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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

วนั เวลำ และสถำนท่ีประชมุ 
 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์
มำร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร   
 

กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 ทำ่นเข้ำประชมุครบทกุทำ่น (คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชย์กลุ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ  
    และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
7. ดร.สมบตั ิ กิจจำลกัษณ์  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำยสวุิช  พึง่เจริญ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ 
    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
10. นำยชนุสเุกะ มไุร  กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
11. นำยฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
12. นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

   กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จดักำร  
 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 6 ทำ่น 
1. นำยธนชั  ศริิเจริญ  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนปฏิบตักิำร 

   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
2. นำยสมเกียรต ิ ปัทมมงคลชยั  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
3. นำงสำวสดุำรัตน์  เจียมจนัทร์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 

   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำร  
   และเลขำนกุำรบริษัท 
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4. นำยหงษ์ทอง  อำทิตย์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
5. นำยพิพฒัน์  คตกิลุ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร 
6. นำยชชัวำล  เทียนประเสริฐกิจ  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ 
 

ท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
นำยชยัวฒัน์  อทุยัวรรณ์    
 

ท่ีปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำท่ีดแูลและตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชมุ 
นำยนพดล  อินทรลิบ  บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกดั   
 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
นำงสำวมณี  รัตนบรรณกิจ  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั   
 

ผู้สอบบญัชี ท่ีไมไ่ด้ท ำหน้ำท่ีสอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นสกัขีพยำน 
นำงสำวศริินำรถ  เจริญสขุ  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั   
 

นกักฎหมำยท่ีเป็นสกัขีพยำน 
นำยมนต์ชยั  หงศภุรักษ์  ส ำนกังำนกฎหมำยมนต์ชยั 
 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสกัขีพยำนตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชมุ 
นำยไพรัตน์ จงสขุศริิ   ผู้ ถือหุ้น 
 

กำรชีแ้จงผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ  
   เลขำนกุำรบริษัท ได้แนะน ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ แนะน ำท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ 
จำกส ำนกังำนกฎหมำย ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกดั  และ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จำกบริษัท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกดั และชีแ้จงว่ำบริษัทฯ ได้ท ำกำรก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2561 เพ่ือ
สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นมีจ ำนวนทัง้สิน้ 12,896 รำย รวมจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 19 มีนำคม 2561 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  พร้อม
เอกสำรประกอบทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนำคม 2561 เพ่ือให้ ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำศกึษำข้อมลูล่วงหน้ำ 
จำกนัน้ได้เชิญผู้แทนผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยำนกำรประชุมจ ำนวน 1 รำยเพ่ือร่วมตรวจนบัคะแนนร่วมกับท่ีปรึกษำ
กฎหมำย พร้อมกับชีแ้จงอีกว่ำ หำกผู้ ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะซกัถำมหรือต้องกำรให้คณะกรรมกำร  หรือฝ่ำย
บริหำร ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนำมสกุลเพ่ือบนัทึกไว้เป็นข้อมูลในรำยงำนกำร
ประชมุพร้อมทัง้ใช้ไมโครโฟนท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้   
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เลขำนกุำรบริษัท ได้ชีแ้จงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 กำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระตำ่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่ และจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือ
ว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ประธำนท่ีประชุมจะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจำกท่ีได้มีกำรน ำเสนอและ
พิจำรณำในแต่ละวำระโดยท่ีประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้จดับตัรลงคะแนนแจกให้เพ่ือใช้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะต้องลงลำยมือช่ือในใบลงคะแนนด้วย แต่ไม่อนุญำตให้มีกำรแยกออก
เสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงน ำมำสรุปผลกำรลงคะแนนให้ประธำนฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุทรำบ
ตอ่ไป 

ในกำรนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงท่ีเหลือจะเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วยในวำระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในกำร
พิจำรณำคะแนนเสียงดงักล่ำว จะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้ตำมหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นส ำคญั มตขิองท่ีประชมุในแตล่ะวำระใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัประธำนในท่ี
ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ยกเว้นวำระท่ี 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
คะแนนเสียง และวำระท่ี 8 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียง ตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 รำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบหลังจบกำร
ประชุมในวำระถัดไป โดยมีท่ีปรึกษำกฎหมำยและผู้ แทนผู้ ถือหุ้ น ท ำหน้ำท่ีเป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำร
ลงคะแนน 

 

เร่ิมกำรประชมุ 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นเข้ำ
ประชมุด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง 478  รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้            41,240,427    หุ้น 
 ผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 326  รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้       3,056,404,230    หุ้น 
 รวมทัง้สิน้ 804 รำย เป็นจ ำนวนหุ้น 3,097,644,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.64 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ ตำมข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 ประธำนฯ จงึ
กลำ่วเปิดประชมุและเร่ิมประชมุตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
  ประธำนฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัองัคำรท่ี 18 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ตำมท่ีได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชมุให้กับผู้ ถือหุ้นแล้ว 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
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  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบัรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560 หรือไม ่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
 

: 
 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมว่ำ  ต้องกำรให้บริษัทฯ จัดพิมพ์รำยงำน
ประจ ำปีเป็นรูปเล่ม และส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ เพ่ือจะ
ได้เตรียมศกึษำให้เข้ำใจก่อนลว่งหน้ำ ทัง้นี ้รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบ CD 
ท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนัน้ ไมส่ำมำรถเขียนหรือบนัทกึข้อควำมลง
ไปได้ 

