มีข่ำวเหตุกำรณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงผลิตน้ ำประปำของบริษัทฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ท่ำนมีควำมเห็น
อย่ำงไรกับเรื่องนี้ และมีกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่ำงไรบ้ำง รวมถึงมีมำตรกำรในกำรป้องกันอย่ำงไร 
 

น ำ ง ส ำ ว
ว ลั ย ณั ฐ   ต รี

: 
 

บริษัทฯ ได้ท ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงำนทุกคน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยจำกวงเงินที่บริษัทฯ ได้ท ำประกันดังกล่ำว 
และบริษัทฯ ได้ให้กำรช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจ่ำยสมทบไปอีกจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยำกให้เกิดขึ้น หลังจำกเกิด
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วิศวเวทย์ 
ก ร ร ม ก ำ ร
ผู้จัดกำร 

เหตุกำรณ์ดังกล่ำว มีที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ และทีมของ บมจ. ช กำรช่ำง เข้ำมำช่วยดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำวะปกติตลอดจนมีกำรวำงมำตรกำร
ต่ำงๆ เพิ่มขึ้น 

นำยทวี  ลีศิริชัยกุล   
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ได้กล่ำวขอบคุณประธำนกรรมกำรที่ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เข้ำไปตรวจสอบคุณภำพน้ ำบริเวณ
พื้นที่อยู่อำศัยของผู้ถือหุ้น หลังจำกได้แจ้งไว้ในที่ประชุมเมื่อปีที่ผ่ำนมำ และได้แสดงควำมคิดเห็นเรื่อง
กำรท่ี   บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนในเมืองเมำะล ำไย โดยอยำกให้มีกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นของเมียนมำได้
ไปเยี่ยมชมกิจกำรที่โรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน เพรำะจะได้เห็นธุรกิจของ TTW เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับทำงเมียนมำ เนื่องจำกผู้ถือหุ้นได้ท ำธุรกิจส่งอำหำรทะเลจำกประเทศเมียนมำไปยัง
สหรัฐอเมริกำพบว่ำ เจ้ำหน้ำทื่ท้องถิ่นของเมียนมำค่อนข้ำงมีบทบำทส ำคัญหำกเกิดควำมเชื่อมั่นแล้ว 
บริษัทฯ จะได้เริ่มด ำเนินธุรกิจที่เมำะล ำไยแล้วขยำยไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไป 
     นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำมีกำรเดินท่อน้ ำประปำตำมถนนเศรษฐกิจบริเวณเกำะกลำงถนน ไม่
ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสิ้นสุดที่บริเวณใด เนื่องจำกถนนเศรษฐกิจเป็นเส้นทำงหลักและมี
ถนนแยกไปอีกหลำยเส้นทำง และทรำบว่ำคณะผู้บริหำรของเทศบำลได้มีกำรตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้
จ ำหน่ำยน้ ำประปำในพื้นที่เมืองสมุทรสำคร ซึ่งแต่เดิมทรำบว่ำไม่สำมำรถจะเข้ำไปในพื้นที่ดังกล่ำวได้  
      จึงอยำกสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรเจรจำเพื่อกำรซื้อขำยน้ ำประปำในพื้นที่
สมุทรสำครเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพรำะหำกมีกำรวำงท่อขนำด 1.5 เมตรแล้ว น่ำจะสำมำรถขยำยพื้นที่
เข้ำไปได้อีกหลำยต ำแหน่ง ทั้งนี้ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสำครยังมีศักยภำพในกำรใช้น้ ำประปำสูง อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งที่ส่งออกอำหำรไปจ ำหน่ำยทั่วโลก มีโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง จึงอยำกทรำบถึง
ควำมคืบหน้ำดังกล่ำว 

น ำ ง ส ำ ว
วลัยณัฐ ตรีวิศว
เวทย ์
ก ร ร ม ก ำ ร
ผู้จัดกำร 

: ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสำครมีหน่วยงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรผลิตน้ ำประปำอยู่แล้ว โดยบำงพื้นที่ได้โอนกิจกำรให้กับ กปภ. และมีกำรให้ข้อมูลกับชุมชนใน
พื้นที่ให้เข้ำใจเรื่องกำรใช้น้ ำประปำมำกย่ิงขึ้น 

น ำย ธนั ช   ศิ ริ
เจริญ 
ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
ส ำ ย ง ำ น

: 
 

ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบในเรื่องท่อส่งน้ ำ เป็นกำรวำงท่อส่งน้ ำดิบ ไม่ใช่ท่อน้ ำประปำ โดยท่อจะส่งน้ ำดิบตรงไปถึงโรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบน ส่วน
น้ ำประปำในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสำครจะเป็นระบบผลิตของเทศบำล โดยใช้น้ ำดิบจำกคลองชลประทำนซึ่งมีคุณภำพเสื่อมโทรมมำก ดังนั้น ผู้อยู่ อำศัย
ในเขตเทศบำลอำจจะได้รับน้ ำประปำที่ไม่ได้มำตรฐำน กำรที่บริษัทฯ จะเข้ำไปดูแลในพื้นที่ดังกล่ำว ต้องขึ้นอยู่กับทำง กปภ. ซึ่งในอดีตเทศบำลซื้อน้ ำ
จำก กปภ. (เป็นน้ ำจำก TTW) และได้ยุติกำรซื้อภำยหลังจำกที่เทศบำลได้มีระบบผลิตเป็นของตนเอง 
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ปฏิบัติกำร  
นำยสุพจน์  เอ้ือ
ชัยเลิศกุล 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

กล่ำวขอบคุณคณะกรรมกำรที่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีมีก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นได้ถือหุ้น TTW มำกว่ำ 10 ปี ยังคงได้รับผลตอบแทนที่ดี 
และได้สอบถำมว่ำ กำรที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่เมืองเมำะล ำไยนั้น พบปัญหำอะไรจึงท ำให้กำรเจรจำยังไม่บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งเข้ำใจว่ำประเทศเ มียนมำมี
ข้อจ ำกัดหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมและสภำพทำงสังคม จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีสัมพันธภำพค่อนข้ำงดีใน สปป.ลำว จึงอยำกทรำบ
ว่ำบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะไปลงทุนที่ สปป.ลำวหรือไม่ เพรำะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสปป.ลำว นั้นค่อนข้ำงสูงจำกที่ได้ศึกษำ TTW เข้ำไปลงทุนใน 
CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 และเข้ำลงทุนในโครงกำรไซยะบุรีอีกร้อยละ 30 เท่ำกับบริษัทฯ ลงทุนไว้ทั้ง 2 แห่งใช่หรือไม่ 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 
 

: 
 

แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนโดยตรงในโครงกำร        ไซยะบุรีแต่ลงทุนใน CKP สัดส่วนร้อยละ 25.31 ซึ่ง CKP เข้ำไปถือหุ้นในไซยะบุรี 
สัดส่วนร้อยละ 30 

นำยสุพจน์  เอ้ือ
ชัยเลิศกุล 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