ดร.ทนง พิทยะ   
ประธำนกรรมกำร 

: 
 
รับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและกล่ำวว่ำ จะน ำไปพิจำรณำเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม 

  เม่ือไม่มีค ำถำมประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นประจ ำปี 2560 
  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 
 มต:ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัองัคำรท่ี 18 เมษำยน 2560 ตำมท่ี
เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 835 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,245,686,184 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,245,666,184          99.9993 
   ไมเ่ห็นด้วย                      0            0.0000 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

            20,000 
                    0 

           0.0006 
             - 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
  กรรมกำรผู้ จัดกำร รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ 
จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน (MD & A) หน้ำ 90-93 ของรำยงำน
ประจ ำปี 2560 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 2 กรรมกำรผู้จดักำรชีแ้จงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ดงันี ้
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ผลประกอบการโดยรวมในปี 2560  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 2,700 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 309 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 ทัง้นี ้รำยได้ท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจำก 

- มียอดกำรจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำเพิ่มขึน้ 
- กำรควบคมุกำรผลิตและกำรส่งน ำ้ประปำ สำมำรถบริหำรจดักำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท ำให้

ต้นทนุลดลง 
- ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง เน่ืองจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ท ำให้คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีเกิดขึน้ใน

ปี 2560 ลดลง  
 ปริมำณกำรจำ่ยน ำ้ประปำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดจ่ำยน ำ้รวมของทัง้ 2 พืน้ท่ีเทำ่กบั 281.7 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นของพืน้ท่ีให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐม จ ำนวน 145.9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และพืน้ท่ี
ให้บริกำรปทมุธำนี-รังสิต จ ำนวน 135.8 ล้ำนลกูบำศก์เมตร  
 ปริมำณกำรจำ่ยน ำ้ของ TTW มียอดกำรจำ่ยน ำ้สงูท่ีสดุในรอบ 5 ปี และมีปริมำณกำรจำ่ยน ำ้เฉล่ียต่อ
วนัท่ี 400,000 ลกูบำศก์เมตร 
 ปริมำณกำรจ่ำยน ำ้ของ PTW มียอดกำรจ่ำยน ำ้เพิ่มขึน้ โดยมีปริมำณกำรจ่ำยน ำ้เฉล่ียต่อวันท่ี 
372,000 ลกูบำศก์เมตร 
 ในปี 2560 ปริมำณกำรจ่ำยน ำ้ของทัง้ TTW และ PTW มียอดกำรจ่ำยน ำ้ประปำรวมเติบโตมำกท่ีสุด
ในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 
 

ส่วนของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ท่ีดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ สินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ สินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีต้องโอนเม่ือ
สิน้สดุอำยสุญัญำฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ำ้
เสีย และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำจำกกำรซือ้ธุรกิจ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,277.0 ล้ำนบำท ลดลง 
2,487.8 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 โดยส่วนใหญ่เกิดจำกเงินลงทนุ
ชัว่ครำวลดลง 2,118.0 ล้ำนบำท ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 140.0 ล้ำนบำท สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือสิน้สดุ
อำยสุญัญำฯ ของบริษัทย่อยลดลง 290.0 ล้ำนบำท สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซือ้
ธุรกิจลดลง 195.4 ล้ำนบำท ในขณะท่ีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 70.5 ล้ำนบำท ลูกหนีก้ำรค้ำ
เพิ่มขึน้ 56.3 ล้ำนบำท และคำ่สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ำ้เสีย
จำกภำคเอกชนเพิ่มขึน้ 100.3 ล้ำนบำท 
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ส่วนของหนีส้ิน 
หนีส้ินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยำวและเงินกู้ ยืมระยะยำว

ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย และเจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 11,399 ล้ำนบำท ลดลง 2,831 ล้ำน
บำท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เน่ืองจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ ยืม 2,670 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ลดลง 197.2 ล้ำนบำท และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพิ่มขึน้ 29.7 ล้ำนบำท 

หำกดเูฉพำะงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รำยได้รวมเท่ำกับจ ำนวน 4,973 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยจ ำนวน 
925 ล้ำนบำท และก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 2,890 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิของบริษัทฯ เทำ่กบัจ ำนวน 2,700 ล้ำนบำท อตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 75.74 อตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 54.28 อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 
1.06 เท่ำ อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 25.43 อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับ
ร้อยละ 12.36 และอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลเทำ่กบัร้อยละ 88.67 

 

การด าเนินการด้านอ่ืนๆ 
 การก่อสร้างสถานีสูบน า้ดิบบางปะอินแห่งใหม่  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนี
สูบน ำ้ดิบบำงปะอินแห่งใหม่จำกเดิมท่ีอยู่ท่ีคลองววัมำอยู่ท่ีริมแม่น ำ้เจ้ำพระยำ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 100 
เปอร์เซ็นต์เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุำยน 2560 เพ่ือลดปัญหำคณุภำพน ำ้ดบิและท ำให้ประหยดัต้นทนุสำรเคมี 

  การก่อสร้างโรงผลิตน า้ประปาแห่งที่  2 บริษัทฯ ได้ท ำกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน ำ้ประปำแห่งท่ี 2 ท่ี
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 19 มิถุนำยน 2560 โดยมีก ำลังกำรผลิตเร่ิมต้นท่ี 
100,000 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั สำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตได้ถึง 400,000 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั โรงผลิตน ำ้ประปำ
แห่ง ท่ี  2 โดยน ำเทคโนโลยี เมมเบรน (Membrane) มำใช้ ซึ่ง เป็นระบบ Ultra Filtration (UF) และระบบ 
Conventional  เพ่ือรองรับกำรผลิตน ำ้ประปำในช่วงท่ีคุณภำพน ำ้ดิบเส่ือมโทรมมำก ถือเป็นโรงผลิตน ำ้ประปำ
ขนำดใหญ่ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีขนำดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของเอเชียรองจำก
ประเทศเกำหลีใต้ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน า้บนถนนเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบระบำย
น ำ้บนถนนเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้ำงวำงท่อส่งน ำ้ดิบขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.50 เมตรในบริเวณเกำะ
กลำงทำงหลวงหมำยเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) และวำงทอ่ระบำยน ำ้ขนำด 1.20 X 1.20 เมตร บนถนนเศรษฐกิจ
พร้อมก่อสร้ำงระบบระบำยน ำ้อตัโนมตัิ เพ่ือช่วยแก้ปัญหำน ำ้ท่วมขงัผิวทำง กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเม่ือ
วนัท่ี 24 สิงหำคม 2560 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
1) บริษัทฯ ได้รับรำงวลั “Thailand Top Company Awards 2017” โดยนิตยสำร Business+ ร่วมกบั

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย มอบรำงวลัอนัเป็นเคร่ืองหมำยแหง่ควำมภำคภมูิใจแก่องค์กรธุรกิจ ท่ี
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มีผลกำรด ำเนินงำนยอดเย่ียมในแตล่ะกลุม่ธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จในระดบัสงูสดุของประเทศ 
ทัง้ทำงด้ำนควำมสำมำรถ กำรบริหำรจัดกำร โดยแบ่งตำมประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่ง “ทีที
ดบับลิว” ได้รับรำงวลัในกลุม่ธุรกิจประเภทอตุสำหกรรมขนสง่และสำธำรณปูโภค 

2) บริษัทฯ ได้รับรำงวัล ESG 100 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมี
ควำมโดดเด่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุ่มทรัพยำกร (Resources) จำกสถำบนั
ไทยพฒัน์ 

3) ได้รับกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (AGM) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เตม็ 100 คะแนน 4 ปีตอ่เน่ือง 

4) ได้รับกำรประเมินกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน  ”Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2017” จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทยในระดบั “ดีมำก” ตอ่เน่ือง 4 ปีตดิตอ่กนั 

5) บริษัทฯ ได้รับรำงวลั “หุ้นยัง่ยืน” (THSI) 2017 จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 
65 ของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน โดยถูกจดัอยู่ในกลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูคำ่หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ระหว่ำง 30,000-
100,000 ล้ำนบำท รำงวลัหุ้นยัง่ยืน (THSI) ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเมินด้ำนควำม
ยั่งยืนใน 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล หรือ ESG : Environmental Social and 
Governance)  

6) บริษัทฯ ได้รับกำรจดัอนัดบัเครดิตควำมนำ่เช่ือถือองค์กร และตรำสำรหนีใ้นระดบั AA- จำกบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ำกดั โดยมีแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรือ “คงท่ี” 

 
กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

  กิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพืน้ท่ีบริกำร ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 
จงัหวดั ได้แก่ สมทุรสำคร นครปฐม และปทมุธำนี โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินกำรมอบทนุกำรศกึษำให้กบันกัเรียน
ในพืน้ท่ีบริกำรตัง้แตปี่ 2549 รวมมอบทนุกำรศกึษำไปแล้วทัง้สิน้ 1,365 ทนุ มลูคำ่ 4,700,500 บำท และส ำหรับใน
ปีกำรศกึษำ 2560 นี ้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจำกพลอำกำศเอก ดร. ประจิน จัน่ตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน
ในพิธีมอบทนุกำรศกึษำให้แก่นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัอนบุำล – ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ท่ีมีเกรดเฉล่ียในระดบั 3.5 
ขึน้ไป ทัง้หมด 17 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บำท รวม 170 ทุน รวมเป็น
ทนุกำรศกึษำทัง้สิน้ 510,000 บำท  
 

 กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ให้กำรสนบัสนนุโรงเรียนบ้ำนส ำโรง อ.สนม จ.สริุนทร์ ซึง่เป็นโรงเรียนด้อย
โอกำส ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกำส โดยมีพลอำกำศเอก  ดร.     
ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนโครงกำรฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำไปด ำเนินกำรสร้ำงห้องน ำ้ และ
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ปรับปรุงระบบน ำ้ส ำหรับอุปโภคบริโภค ปรับปรุงภูมิทศัน์ ตู้กดน ำ้ด่ืม และโต๊ะเก้ำอีค้รู ให้กบัโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 24 
พฤศจิกำยน 2560 และให้กำรสนบัสนุนโรงเรียนด้อยโอกำสในจงัหวัดปทุมธำนี ได้แก่ โรงเรียนวดับ้ำนพร้ำวใน 
โรงเรียนบึงเขำย้อน และโรงเรียนวดัจุฬำจินดำรำม ซึ่งมีสถำนท่ีตัง้อยู่ในอ ำเภอสำมโคก อ ำเภอคลองหลวง และ
อ ำเภอหนองเสือ โดยกำรปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ห้องสุขำ สนำมหญ้ำ สนำมเด็กเล่น คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอำกำศ ตู้กดน ำ้ด่ืม และอปุกรณ์กำรเกษตร   
 