ได้สอบถำมว่ำ บริษัทบำงเขนชัย, เชียงรำยโซล่ำร์ และนครรำชสีมำ    โซล่ำร์ มีผลประกอบกำรตำมเป้ำหมำยหรือไม่ และในมุมมองของฝ่ำยบริหำร 
บริษัทฯ มีโอกำสเข้ำไปท ำธุรกิจไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ 
 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 
 

: 
 

แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทบำงเขนชัย, เชียงรำยโซล่ำร์ และนครรำชสีมำโซล่ำร์ เป็นกำรลงทุนของ CKP ที่ดูแลด้ำนกำรลงทุนในบริษัทโซล่ำร์
ทั้งหมด กำรด ำเนินธุรกิจไปตำมปกติซึ่งเป็นโรงงำนขนำดเล็ก จึงไม่ได้มีกำรขยำยต่อเนื่องจำกค่ำไฟฟ้ำมีอัตรำกำรเพิ่มไม่มำกนัก  CKP จะเน้นโครงกำร
อ่ืนที่มีขนำดใหญ่มำกขึ้น 

น ำ ย ส ม ศั ก ด์ิ  
แก่นสุวรรณ ์
ผู้ถือหุ้น 

: ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จำกข้อมูลทำงกำรเงินหน้ำ 95 และ 96 จะเห็นได้ว่ำ งบลงทุนชั่วครำวลดลงไปประมำณ 2 พันล้ำนบำท ซึ่งได้น ำไปช ำระ เงินกู้ 
และในหน้ำ 117 มีข้อควำม “ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน” หมำยควำมว่ำ เงินลงทุนชั่วครำว 2 พันล้ำนบำทดังกล่ำว บริษัทฯ ได้น ำไปซื้อตรำสำรหนี้ และน ำ
เงินจำกกำรลงทุนนี้ไปช ำระเงินกู้ใช่หรือไม่ หำกเป็นเช่นนั้น เท่ำกับดอกเบี้ยที่น ำไปลงทุนจะน้อยกว่ำ และกรณีที่มีกำรซื้อตรำสำรหนี้  บริษัทฯ พิจำรณำ
จำกเรตต้ิงไม่ต่ ำกว่ำ A- หรือไม่ 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 
 

: แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ส ำหรับตรำสำรหนี้บริษัทฯ ได้ให้ บลจ.     กสิกรไทย และ LH Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน ำเป็นผู้ดูแลกำรลงทุนให้
บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝำก ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุนบ้ำงเล็กน้อย ส่วนค่ำตอบแทนเป็นไปตำมสภำวะตลำดในแต่ละปี โดยจะอยู่ที่ร้อยละ 3-5 เงินกู้ท่ี
ได้มีกำรช ำระไปนั้นมีต้นทุนใกล้เคียงกัน ในบำงปีอำจสูงกว่ำ เมื่อมีสภำพคล่องบริษัทฯ เห็นว่ำกำรน ำไปช ำระหนี้จะได้รับประโยชน์มำกกว่ำ ในส่วนที่
ไม่ใช่ตรำสำรหนี้ท่ีให้ บลจ. บริหำรจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำฝำกธนำคำร 

นำยทรงพล สุ
คนธพงษ์ 
อ ำ ส ำ พิ ทั ก ษ์
สิทธิผู้ถือหุ้น   

: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์และส่วนของกำรผลิตน้ ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิต สิทธิในกำรจ ำหน่ำยน้ ำปร ะปำ 
และสิทธิในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ทั้งหมดนี้จะมีกำรรับรู้ค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ประมำณ 767 ล้ำนบำท ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ถึงร้อยละ 37จึงอยำกทรำบว่ำ 
ตัวเลขดังกล่ำวนี้เป็นตัวเลขประมำณกำรของผู้บริหำรที่ก ำหนดไว้จนสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำร หรือได้รวมประมำณกำรของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 
ที่ได้ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำแล้วหรือไม่ และมีกำรประมำณกำรแนวโน้มค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้นของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 หรือไม่ เนื่องจำก
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สมำคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย  
 

ทรำบว่ำสำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตได้ถึง 400,000 ลบ.ม./วัน นอกจำกนี้บริษัทสำมำรถปรับแก้ไขสัญญำกับ กปภ. ด้วยกำรขึ้นค่ำน้ ำประปำได้หรือไม่ 
และจำกกำรที่ได้ค ำนวณค่ำ ROI และ WACC มำนั้นพบว่ำ ในปีก่อนมีส่วนต่ำงอยู่ที่ประมำณร้อยละ 11.6 จึงอยำกทรำบว่ำหำกโรงผลิตน้ ำประปำแห่ง
ที่ 2 เปิดด ำเนินกำรแล้ว โอกำสที่ผลตอบแทนของผู้ลงทุนจะสูงขึ้นหรือไม่ ผู้บริหำรมีมุมมองอย่ำงไร 

นำยสมเกียรติ 
ปัทมมงคลชัย 
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
ฝ่ำยบัญชี 
และกำรเงิน 
 

: รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ด้ำนประมำณกำรค่ำเสื่อมรำคำ มีกำรประมำณกำรเกี่ยวกับยอดขำยน้ ำประปำซึ่งท ำบนพื้นฐำนด้วยควำมระมัดระวัง จึง
ไม่ได้ประมำณกำรสูงแต่ได้ประมำณกำรตำมสิ่งที่คำดว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ส่วนกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 นั้น ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำรตัดค่ำเสื่อม ซึ่งในอนำคตหำกมียอดจ่ำยน้ ำประปำที่เพิ่มขึ้นก็จะมีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 
 

: กล่ำวกับที่ประชุมว่ำ TTW มีผลประกอบกำรที่ดีจำกกำรท ำสัญญำใน 300,000 ลบ.ม.แรก เนื่องจำกกำรลงทุนในระยะแรกค่อนข้ำงสูง จึงได้
ผลตอบแทนสูง ในส่วนที่เกินกว่ำ 300,000 ลบ.ม. นั้น จะมีกำรปรับรำคำให้มีควำมเหมำะสมซึ่งใกล้เคียงกับรำคำ 11-12 บำทและอัตรำใหม่ก็จะ
ใกล้เคียงระดับนี้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลตอบแทนที่ได้ส ำรองไว้ตลอดในแต่ละปี จะไม่ให้มีรำคำที่สูงจนเกินไปนัก 

นำยพงษ์สฤษด์ิ 
ตันติสุวณิชย์กุล 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรบริหำร 
 

: ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หลักกำรลงทุนท ำธุรกิจน้ ำประปำ จะมีปริมำณต้ังต้นซึ่งได้มีกำรค ำนวณผลตอบแทนไว้แล้ว ส่วนลักษณะกำรขำยน้ ำเพิ่ม บริษัทฯ มี
กำรลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและปริมำณกำรขำยน้ ำ ในส่วนของผลตอบแทนกำรลงทุนโดยหลักกำรแล้ว จะไม่มำกกว่ำเดิมมำกนัก แต่บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรในลักษณะที่ให้มีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำที่มำกขึ้น ซึ่งกำรลงทุนจะส่งผลให้มีก ำไรกับบริษัทฯ ส่วนผลตอบแทนสำมำรถท ำให้อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงของเดิม หรือลดลงจำกเดิมเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยังสำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นได้ในอนำคต เป็นเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ต้องกำร
ด ำเนินกำรให้ถึง ส่วนกำรลงทุนทั้ง 2 ด้ำนคือ TTW และ PTW จะเป็นลักษณะเดียวกัน คือลงทุนในลักษณะเพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตให้ปริมำณกำรจ่ำย
น้ ำเพิ่มขึ้น ซึ่งมีก ำไรที่แน่นอน หำกเทียบผลตอบแทนกับของเดิมอำจลดลงบ้ำงเล็กน้อย หรือใกล้เคียงกับของเดิม 