 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “1 ล้ำนกล้ำ สร้ำงป่ำต้นน ำ้” ในพืน้ท่ีป่ำเส่ือมโทรม
จำกกำรท ำเหมืองแร่ในอดีต ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต ำบลปิล๊อก อ ำเภอทองผำภูมิ จงัหวดักำญจนบุรี ในเขตอุทยำน
แห่งชำติทองผำภูมิ อนัเป็นพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้ของลุ่มน ำ้แม่กลอง ซึ่งมีกำรผนัน ำ้สู่แม่น ำ้ท่ำจีน ท่ีเป็นแหล่งน ำ้ดิบหลกั
ในกำรผลิตน ำ้ประปำและส่งจ่ำยให้แก่ผู้ ใช้น ำ้ในพืน้ท่ีสมทุรสำคร-นครปฐม โครงกำรนี ้บริษัทฯ ได้ท ำกำรปลกูป่ำ
ครบ 1 ล้ำนต้นแล้วเม่ือปี 2558 และดแูลรักษำต่ออีก 2 ปี โดยเม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ได้ท ำกำรส่ง
มอบผืนป่ำ 1 ล้ำนต้นอย่ำงเป็นทำงกำรให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์ พืช ณ อุทยำนแห่งชำติ       
ทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบรีุ เพ่ือดแูลรักษำตอ่ไป 
 

  การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบำยตอ่ต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทจุริตทกุรูปแบบ และได้
ประกำศเป็นนโยบำยให้คนในองค์กรน ำไปปฏิบตัิมำตัง้ปี 2559 รวมถึงนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
ในกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้เป็นนโยบำยเพ่ือให้สำมำรถปฏิบตัิงำนด้วยควำมโปร่งใส 
โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรคดักรองและตรวจสอบคู่ค้ำ นโยบำยด้ำนกำรปฏิบตัิและรับผิดชอบต่อ
ลกูค้ำ ตอ่เจ้ำหนี ้ตอ่คูแ่ขง่ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2560 หรือไม ่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
นำยบญุชว่ย  ตัง้วฒันศริิกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

จำกรำยงำนงบกำรเงินหน้ำ 138 ระบุว่ำ รำยได้จำกกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริม BOI จ ำนวน 349 ล้ำนบำท และ Non-BOI จ ำนวน 3,421  ล้ำน
บำทรวมเป็นเงิน 3,771 ล้ำนบำท แต่มีกำรบันทึกยอดขำยเป็นจ ำนวน 
5,474 ล้ำนบำท ผู้ ถือหุ้นสอบถำมวำ่เหตใุดตวัเลขจงึไมเ่ทำ่กนั 
จำกรำยงำนงบกำรเงินหน้ำ 138 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ แบ่ง
ออกเป็นกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจำกส ำนกังำนส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) 
และส่วนท่ีไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ (Non-BOI) ซึ่งรำยได้ท่ีแสดงเป็น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ TTW ส่วนตวัเลขรำยได้ท่ีจ ำนวน 5,474 ล้ำน
บำทนัน้ มำจำกรำยได้รวมของทัง้กลุ่มบริษัทซึ่งเป็นงบกำรเงินรวม มำจำก
รำยได้ของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอ
เรชัน่ส์ จ ำกดั  
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นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 
 
 
นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
 
นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 
นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 
นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 

: 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

หำกดูจำกสินทรัพย์ พบว่ำเงินลงทุนหำยไปประมำณ 2,100 ล้ำนบำท 
อยำกทรำบวำ่เงินจ ำนวนดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้น ำไปท ำอะไร 
เงินลงทนุจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในปี 2559 มีประมำณ 3,771 ล้ำน
บำท แตใ่นปี 2560 คงเหลือประมำณ 1,745 ล้ำนบำท เน่ืองจำก 
1. บริษัทฯ มีกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งปี (Interim) 
2. บริษัทฯ ได้มีกำรจำ่ยคืนเงินกู้ก่อนก ำหนดประมำณ 1,700 ล้ำนบำท ซึง่

จะท ำให้บริษัทฯ ประหยดัดอกเบีย้ท่ีจะต้องจำ่ยในอนำคต 
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ กำรปรับรำคำค่ำน ำ้ประปำ รำคำคำ่น ำ้ขัน้
ต ่ำท่ีสมุทรสำคร 300,000 ลบ.ม.แรกรำคำประมำณ 28 บำทส่วนท่ีเกิน 
300,000 ลบ.ม. คดิรำคำ 11 หรือ 12 บำท 
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ กำรปรับรำคำค่ำน ำ้ประปำจะเป็นกำรปรับตำม
ดชันีรำคำผู้บริโภค (CPI) คำ่น ำ้ประปำส่วนท่ีเกิน 300,000 ลบ.มปัจจุบนั
อยูท่ี่รำคำ 12.20 บำท 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงผลิตน ำ้ประปำท่ีกระทุ่มแบนโดยมีก ำลังกำรผลิต
เร่ิมต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั และสำมำรถขยำยได้ถึง 400,000 ลบ.ม./วนั 
นัน่หมำยควำมว่ำส่วนท่ีผลิตเร่ิมต้น 100,000 ลบ.ม.จะขำยท่ีรำคำ 12.20 
บำทใชห่รือไม ่
เรียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบวำ่ ถกูต้องตำมท่ีผู้ ถือหุ้นเข้ำใจ ณ ขณะนี ้
 
 
กำรลงทุนเม่ือปีท่ีผ่ำนมำมีกำรช ำระเงินให้กับ บมจ. ช กำรช่ำง ประมำณ 
2,900 ล้ำนบำท ซึง่ในสญัญำซือ้ขำยน ำ้ประปำกบั กปภ.มีระยะเวลำ 30 ปี
เร่ิมตัง้แต่ปี 2543 ถึงปี 2573 หำกน ำตัวเลข 16 ปีหำรด้วยจ ำนวนเงิน 
2,900 ล้ำนบำทใน 1 ปีต้นทุนจะเป็นจ ำนวนเงิน 181 ล้ำนบำท และถ้ำ
บริษัทฯ ขำยได้เตม็ก ำลงักำรผลิต 300,000 ลบ.ม. เม่ือน ำคณูกบั 12 เดือน
จะอยู่ท่ีประมำณ 36 ล้ำนบำท นัน่หมำยควำมว่ำก ำลงักำรผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 
บริษัทฯ ขำดทนุใช่หรือไม่ ขณะนีบ้ริษัทฯ จ่ำยน ำ้จ ำนวน 400,000 ลบ.ม./
วนัเทำ่กบัทกุๆ ลบ.ม.บริษัทฯ จะขำดทนุ 
แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ บริษัทฯ ไม่ได้ขำดทนุเพรำะ 100,000 ลบ.ม. เงิน
ลงทนุ 2,900 ล้ำนบำท โดยน ำ 100,000 ลบ.ม.คณูด้วย 365 วนัจะเท่ำกบั 
36,500,000 ลบ.ม./ปี คิดเป็นรำคำค่ำน ำ้ 12.20 บำทต่อลบ.ม และขอ
เรียนผู้ ถือหุ้นวำ่ บริษัทฯ จะไมท่ ำกำรใดๆ ท่ีจะท ำให้บริษัทฯขำดทนุ 
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นำยบญุชว่ย ตัง้วฒันศริิกลุ   
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
นำยไพรัช เมฆอำภรณ์   
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นำงอญัชลี  สญัญพิสิทธ์ิกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน ำ้ประปำ 100,000 ลบ.ม. ท่ี
ปทุมธำนี มีค่ำก่อสร้ำงประมำณ 370 ล้ำนบำท แต่ท่ีสมุทรสำครกำร
ก่อสร้ำงมีก ำลงักำรผลิต 400,000 ลบ.ม. โดยมีคำ่ก่อสร้ำง 2,900 ล้ำนบำท 
เหตใุดคำ่ก่อสร้ำงจงึแตกตำ่งกนัมำก 
กำรขยำยก ำลงักำรผลิตท่ีโรงผลิตน ำ้ประปำปทุมธำนี เป็นกำรขยำยโดย
เพิ่มก ำลังกำรผลิตเข้ำไปในระบบไม่ต้องลงทุนกำรวำงท่อใหม่ เพิ่มเติม
เพียงบำงส่วน เช่น ถังเก็บน ำ้ แต่ในส่วนของระบบไม่มีกำรก่อสร้ำงเพิ่ม
เน่ืองจำกมีอยู่แล้ว ส่วนโรงผลิตน ำ้ประปำกระทุ่มแบนเป็นกำรก่อสร้ำงขึน้
ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีควำมทนัสมยั เป็นกำรด ำเนินกำรใหม่ทัง้หมดไม่
ว่ำจะเป็น ท่ีดิน ระบบท่อส่งจ่ำยน ำ้ดิบและน ำ้ประปำ โดยมีก ำลงักำรผลิต
เร่ิมต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั และสำมำรถขยำยเพิ่มได้ถึง 400,000 ลบ.ม./
วนั ในอนำคต 
ส่วนท่ีปทมุธำนีท่ีท่ำนประธำนชีแ้จง เป็นส่วนท่ีขยำยเพิ่มขึน้ไม่ได้เป็นกำร
สร้ำงโรงผลิตใหม ่กำรลงทนุจงึมีควำมแตกตำ่งกนั 
 