นำยบุญช่วย ต้ัง
วัฒนศิริกุล 
ผู้ถือหุ้น 
 

: ในช่วง 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเพิ่มงำนโครงกำรใหม่ๆ ผลตอบแทนที่ได้รับมำจำกโครงกำรปทุมธำนีและบำงเลน จึงอยำกทรำบว่ ำ 
บริษัทฯ จะมีโครงกำรอ่ืนอีกหรือไม่อย่ำงไร 

นำยพงษ์สฤษด์ิ 
ตันติสุวณิชย์กุล 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรบริหำร 
 

: ในกำรจัดต้ังบริษัท TTW เป็นต้นแบบ (Model) ที่มีกำรเติบโตอยู่ 2 ประเภท คือ เติบโตตำมธรรมชำติ และเติบโตจำกธุรกิจใหม่ โดยจะเห็นได้ว่ำ TTW 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้ง 2 ประเภท คือ 1) กำรเติบโตตำมธรรมชำติ เห็นได้จำกยอดกำรจ ำหน่ำยน้ ำเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีกำรเติบโต
ก็จะชะลอตัว หำกมองย้อนกลับไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ กปภ.เริ่มมีกำรซื้อน้ ำในปริมำณที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำกำรเติบโตโดยธรรมชำติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุม
ได้ยำก แต่เมื่อกำรเติบโตของ GDP ดีขึ้น บริษัทฯ ก็จะศึกษำกำรลงทุนผลิตน้ ำในปริมำณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตำมปริมำณควำมต้องกำรซื้อน้ ำจำก
ภำครัฐท่ีเพิ่มขึ้น เพียงแต่กำรเจรจำกับภำครัฐในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตในลักษณะของสัญญำที่มีควำมมั่นคงชัดเจน  ยังอยู่ในกระบวนกำรขั้นตอน
สุดท้ำย และในกำรเติบโตตำมธรรมชำติก็จะมีกำรปรับมำเป็นสัญญำเพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำจะมีกำรเติบโตไปด้วย และประเภทที่ 2) กำรเติบโตจำก
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ธุรกิจใหม่   
เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลตอบแทนที่ดี มีเงินปันผลที่ดี หำกบริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ จึงเป็นสำเหตุที่มำของกำรมองถึงธุรกิจที่มี
โอกำสเข้ำไปลงทุน ซึ่งธุรกิจน้ ำประปำเป็นธุรกิจที่บริษทัฯ มีควำมถนัด มีควำมเชี่ยวชำญแต่ยังคงต้องท ำกำรศึกษำอยู่ และอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมด เช่น โครงกำรเมำะล ำไยท่ีจะเป็นเสมือนโครงกำรน ำร่องไปสู่กำรขยำยโครงกำรอ่ืนๆ ต่อไปในอนำคต ในขณะเดียวกันก็ยังมีโครงกำรผลิต
น้ ำประปำในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีข้อจ ำกัดที่แตกต่ำงกัน เช่น ประเทศศรีลังกำ ประเทศบังคลำเทศ บริษัทฯ ก ำลังศึกษำว่ำมีโอกำสที่
จะไปลงทุนในประเทศนั้นๆ หรือไม่ ในส่วนธุรกิจอื่นๆ มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีเงินในกำรลงทุน โดยน ำเงินไปลงทุนใน CKP จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ จะมีก ำไร
จำกกำรลงทุนใน CKP และในอนำคต CKP สำมำรถพัฒนำโครงกำรเขื่อน หรือโครงกำรไฟฟ้ำต่อๆ ไปได้เองก็จะเป็นประโยชน์อ่ย่ำงยิ่ง จึงอยำกให้ผู้ถือ
หุ้นมั่นใจว่ำ บริษัทฯ จะไม่ได้หยุดนิ่งกับรูปแบบ (Model) เดิมๆ แล้ว หรือแม้กระทั่งกรณีที่ร้ำยแรงที่สุด (Worst Case) บริษัทฯ ก็ได้ผลตอบแทน 
(Return) กลับมำตำมที่บริษัทฯ คำดหวังหมด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังพยำยำมผลักดันให้กำรเติบโตเป็นไปตำมธรรมชำติของกำรใช้น้ ำประปำ เพรำะ
น้ ำเป็นสิ่งจ ำเป็นและควำมส ำคัญของประเทศ ณ เวลำน้ีมองไปเผื่อไว้ แต่ยังไม่ได้พิจำรณำว่ำจะไปด ำเนินกำร เช่น EEC ที่รัฐบำลก ำลังด ำเนินกำรอยู่ 
ซึ่งยังมีโอกำสอีกมำกในกำรใช้น้ ำ จึงเป็นโอกำสที่บริษัทฯ จะเข้ำไปร่วมกับภำครัฐในลักษณะของโครงกำร PPP ภำยใน 1-2 ปีนี้ จะได้เห็นควำมชัดเจน
ที่มำกยิ่งขึ้น ส่วนในด้ำนของกำรด ำเนินกำรขอใหผู้้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำยสำมำรถเติบโตได้อย่ำงดี 

ดร.ทนง  พิทยะ 
ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำร 
 

: กล่ำวว่ำ ในกำรเข้ำที่จะเข้ำไปลงทุนใน สปป.ลำว ซึ่งบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำไว้แล้ว สปป.ลำวเป็นประเทศที่มีประชำกรไม่มำกนัก และมีระบบ
น้ ำประปำที่ต่ำงประเทศท ำไว้ให้ ท ำให้รัฐบำลคิดค่ำน้ ำประปำกับประชำชนในรำคำต่ ำ เนื่องจำกไม่มีต้นทุน บริษัทฯ เคยได้หำรือในกำรที่จะเข้ำไปท ำ
โครงกำรผลิตน้ ำประปำใน สปป.ลำว โดยสปป.ลำวยังไม่มีค ำตอบที่ชัดเจนเนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรยังเพียงพออยู่ 

 เมื่อไม่มีค ำถำมประธำนฯ จึงด ำเนินกำรในวำระต่อไป 
 มติ ไม่มีกำรลงมติเนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนเพื่อทรำบ 
  
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบหสดงฐำนะกำรเงินหละงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ของบริษัทฯ 
  ประธำนฯ  ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุม  
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  5313 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมที่ปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ” และ “งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ” 
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 85 และหน้ำ 95 ตำมล ำดับ  
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  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชี
ก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หรือไม่  
  เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
โดยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 
ได้พิจำรณำแล้วตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 901 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,827,361 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,253,590,160        99.9312 
   ไม่เห็นด้วย                      0          0.0000 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