โครงกำรผลิตน ำ้ประปำท่ี TTW ผลิตทัง้หมดในแต่ละโครงกำร จะสิน้สุด
สญัญำสมัปทำนในปีอะไร รวมถึงขำ่วท่ีบริษัทฯ แจ้งตลำดหลกัทรัพย์ วำ่ได้
สมัปทำนท่ีประเทศเมียนมำโดยแจ้งว่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 
2562 นัน้ และจะสำมำรถรับรู้รำยได้ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรำยได้จำก
โครงกำรนีป้ระมำณเทำ่ไร และมีอตัรำก ำไร (Profit Margin) เทำ่ไร 
แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำในส่วนของ TTW จะมีสญัญำซือ้ขำยน ำ้ประปำถึง
ปี 2577 โรงผลิตน ำ้ประปำท่ีมีทัง้หมด จะอิงกบัสญัญำปัจจบุนัคือปี 2577 
ส่วนโครงกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเมำะล ำไย ประเทศเมียนมำอยู่ระหว่ำงกำร
หำรือกบัทำงเมียนมำ ปัจจุบนัยงัไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรอะไรเพิ่มเติม และ
ยังไม่มีกำรก่อสร้ำง ส่วนของ Net Profit Margin จะต ่ำกว่ำเม่ือเทียบกับ
โครงกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั เพรำะถือเป็นโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) 
ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ โครงกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเมืองเมำะล ำไยเป็นโรงผลิต
ขนำดเล็ก หรือ Pilot Project เพ่ือทดลองว่ำบริษัทฯ จะด ำเนินกำรใน
ประเทศเมียนมำได้คล่องตัวมำกน้อยแค่ไหน จึงใช้เมืองเมำะล ำไยเป็น
จุดเร่ิมต้นในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีทำงกำรเมือง และแสดงให้เห็นว่ำ
บริษัทฯ มีควำมสำมำรถท่ีจะผลิตน ำ้ประปำคณุภำพดีให้กบัประเทศเมียน
มำ ปัจจุบันเมียนมำยังไม่มีระบบน ำ้ประปำ ในกำรด ำเนินโครงกำรนีก็้
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เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะก้ำวไปสู่กำรท ำโครงกำรขนำดใหญ่ในเมืองอ่ืนๆ ต่อไป 
ส ำหรับเร่ืองกำรเจรจำต่อรองรำคำนัน้ยงัไม่มีข้อสรุป จึงยงัไม่สำมำรถแจ้ง
ควำมชดัเจนได้วำ่ จะมีก ำไรในโครงกำรได้มำกน้อยเพียงไร 
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร มีต้นทุนขำยน ำ้ประปำอยู่ประมำณ 925 
ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยได้ประมำณ 3,700 ล้ำนบำท เ ม่ือพิจำรณำจำก
รำยละเอียดประกอบงบกำรเงินในหน้ำ 91 พบว่ำ ต้นทุนขำยและต้นทุน
บริกำรส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำไฟฟ้ำและสำรเคมีค่ำเช่ำ
ท่ีดิน แตไ่ม่มีต้นทุนค่ำน ำ้ จึงขอเรียนถำมว่ำบริษัทฯ มีต้นทนุคำ่น ำ้หรือไม่ 
และแนวโน้มวำ่จะมีต้นทนุคำ่น ำ้ในอนำคตหรือไม่ 
ปัจจุบนัน ำ้ดิบท่ีน ำมำผลิตน ำ้ประปำยังไม่มีต้นทุน เน่ืองจำกเป็นทำงน ำ้
สำธำรณะท่ีสำมำรถน ำมำผลิตเพ่ือจ ำหนำ่ยได้ 
บริษัทฯ ได้เข้ำไปลงทนุใน CKP ซึ่งปัจจบุนั CKP มีโครงกำรเข่ือนไซยะบุรี 
ในสปป.ลำว เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ โดยคำดว่ำจะทดลองระบบ (Test 
Run) ได้ในเดือนตลุำคม 2561 และคำดวำ่จะมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
(COD) ในเดือนตลุำคม 2562 และเม่ือขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. แล้วโครงกำร
เข่ือนไซยะบุรีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในสดัส่วนร้อยละ 100 ให้กับ CKP 
และ CKP จะจำ่ยเงินปันผลนีใ้ห้กบั TTW ด้วยหรือไมอ่ยำ่งไร 
CKP จะเร่ิมจำ่ยไฟฟ้ำได้ชว่งปลำยปี 2562 และหลงัจำกเร่ิมจำ่ยไฟฟ้ำได้ 1 
ปี CKP จะมีรำยได้ประมำณ 15,000 ล้ำนบำท ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมำณน ำ้ใน
เข่ือนว่ำมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด โดย TTW ถือหุ้นของ CKP ในสดัส่วน
ร้อยละ 25.31 หำกมีกำรจ่ำยเงินปันผล TTW ก็จะได้รับในสัดส่วนท่ีได้
ลงทนุไว้ อยำ่งไรก็ตำมปัจจบุนั TTW ยงัได้รับเงินปันผลจำกกำรท่ี CKP เข้ำ
ไปถือหุ้นของน ำ้งึม 2, โรงไฟฟ้ำบำงปะอิน และโรงไฟฟ้ำโซลำ่ร์เซล ซึง่มีกำร
จำ่ยปันผลในทกุปี แตเ่ป็นจ ำนวนไมม่ำกนกั ทัง้นี ้หำกโครงกำรไซยะบรีุเร่ิม
เดนิเคร่ืองได้เม่ือไร ก็จะสำมำรถสง่ผำ่นผลก ำไรให้กบั TTW ได้มำกขึน้ 
ในช่วงเดือนตุลำคม 2560 มีข่ำวเหตุกำรณ์อุบัติเหตุเกิดขึน้ท่ีโรงผลิต
น ำ้ประปำของบริษัท ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ท่ำนมี
ควำมเห็นอย่ำงไรกับเร่ืองนี ้และมีกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัิเหตอุย่ำงไร
บ้ำง รวมถึงมีมำตรกำรในกำรปอ้งกนัอยำ่งไร 
บริษัทฯ ได้ท ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงำนทุกคน เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
ครอบครัวผู้ เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยจำกวงเงินท่ีบริษัทฯ ได้ท ำประกัน
ดังกล่ำว และบริษัทฯ ได้ให้กำรช่วยเหลือครอบครัวผู้ เสียชีวิตโดยจ่ำย
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สมทบไปอีกจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีไม่มีใครอยำกให้
เกิดขึน้ หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำว มีท่ีปรึกษำ ผู้ เช่ียวชำญ และทีม
ของ บมจ. ช กำรช่ำง เข้ำมำช่วยดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำวะปกติ
ตลอดจนมีกำรวำงมำตรกำรตำ่งๆ เพิ่มขึน้ 
ได้กล่ำวขอบคุณประธำนกรรมกำรท่ีได้ให้เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ เข้ำไป
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้บริเวณพืน้ท่ีอยู่อำศยัของผู้ ถือหุ้น หลงัจำกได้แจ้งไว้
ในท่ีประชุมเม่ือปีท่ีผ่ำนมำ และได้แสดงควำมคิดเห็นเร่ืองกำรท่ีบริษัทเข้ำ
ไปลงทุนในเมืองเมำะล ำไย โดยอยำกให้มีกำรเชิญเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินของ     
เมียนมำได้ไปเย่ียมชมกิจกำรท่ีโรงผลิตน ำ้ประปำบำงเลน เพรำะจะได้เห็น
ธุรกิจของ TTW เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัทำงเมียนมำ เน่ืองจำก
ผู้ ถือหุ้นได้ท ำธุรกิจส่งอำหำรทะเลจำกประเทศเมียนมำไปยงัสหรัฐอเมริกำ
พบว่ำ เจ้ำหน้ำท่ืท้องถ่ินของเมียนมำค่อนข้ำงมีบทบำทส ำคัญหำกเกิด
ควำมเช่ือมัน่แล้ว บริษัทฯ จะได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจท่ีเมำะล ำไยแล้วขยำยไป
ยงัเมืองอ่ืนๆ ตอ่ไป 
       นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำมีกำรเดินท่อน ำ้ประปำตำมถนนเศรษฐกิจ
บริเวณเกำะกลำงถนน ไม่ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสิน้สุดท่ี
บริเวณใด เน่ืองจำกถนนเศรษฐกิจเป็นเส้นทำงหลกัและมีถนนแยกไปอีก
หลำยเส้นทำง และทรำบว่ำคณะผู้บริหำรของเทศบำลได้มีกำรตกลงให้
บริษัทฯ เป็นผู้จ ำหน่ำยน ำ้ประปำในพืน้ท่ีเมืองสมทุรสำคร ซึ่งแตเ่ดิมทรำบ
วำ่ไมส่ำมำรถจะเข้ำไปในพืน้ท่ีดงักลำ่วได้ 
      จึงอยำกสอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรเจรจำเพ่ือกำรซือ้
ขำยน ำ้ประปำในพืน้ท่ีสมุทรสำครเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพรำะหำกมีกำร
วำงท่อขนำด 1.5 เมตรแล้ว น่ำจะสำมำรถขยำยพืน้ท่ีเข้ำไปได้อีกหลำย
ต ำแหนง่ ทัง้นีใ้นพืน้ท่ีตวัเมืองสมทุรสำครยงัมีศกัยภำพในกำรใช้น ำ้ประปำ
สูง อีกทัง้ยังเป็นแหล่งท่ีส่งออกอำหำรไปจ ำหน่ำยทั่ วโลก มีโรงงำน
อตุสำหกรรมหลำยแหง่ จงึอยำกทรำบถึงควำมคืบหน้ำดงักลำ่ว 
ในพืน้ท่ีตวัเมืองสมุทรสำครมีหน่วยงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรผลิตน ำ้ประปำ
อยู่แล้ว โดยบำงพืน้ท่ีได้โอนกิจกำรให้กับ กปภ. และมีกำรให้ข้อมูลกับ
ชมุชนในพืน้ท่ีให้เข้ำใจเร่ืองกำรใช้น ำ้ประปำมำกย่ิงขึน้ 
ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบในเร่ืองท่อส่งน ำ้ เป็นกำรวำงท่อส่งน ำ้ดิบ ไม่ใช่
ท่อน ำ้ประปำ โดยท่อจะส่งน ำ้ดิบตรงไปถึงโรงผลิตน ำ้ประปำกระทุ่มแบน 
ส่วนน ำ้ประปำในพืน้ท่ีตวัเมืองสมุทรสำครจะเป็นระบบผลิตของเทศบำล 
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โดยใช้น ำ้ดบิจำกคลองชลประทำนซึง่มีคณุภำพเส่ือมโทรมมำก ดงันัน้ ผู้อยู่
อำศยัในเขตเทศบำลอำจจะได้รับน ำ้ประปำท่ีไมไ่ด้มำตรฐำน กำรท่ีบริษัทฯ 
จะเข้ำไปดแูลในพืน้ท่ีดงักล่ำว ต้องขึน้อยู่กบัทำง กปภ. ซึ่งในอดีตเทศบำล
ซือ้น ำ้จำก กปภ. (เป็นน ำ้จำก TTW) และได้ยุติกำรซือ้ภำยหลังจำกท่ี
เทศบำลได้มีระบบผลิตเป็นของตนเอง 
กล่ำวขอบคณุคณะกรรมกำรท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีมีก ำไรอย่ำง
ตอ่เน่ือง โดยผู้ ถือหุ้นได้ถือหุ้น TTW มำกวำ่ 10 ปี ยงัคงได้รับผลตอบแทนท่ี