       2,237,201 
                    0 

         0.0687 
             - 

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 

กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรจะ
กระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตำม
จ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของ   
บริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำรวมถึงกำรรักษำระดับอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ที่อำจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ำ
สำมำรถที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำสูงสุดเท่ำที่เงินสดและ
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กระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดับแรก โดยจะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ 

บริษัทฯ ขอรำยงำนเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินตำมข้อบังคับ        
ข้อที่ 38 ที่ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำ
บริษัทฯ มีก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบใน         
กำรประชุมครำวต่อไป โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2017 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2560      
มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งปีแรกของปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.30 
บำทรวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกำศจ่ำยไปแล้วจ ำนวน 1,197 ล้ำนบำท และได้ท ำกำรจ่ำยเมื่อวันที่ 12 กันยำยน 
2560 

บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,699,500,548 บำท 
และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำมนัยของมำตรำ  115 
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงเห็นสมควร
จ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 88.67 ของ
ก ำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 2,394 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ 
ผลประกอบกำรครึ่งปีแรกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลส ำหรับครึ่งปีหลังจะจ่ำยได้อีก   
0.30 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยจะจ่ำยในวันที ่7 พฤษภำคม 2561 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

รำยกำร 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 2,700 2,391 2,456 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.60 0.60 
4. รวมเงินปันผลจ่ำยท้ังสิ้น (ล้ำนบำท) 2,394 2,394 2,394 
5. อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 88.7 100.0    97.5 

  ทั้งนี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษี กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับครึ่งปีหลังของปี 2560 
ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดดังนี้   

1. ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.023 บำท รวมเป็น
เงิน 91.77 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยและไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 
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2. ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.277 บำท รวม
เป็นเงิน 1,105.23 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้  ณ ที่จ่ำย  
ร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลัง และปี 2560 

ปี พ.ศ. 
เงินปนัผล 

งวดระหว่ำงกำล 
เงินปนัผล 

งวดครึ่งปีหลงั 
รวม 

(บำท/หุ้น) 
อัตรำกำรจ่ำยเงนิ 
ปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ  

2555 0.22 0.30 0.52       101.66 % 
2556 0.25 0.35 0.60       101.50 %  
2557 0.30 0.35 0.65         94.60 % 
2558 0.30 0.30 0.60         97.50 % 
2559 0.30 0.30 0.60       100.00 % 
2560 0.30 0.30 0.60 88.67 % 

 

 
กำรจ่ำยเงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (ระหว่ำงกำล) และงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 

เงินปนัผล บำท/หุน้ จ ำนวนเงนิ  
(ล้ำนบำท) 

วันที่จ่ำย 

เงินปันผลระหว่ำงกำล ผลประกอบกำร 6 เดือนแรก 0.30 1,197 12 กันยำยน 2560 
เงินปันผลปลำยปี        ผลประกอบกำร 6 เดือนหลัง 0.30 1,197 7 พฤษภำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 

รำยกำร 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2560 2559 2558 
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ก ำไรสุทธิ  (ล้ำนบำท) 2,700 2,391 2,456 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,990 3,990 3,990 

  

- ระหว่ำงกำล 0.30 0.30 0.30 

- AGM 0.30 0.30 0.30 
เงินปันผลรวม (บำท) 0.60 0.60 0.60 
รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท) 2,394 2,394 2,394 
อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ 88.7% 100.0% 97.5% 
 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน

ผลประจ ำป ี2560 
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอียดของกำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งนี้ คือ 
1. ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.023 บำทรวมเป็น

เงิน 91.77 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยและไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.277 บำทรวม
เป็นเงิน 1,105.23 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยร้อย
ละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมที่เสนอ บริษัทฯ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนำคม 
2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  7 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯ ได้มีกำร
จ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 905 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,902,461 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,786,960        99.9964 
   ไม่เห็นด้วย           104,100                    0.0031 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

            11,401 
                    0 

         0.0003 
             - 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติหต่งตั้งผู้สอบบัญชี หละก ำหนดค่ำตอบหทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ก ำหนดว่ำ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีหต่งตั้งผู้สอบบัญชีหละก ำหนด
จ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรหต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะหต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็
ได้" เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่ก ำหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 
นอกจำกนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 
2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (EY) 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ  มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ในงำนสอบบัญชี มีควำม
ต่อเนื่องในกำรตรวจสอบบัญชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี  นอกจำกนี้ยังมีกำรให้บริกำรที่ ดี 
สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่มีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบที่มีคุณภำพน่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้
รวดเร็วตรงเวลำ รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่ให้บริกำรกำรสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับ
สำกล เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2561 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต และ/หรือ  นำงพูนนำรถ          
เผ่ำเจริญ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 โดยก ำหนดเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวน
เงิน 1,400,000 บำท บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 หน้ำ 52 ถึงหน้ำ 54 

ทั้งนี้ กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี  จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์  โอเปอเรชั่นส์  จ ำกัด ซึ่ งไม่มี
ควำมสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับ
บริกำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี  
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปีและปี 2561 ดังนี้ 

รำยกำร 2561 2560 ปี 2559 

ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำป ี 655,000 625,000 625,000 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 600,000 600,000 
ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 75,000 75,000 75,000 
รวม 1,330,000 1,300,000 1,300,000 
ค่ำตรวจสอบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 70,000 - - 
รวมทั้งสิ้น 1,400,000 1,300,000 1,300,000 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรแต่งต้ังผู้ สอบบัญชี และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือไม่  
  เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งต้ัง นำงสำวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  5313 นำงสำวสุมำลี            
รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 1,400,000 บำท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 911 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,907,862 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,645,061        99.9919 
   ไม่เห็นด้วย             13,901          0.0004 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

         248,900 
                    0 

         0.0076 
             - 
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วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรหทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 ในวำระนี้เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน
ได้แก่ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล นำยสุวิช พึ่งเจริญ และนำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 
ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อเลือกต้ัง จะไม่อยู่ในห้องประชุมและงดออกเสียงเลือกต้ังตนเอง โดยจะกลับเข้ำมำ
หลังจำกได้ทรำบผลกำรเลือกต้ัง  
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนต่อที่ประชุม 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับบริษัทฯ 
ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน
หนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้  
 ในปี 2561 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 

1.   นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์   กรรมกำร 
2.   นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมกำร 
3.   นำยสุวิช พึ่งเจริญ   กรรมกำร  
4.   นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ   กรรมกำรอิสระ 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ

บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ
ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคล
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกลรวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
ทักษะจ ำเป็นที่ยังขำด คุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำม
กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรำยชื่อกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง 
โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระที่อยู่ในล ำดับที่ 4 ที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติควำมเป็นกรรมกำรอิสระ 
ตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรอิสระ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอยู่ในวำระมำกกว่ำ 9 ปี ด้วยบริษัทฯ เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในธุรกิจมีส่วนท ำให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคง สำมำรถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนในเรื่องกำรถือหุ้น 
โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งต้ังบุคคล
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ดังต่อไปนี้ 

1.  นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
2.   นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
3.   นำยสุวิช พึ่งเจริญ    ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
4.   นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือไม่  
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยบุญช่วย  ต้ังวัฒนศิริกุล 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนฯ 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

ได้สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ เมื่อปี 2560 คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร ต่อมำในปี 2561 ด ำรงต ำแหน่งเป็นท่ี
ปรึกษำของบริษัทฯ โดยมีคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมกำร
ผู้จัดกำร ทั้งนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ที่ผ่ำนมำไม่
มีวำระในกำรเปลี่ยนกรรมกำรผู้จัดกำร มีสำเหตุประกำรใด บริษัทฯ จึง
ได้เปลี่ยนกรรมกำรผู้จัดกำร 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรตำมสัญญำว่ำจ้ำง ซึ่งสัญญำได้ครบก ำหนดวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรต่อสัญญำมำแล้วเป็นระยะเวลำ 
2 ปีและได้ครบก ำหนดสัญญำเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ 
จึงได้แต่งต้ัง คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรและให้         
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็น
กรรมกำรบริษัท ในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ 
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นำยทรงพล สุคนธพงศ์ 
อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
 ประธำนฯ  
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

ได้สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรพิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรอิสระที่
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระมปีระเด็นค ำถำม 2 ประกำรคือ  
ประกำรที่ 1 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำ
จุดเด่นส ำคัญในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระในเรื่องใด ที่จะเป็นจุด
เชื่อมโยงในกำรน ำไปสู่ทิศทำง หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้วำงไว้ใน
อนำคต 
ประกำรที่ 2 คณะกรรมกำรได้มีกำรหำรือเรื่องของกรรมกำรอิสระที่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเกินกว่ำ 9 ปีหรือไม่  และในอนำคต
คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะวำงกรอบระยะเวลำ กำรด ำรงต ำแหน่ง
ของกรรมกำรอิสระหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อมีกำรพิจำรณำลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเรียบร้อยแล้ว ขอให้กรรมกำร
อิสระที่ได้รับกำรเลือกต้ังแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นรำยบุคคลต่อไป 
กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
นั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำ
อำชีพ อำทิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นอดีต
รองผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นกรรมกำรอิสระ เป็นอดีตผู้บริหำรระดับสูงจำก
กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลซึ่งเป็นกรรมกำร
อิสระ เป็นผู้บริหำรระดับสูงจำกกำรทำงพิเศษ และเป็นนักกฏหมำยที่
เข้ำมำช่วยดูแลบริษัทฯ รวมถึงประธำนกรรมกำรซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ
ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิน อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกำระทรวงกำรคลัง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนในกำรเข้ำมำดูแลบริษัทฯ ใน
ด้ำนนโยบำย ธรรมำภิบำล ผู้ถือหุ้นรำยย่อย และหน้ำที่พึ่งปฏิบัติเพื่อ
สังคม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท ำให้บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่ยังต้องกำรจะได้
กรรมกำรอิสระทั้ง 4 ท่ำนให้ร่วมอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท เพรำะ
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จำกค ำแนะน ำและกำรบริหำรงำนจำกท่ำน
เหล่ำนี้ 
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  เมื่อไม่มีค ำถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระเป็นรำยบุคคล  
                   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งต้ัง นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล นำยสุวิช พึ่งเจริญ และนำย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรที่ครบวำระกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 913 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,862 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

รำยชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ 3,235,020,564 เสียง 20,885,298 เสียง 6,900 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.3583 0.6414 0.0002 

นำยพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล 3,245,221,561 เสียง 10,444,301 เสียง 246,900 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ          99.6716             0.3207 0.0075 

นำยสุวิช พึ่งเจริญ 3,245,221,561 เสียง 10,684,301 เสียง 6,900 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ           99.6716 0.3281 0.0002 

นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 3,255,346,761 เสียง 319,100 เสียง 246,900 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ           99.9826 0.0098 0.0075 
 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบหทนกรรมกำร  
 ในวำระนี้ เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรทุกท่ำนที่เป็นผู้ถือหุ้นถือว่ำเป็นผู้
มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ 
 ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อที่ประชุม 

  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบหทนกรรมกำรให้
เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะหนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม" และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมี
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สิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำปี โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ  นโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย 
และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมี  คุณภำพ
และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนกำรที่โปร่งใสสร้ำงควำมมั่นใจ
ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนในปี 
2560 บริษัทฯ มีก ำไรมำกว่ำปี 2559 และปี 2558 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรยังคงใช้อัตรำเดิมทั้งในปี 
2559 และ 2560 ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำก ำหน ด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเท่ำเดิมด้วยเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน ดังนี้ 

     องค์ประกอบค่ำตอบแทน   
-   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

   หลักเกณฑ์ 
1. โบนัสกรรมกำร : ก ำหนดโบนัสกรรมกำรตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2560 

จ ำนวนไม่เกิน 18,420,000 บำท พิจำรณำจ่ำยโบนัสกรรมกำรในจ ำนวนที่เป็นไปตำมผล
กำรด ำเนินงำน  

2. ค่ำตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำร : ค่ำตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2561 
จ ำนวนไม่เกิน 7,890,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ เทียบกับเป้ำหมำยเช่นเดียวกับกำรพิจำรณำโบนัสของกรรมกำร  

3. โบนัสและค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดเปรียบเทียบดังนี้ 

 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบโบนัสคณะกรรมกำร 2 ปีที่ผ่ำนมำและปี 2560 

โบนัส ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ ำนวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
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ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 2 ปีที่ผ่ำนมำและปี 2561 
ค่ำตอบหทน 
คณะกรรมกำร 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ ำนวนเงิน 7,890,000 7,890,000 7,890,000 
 

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำร ปี 2561 

 

ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมกำรบริษัท 5,206,000     5,206,000 5,206,000 
คณะกรรมกำรบริหำร 949,000        949,000 949,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 466,000        466,000 466,000 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 423,000        423,000 423,000 

รวม 7,890,000     7,890,000 7,890,000 
 

คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,890,000 บำทและโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
18,420,000 บำท รวมค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน 26,310,000 บำท 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรหรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยสืบศักด์ิ พิภพมงคล 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 

ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ำ จำกกำรพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผล
ก ำไรเพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่ำง
ใดในจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้เสนอต่อที่ประชุม แต่
ต้องกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ใน
อัตรำที่เพิ่มขึ้นจำกก ำไรที่เพิ่มมำกขึ้น 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ แม้ว่ำผลประกอบกำรปี 2560 จะมีผลก ำไรที่
มำกขึ้น แต่กำรจ่ำยเงินปันผลยังคงอัตรำเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ด้วย   
บริษัทฯ ได้น ำผลก ำไรที่ เพิ่มมำกขึ้นไปใช้ในกำรลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อ
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นำยสืบศักด์ิ พิภพมงคล 
ผู้ถือหุ้น 
 
นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 

 
: 
 
 
: 
 
 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยำว 
ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมเห็นเพิ่มเติม โดยขอฝำกควำมคิดดังกล่ำว เพื่อ
เน้นย้ ำต่อที่ประชุมและคณะกรรมกำรให้พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ตำมที่ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กล่ำวต่อที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่สะสมไว้และสำมำรถ
ใช้จ่ำยได้ในอนำคต โดยเงินสะสมเพื่อกำรลงทุนนี้ยังคงอยู่กับผู้ถือหุ้น
ต่อไปหำกบริษัทฯ ยังไม่มีกำรน ำเงินไปลงทุน ในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะไม่มี เงินสะสมจำกเงินดังกล่ำว ดังนั้น เงินก ำไรที่ไม่ได้จ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำร ยังคงเป็นเงินสะสมของผู้ถือหุ้นเช่นเดิม 
 

  เมื่อไม่มีค ำถำมประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร 

                    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโบนัสของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2560 ในจ ำนวนเงินไม่ เกิน 
18,420,000 บำท และก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี  2561 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
7,890,000 บำท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 914 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,863 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,343,069,965        99.6055 
   ไม่เห็นด้วย     10,205,398          0.3134 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

      2,636,500 
             1,000 

         0.0809 
             - 

ท้ังนี้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระนี้จ ำนวน 
2,242,600 เสียง 

 

วำระที่ 8    พิจำรณำอนุมัติหก้ไขข้อบังคับ (หมวดที่ 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 27) 
  ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุม 
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        กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 คณะกรรมกำรต้อง
จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอ่ืนให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใด 
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
           ด้วยค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2560 ให้ยกเลิกข้อควำม
ในมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ท ำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ซึ่ง
ก ำหนดตำมกฏหมำยเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจำกขัดกับกฏหมำยแก้ไขใหม่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
   

ข้อบังคับเดิม กฎหมำยหก้ไขใหม่ 

ข้อ 27 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในสี่เดือน นับ
แต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ  
      กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกที่กล่ำวแล้ว
ให้เรียกกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้
เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจำกผู้ถือ
หุ้น 

มำตรำ 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น กำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
กำรที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้
มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น  
      ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น 
ทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้
จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทฯ 
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัด
ให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  
      ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสองครั้งใด 
จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
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ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 103 ผู้ถือหุ้นตำม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิด
จำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรแก้ไขข้อบังคับ (หมวดที่ 4 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 27) หรือไม่   
  เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ 
(หมวดท่ี 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 27)   

วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่จ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 (2) 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับ (หมวดที่  4 กำรประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 27) ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ตำม
ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 914 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,863 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,635,862        99.9914 
   ไม่เห็นด้วย              6,000          0.0001 
   งดออกเสียง 
   บัตรเสีย 

         270,901 
                         100                     

         0.0083 
             - 

 
วำระที ่9  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนฯ ได้สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อเสนอแนะ ข้อแนะน ำหรือมีควำม
ประสงค์จะซักถำมเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
 ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยมำนิตย์ เลิศสำครศิร ิ
ผู้ถือหุ้น 

 
 

: 
 
 

กล่ำวแสดงควำมชื่นชมต่อคณะกรรมกำรบริษัท ที่ผลประกอบกำรของ 
ทีทีดับบลิว เติบโตอย่ำงต่อเนื่องมีผลก ำไรที่ดี ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคง
ลงทุนใน บมจ. ซีเค พำวเวอร์ และกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงกำรโรงผลิต
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นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

น้ ำประปำที่กระทุ่มแบน ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่ยังไม่ได้มีผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ โดยคำดว่ำเมื่อโครงกำรดังกล่ำวสัมฤทธิ์ผล บริษัทฯ จะมีผล
ประกอบกำรที่ดีขึ้นกว่ำ ณ ปัจจุบันนี้ โดยขอชื่นชมต่อคณะกรรมกำรอีก
ว่ำ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีกำรลงทุน บริษัทฯ ยังสำมำรถรักษำผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นเลข 2 หลักมำโดยตลอด รวมถึงผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวเงินหรือเงินปันผลมีอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไป
ด้วยดี อย่ำงไรก็ตำมผู้ถือหุ้นได้มีค ำถำมต่อที่ประชุมว่ำ  โครงกำรโรง
ผลิตน้ ำประปำที่กระทุ่มแบน ทรำบว่ำกำรลงทุนโครงกำรเพื่อให้ได้
ปริมำณกำรผลิตที่  400 ,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยบริษัทฯ ได้
ทดลองระบบ (Test Run) ไปแล้ว 100,000 ลูกบำศก์เมตร ผู้ถือหุ้นถำม
ว่ำ 

1. ปริมำณกำรผลิตน้ ำประปำที่เพิ่มขึ้น 100,000 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน ขณะนี้มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำอย่ำงไร
บ้ำง (Demand) และจะมีโอกำสเติบโตจนถึงจ ำนวน 400,000 
ลูกบำศก์เมตรในระยะเวลำกี่ปี 

2. กรณีหำกปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้นในอนำคตไป
จนถึง 400,000 ลูกบำศก์เมตร เงินลงทุนที่จะลงทุนเพิ่มจำก
โครงกำรนี้จะเป็นสัดส่วนจ ำนวนเท่ำไร ผู้ถือหุ้นทรำบดีว่ำ
โครงสร้ำงที่ลงทุนในระยะแรกน้ัน โครงสร้ำงได้เตรียมกำรลงทุน
ส ำหรับก ำลังกำรผลิตจ ำนวน 400 ,000 ลูกบำศก์เมตรไว้
เรียบร้อยแล้ว หำกแต่อำจมีบำงส่วนที่อำจจะต้องลงทุนเพิ่ม ผู้
ถือหุ้นต้องกำรทรำบงบลงทุนเพิ่มมีจ ำนวนเท่ำไร 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำในภำพรวมของกำรผลิตน้ ำประปำทั้ง ประปำ
ปทุมธำนี (PTW) และทีทีดับบลิว (TTW) ปัจจุบัน PTW จ่ำยน้ ำให้กับ 
กปภ. ที่จ ำนวน 380,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และสำมำรถจ่ำยได้ถึง 
488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยขณะนี้ กปภ. รับน้ ำประปำจำก PTW 
ในปริมำณที่ใกล้เคียงกับก ำลังกำรผลิต ดังนั้น โอกำสที่ กปภ. จะซื้อน้ ำ
จำก PTW เต็มก ำลังกำรผลิตมีควำมเป็นไปได้สูง ซึ่งขณะนี้ PTW อยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำกับ กปภ. โดย PTW มีควำมพร้อมที่จะผลิตและส่ง
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นำยสมศักด์ิ แก่นสุวรรณ์                         
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์              
เลขำนุกำรบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 

จ่ำยน้ ำประปำให้กับ กปภ. เต็มจ ำนวน 488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
กรณีหำก กปภ. มีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำมำกกว่ำ 488,000 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน หำกมีควำมจ ำเป็นต้องลงทุนเพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต PTW 
จะมีกำรทบทวนอีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำมปริมำณกำรผลิตน้ ำประปำที่
จ ำนวน 488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันเพียงพอที่จะจ่ำยน้ ำให้กับ กปภ. 
เป็นระยะเวลำหลำยปี หรือเพียงพอตำมอำยุสัญญำสัมปทำนของ PTW 
ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2566 
       ส่วนของ TTW ในพื้นที่ สมุทรสำคร-นครปฐมได้มีกำรจ่ำยน้ ำให้กับ 
กปภ. ถึงจ ำนวน 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบัน TTW ได้ขยำย
ก ำลังกำรผลิตเป็นจ ำนวน 540 ,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยใน
ระยะเวลำ 3-4 ปีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำจะเกินกว่ำ 440 ,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้ กปภ. มีปริมำณรับซื้อน้ ำประปำอยู่ที่
จ ำนวนกว่ำ 400,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันเล็กน้อย ดังนั้น กำรลงทุนที่ 
TTW ได้ด ำเนินกำรแล้วจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรรับซื้อน้ ำของ กปภ. 
ในระยะเวลำ 5-10 ปี และในอนำคตหำกมีควำมต้องกำรปริมำณกำรใช้
น้ ำเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะพิจำรณำอีกครั้งส ำหรับกำรลงทุนเพื่อขยำยก ำลัง
กำรผลิต จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำกำรลงทุนของบริษัทฯ ครอบคลุม
อย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ ในส่วนปริมำณกำรรับซื้อน้ ำประปำของ กปภ. อยู่
ในระหว่ำงกำรเจรจำซึ่งหำกปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงกว่ำที่
ประมำณกำร บริษัทฯ จะพิจำรณำเพิ่มก ำลังกำรผลิตเป็นระยะต่อไป 
สอบถำมกับที่ประชุมในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรณีของ
พนักงำนที่มีกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้  
1. พนักงำนที่ท ำกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีกำรรำยงำน

หรือไม่   
2. หน่วยงำนใดเป็นผู้ตรวจสอบ   
3. เมื่อท ำกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ แล้ว จะต้องรำยงำนภำยใน

ระยะเวลำกี่วัน 
เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ดังนี้ 
1. กรณีพนักงำนมีกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ จะต้องรำยงำนหรือไม่
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นำยสมศักด์ิ แก่นสุวรรณ์                         
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ                             
ประธำนกรรมกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

นั้น ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนดว่ำ บุคคลที่จะต้องรำยงำน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้นับจำกผู้บริหำรสูงสุด 4 
ล ำดับ ได้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร และ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย โดยจะต้องรำยงำนภำยใน 3 วันตำมแบบ 59-2 
นับแต่วันที่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนพนักงำนระดับ
เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องรำยงำน 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีข้อก ำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในจรรยำบรรณ
กำรด ำเนินธุกิจของบริษัทฯ เรื่องแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยใน บริษัทฯ ได้ก ำหนดห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่
เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงินซื้อหรือขำยหุ้น 45 วันก่อน
กำรเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล  

2. ฝ่ำยกิจกำรองค์กร มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัท
ของพนักงำน 

3. เมื่อท ำกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ แล้ว บุคคลที่มีหน้ำที่ต้องรำยงำน
จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
(แบบ 59-2) รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ฯ 
และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่ได้มีกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ (หุ้น) 

เหตุใดพนักงำนจึงไม่ต้องรำยงำนกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ  เนื่องจำก
ทรำบว่ำบุคคลใดก็ตำมที่ล่วงรู้ถึงข้อมูลด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ มีข้อ
ห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ จึงเห็นควรว่ำบริษัทฯ ควรออกเป็นระเบียบ
ให้พนักงำนพึงปฏิบัติ กรณีที่พนักงำนมีกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ 
จะต้องรำยงำนให้ผู้ตรวจสอบได้รับทรำบ โดยไม่ต้องให้หน่วยงำน
ตรวจสอบไปท ำกำรตรวจสอบ ซึ่งหลำยบริษัทได้มีระเบียบหรือข้อบังคับ
ในเรื่องนี้ จึงขอฝำกไว้ให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ ในเรื่องกำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์หรือรำยงำน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัทฯ ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในระดับที่ ต่ ำกว่ำ
ผู้บริหำรที่ต้องรำยงำนตำมหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ในขณะนี้  บริษัทฯ ยังไม่
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นำยรัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย          
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล      
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
นำยทวี ลีศิริชัยกุล                        
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ                             
ประธำนกรรมกำร 
 
 

 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

มีระเบียบในเรื่องนี้ ประธำนฯ ให้ควำมเห็นว่ำอำจเป็นเรื่องที่ควรกระท ำ
โดยจะขอน ำกลับไปพิจำรณำอีกครั้ง 
บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีมีผลก ำไรที่เพิ่มขึ้น และได้มีกำรกัน
ส ำรองตำมเงื่อนไขของสัญญำสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในอัตรำร้อยละ 10 เป็น
เงินประมำณ 1,600 ล้ำนบำท ถำมว่ำ  
1. บริษัทฯ ได้น ำเงินกันส ำรองส่วนนี้ไปลงทุนอะไร  
2. ต้องกำรให้บริษัทฯ จัดเยี่ยมชมกิจกำร (Company visit) เนื่องจำก

ต้องกำรเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 
บริษัทฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก้ไขสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบ
กิจกำรประปำ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบำยที่จะน ำไปช ำระหนี้เงินกู้ยืม
ต่ำงๆ และกันอีกส่วนหนึ่งไว้ส ำหรับเตรียมกำรลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ 
ส ำหรับกำรจัดเยี่ยมชมกิจกำร (Company visit) บริษัทฯ มีควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะเปิดโอกำสให้กับผู้ถือหุ้นได้เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำเวลำที่เหมำะสมและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบต่อไป 
ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีกับกรรมกำร ที่ได้รับเลือกกลับมำบริหำรงำน
อีกครั้งซึ่งเป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกผู้   
ถือหุ้น โอกำสนี้ผู้ถือหุ้นได้สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ ในพื้นที่สมุทรสำคร 
โรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบนจะมีก ำลังกำรผลิตท่ี 400,000 ลบ.ม./วัน 
และมีก ำลังผลิตเริ่มต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันก ำลังกำรผลิตที่
จ ำนวน 540,000 ลบ.ม./วัน โดยเป็นก ำลังกำรผลิตดังกล่ำวเป็นของโรง
ผลิตน้ ำกระทุ่มแบนและบำงเลนรวมกัน หรือเฉพำะที่ โรงผลิตน้ ำ  
กระทุ่มแบนเพียงแห่งเดียว  
 
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ โรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบนมีก ำลังกำรผลิต
เริ่มต้นที่ 100,000 ลบ.ม./วัน และสำมำรถขยำยก ำหลังกำรผลิตได้ถึง 
400,000 ลบ.ม./วัน โดยบริษัทฯ จะเพิ่มก ำลังผลิตตำมปริมำณควำม
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นำยทวี ลีศิริชัยกุล                        
ผู้ถือหุ้น 
นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล      
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
นำยทวี ลีศิริชัยกุล                        
ผู้ถือหุ้น 
 
 
นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล      
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยทวี ลีศิริชัยกุล                        
ผู้ถือหุ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

ต้องกำรใช้น้ ำที่เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 5 ซึ่งจะใช้เวลำอีกหลำยปีจึงจะ
ครบก ำลังกำรผลิตที่ 400,000 ลบ.ม.ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มก ำลังกำรผลิต
ตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำ โดยเฉพำะกำรเติบโตของนิคมอุตสำหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสำคร โดยจะเพิ่มก ำลังผลิตครั้งละประมำณ 100,000  
ลบ.ม. ทั้งนี้ ปริมำณกำรผลิตน้ ำประปำที่จ ำนวน 540,000 ลบ.ม./วัน
เป็นของโรงผลิตน้ ำกระทุ่มแบนและบำงเลนรวมกัน ส ำหรับพื้นที่
ปทุมธำนี - รังสิตยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงคงที่  
เมื่อรวมก ำลังกำรผลิตของโรงผลิตน้ ำกระทุ่มแบนและบำงเลนแล้ว 
บริษัทฯ มีกำรจ่ำยน้ ำประปำเข้ำระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นปริมำณเท่ำใด 
โรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบนและบำงเลนจะเป็นสัญญำเดียวกัน โดย
ปัจจุบัน กปภ. รับซื้อน้ ำจำกบริษัทฯ ประมำณ 400,000 ลบ.ม./วัน ส่วน
ก ำลังผลิตใหม่สำมำรถขยำยได้ถึง 400,000 ลบ.ม./วัน เป็นก ำลังผลิต
ของโรงผลิตน้ ำกระทุ่มแบนและบำงเลนรวมกัน 
ตำมที่ผู้ถือหุ้นเข้ำใจก ำลังกำรผลิตที่สำมำรถผลิตได้จ ำนวน 540,000 
ลบ.ม./วัน ต้นทุนของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรผลิต
สำมำรถเพิ่มขึ้นได้อีก และในส่วนของโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน 
ปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตจ ำนวนเท่ำไร 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ต้นทุนของบริษัทฯ รวมก ำลังกำรผลิตที่โรง
ผลิตน้ ำกระทุ่มแบนและบำงเลนจ ำนวน 540,000 ลบ.ม./วันแล้ว ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่ต้องมีกำรลงทุนเพิ่มหำกไม่เกินปริมำณดังกล่ำว ในส่วน
ของโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลนนั้น เป็นพื้นที่ให้บริกำรของบริษัทฯ ใน
จังหวัดสมุทรสำคร – นครปฐม ดังนั้น โรงผลิตน้ ำกระทุ่มแบนจึงเป็น
สัญญำเดียวกัน ขณะนี้  กปภ. รับซื้อน้ ำประปำประมำณ 400,000    
ลบ.ม./วัน หำก กปภ. ต้องกำรซื้อน้ ำเพิ่ม (อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ) จำก
จ ำนวน 440,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จะขอพิจำรณำในรำคำที่เหมำะสม
อีกครั้ง โดยก ำลังผลิตทั้งหมดของพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม ที่บริษัทฯ 
ได้ลงทุนปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตทั้งหมดที่ 540,000 ลบ.ม./วัน 
ปริมำณน้ ำที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเข้ำมำในพื้นที่เส้นทำงถนนเศรษฐกิจที่มี
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.5 เมตรเป็นน้ ำดิบไม่ใช่น้ ำประปำ บริษัทฯ มีเหตุผล
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นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล      
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ                             
ประธำนกรรมกำร 
 
 
นำยรัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย          
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย         
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 

อะไรทีต้่องวำงท่อให้กับ กปภ. เพื่อผลิตเป็นน้ ำประปำ และบริษัทฯ จ่ำย
น้ ำให้กับ กปภ.ในรำคำลูกบำศก์เมตรละเท่ำไร มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่
อย่ำงไร 
ได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กิจกำรของบริษัทฯ เป็นกำรจ่ำย
น้ ำประปำเป็นจ ำนวนมำก (Bulk Sales) เพื่อให้ กปภ.ไปขำยต่อ ตำมที่
ท่ำนผู้ถือหุ้นได้แจ้งนั้น จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่ำต ำแหน่งที่พบนั้น 
อยู่ในพื้นที่ใด หำกเป็นพื้นที่ให้บริกำรของบริษัทฯ ปริมำณน้ ำดังกล่ำว 
คือน้ ำประปำที่บริษัทฯ จ่ำยให้กับ กปภ.เพื่อน ำไปขำยต่อให้กับ
ประชำชน หำกเป็นพื้นที่อ่ืนที่เป็นของ อบต. หรือบำงพื้นที่ที่เป็นน้ ำดิบ 
ในส่วนนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
กล่ำวเพิ่มเติมกับที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ำยน้ ำดิบแต่ผลิตและจ่ำย
น้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค ส ำหรับท่อน้ ำดิบที่เห็นบน
เส้นทำงถนนเศรษฐกิจ เป็นท่อน้ ำดิบที่ส่งน้ ำดิบไปที่โรงผลิตน้ ำประปำ
กระทุ่มแบน  
ได้สอบถำมคณะกรรมกำร ดังนี้ 
1.    ในเรื่องงบกำรเงินในเอกสำรหน้ำ 101 ได้รำยงำนถึงงบกระแส     

เงินสดกิจกรรมกำรลงทุนซึ่งเปรียบเทียบในปี 2560  มีตัวเลขเป็น
บวกประมำณ 1,734 ล้ำนบำทเทียบกับปี 2559 ซึ่งตัวเลขติดลบ
ประมำณ 331 ล้ำนบำท มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร  

2.     ในงบกระแสเงินสดที่จะลงทุนในปี 2561 จะเพิ่มหรือลดลงจำก       
ปี 2560 

ได้ตอบค ำถำมต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. งบกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนในปี 2559 เป็นยอดใช้ไป โดย

หลักๆ ใช้ส ำหรับลงทุนก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำกระทุ่มแบน
ประมำณพันกว่ำล้ำนบำท ส่วนในปี 2560 กำรลงทุนจะลดลง
เนื่ องจำกกำรก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ประมำณเดือนมิถุนำยน 2560 ส่งผลให้กำรลงทุนลดลง เมื่อเทียบ
กับภำพรวมแล้ว งบกระแส เงินสดก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2559    
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2. งบลงทุนในปี 2561 จะใช้งบลงทุนน้อยกว่ำปี 2560 เนื่องจำกไม่มี
กำรก่อสร้ำง โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ 
โรงผลิตน้ ำประปำ  

ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  กรรมกำรผู้จัดกำรยังคงเป็น 
คุณชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์ และคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์  เป็นผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร จึงขอให้ที่ประชุมช่วยปรับปรุง (update) รำยงำน
ประจ ำปีให้เปน็ปัจจุบัน 
แจ้งให้ที่ประชุมและผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ รำยงำนประจ ำปีที่แจกให้กับผู้ถือ
หุ้นนั้น เป็นรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ยังคง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร โดยได้หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรในปี 2561 
 

  ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุม ขอบคุณควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ 
และเมื่อไม่มีกิจกำรอ่ืนใดต้องพิจำรณำ ประธำนฯ กล่ำวปิดประชุมเวลำ 16.15 น. 
 

 
 
 
 
 

        ลงชื่อ______________________ 
                       ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
            ประธำนที่ประชุม                                                        
 

 