ดี และได้สอบถำมว่ำ กำรท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนท่ีเมืองเมำะล ำไยนัน้ พบ
ปัญหำอะไรจึงท ำให้กำรเจรจำยงัไม่บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งเข้ำใจว่ำประเทศ
เมียนมำมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมและสภำพ
ทำงสงัคม จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีสมัพนัธภำพคอ่นข้ำงดีใน สปป.ลำว 
จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทฯ มีแนวคิดท่ีจะไปลงทนุท่ี สปป.ลำวหรือไม่ เพรำะ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสปป.ลำว นัน้คอ่นข้ำงสงูจำกท่ีได้ศกึษำ TTW 
เข้ำไปลงทนุใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 25.31 และเข้ำลงทนุในโครงกำรไซ
ยะบรีุอีกร้อยละ 30 เทำ่กบับริษัทฯ ลงทนุไว้ทัง้ 2 แหง่ใชห่รือไม ่
แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบวำ่ บริษัทฯ ไมไ่ด้ลงทนุโดยตรงในโครงกำรไซยะบรีุแต่
ลงทุนใน CKP สัดส่วนร้อยละ 25.31 ซึ่ง CKP เข้ำไปถือหุ้ นในไซยะบุรี 
สดัสว่นร้อยละ 30 
ได้สอบถำมว่ำ บริษัทบำงเขนชยั, เชียงรำยโซล่ำร์ และนครรำชสีมำโซล่ำร์ 
มีผลประกอบกำรตำมเป้ำหมำยหรือไม่ และในมุมมองของฝ่ำยบริหำร 
บริษัทฯ มีโอกำสเข้ำไปท ำธุรกิจไฟฟ้ำเพิ่มขึน้อีกหรือไม่ 
แจ้งให้ ท่ีประชุมทรำบว่ำ บริษัทบำงเขนชัย , เ ชียงรำยโซล่ำ ร์  และ
นครรำชสีมำโซล่ำร์ เป็นกำรลงทนุของ CKP ท่ีดแูลด้ำนกำรลงทนุในบริษัท
โซล่ำร์ทัง้หมด กำรด ำเนินธุรกิจไปตำมปกติซึ่งเป็นโรงงำนขนำดเล็ก จึง
ไม่ได้มีกำรขยำยต่อเน่ืองจำกคำ่ไฟฟ้ำมีอตัรำกำรเพิ่มไม่มำกนกั  CKP จะ
เน้นโครงกำรอ่ืนท่ีมีขนำดใหญ่มำกขึน้ 
ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำ จำกข้อมลูทำงกำรเงินหน้ำ 95 และ 96 จะเห็นได้
ว่ำ งบลงทุนชั่วครำวลดลงไปประมำณ 2 พันล้ำนบำท ซึ่งได้น ำไปช ำระ
เงินกู้  และในหน้ำ 117 มีข้อควำม “ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน” หมำยควำมวำ่ 
เงินลงทนุชัว่ครำว 2 พนัล้ำนบำทดงักล่ำว บริษัทฯ ได้น ำไปซือ้ตรำสำรหนี ้
และน ำเงินจำกกำรลงทนุนีไ้ปช ำระเงินกู้ ใช่หรือไม่ หำกเป็นเช่นนัน้ เท่ำกบั
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ดอกเบีย้ท่ีน ำไปลงทุนจะน้อยกว่ำ และกรณีท่ีมีกำรซือ้ตรำสำรหนี ้บริษัทฯ 
พิจำรณำจำกเรตติง้ไมต่ ่ำกวำ่ A- หรือไม ่
แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ ส ำหรับตรำสำรหนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ บลจ. กสิกรไทย 
และ LH Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น ำเป็นผู้ดแูลกำรลงทุนให้
บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝำก ตรำสำรหนี ้ตรำสำรทุนบ้ำงเล็กน้อย ส่วน
ค่ำตอบแทนเป็นไปตำมสภำวะตลำดในแต่ละปี โดยจะอยู่ท่ีร้อยละ 3-5 
เงินกู้ ท่ีได้มีกำรช ำระไปนัน้มีต้นทนุใกล้เคียงกัน ในบำงปีอำจสงูกว่ำ เม่ือมี
สภำพคล่องบริษัทฯ เห็นว่ำกำรน ำไปช ำระหนีจ้ะได้รับประโยชน์มำกกว่ำ 
ในส่วนท่ีไม่ใช่ตรำสำรหนีท่ี้ให้ บลจ. บริหำรจะได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ำฝำก
ธนำคำร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์และส่วนของ
กำรผลิตน ำ้ประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิต สิทธิในกำรจ ำหน่ำย
น ำ้ประปำ และสิทธิในกำรบ ำบัดน ำ้เสีย ทัง้หมดนีจ้ะมีกำรรับรู้ค่ำตัด
จ ำหนำ่ยท่ีประมำณ 767 ล้ำนบำท ซึง่มีคำ่ใช้จำ่ยในสว่นนีถ้ึงร้อยละ 37 จงึ
อยำกทรำบว่ำ ตวัเลขดงักล่ำวนีเ้ป็นตัวเลขประมำณกำรของผู้ บริหำรท่ี
ก ำหนดไว้จนสิน้สดุสญัญำกำรให้บริกำร หรือได้รวมประมำณกำรของโรง
ผลิตน ำ้ประปำแห่งท่ี 2 ท่ีได้ก่อสร้ำงเสร็จเม่ือปลำยปีท่ีผ่ำนมำแล้วหรือไม่ 
และมีกำรประมำณกำรแนวโน้มค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงขึน้ของโรงผลิตน ำ้ประปำ
แห่งท่ี 2 หรือไม่ เน่ืองจำกทรำบว่ำสำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตได้ถึง 
400,000 ลบ.ม./วนั นอกจำกนีบ้ริษัทฯ สำมำรถปรับแก้ไขสญัญำกบั กปภ. 
ด้วยกำรขึน้ค่ำน ำ้ประปำได้หรือไม่ และจำกกำรท่ีได้ค ำนวณค่ำ ROI และ 
WACC มำนัน้พบว่ำ ในปีก่อนมีส่วนต่ำงอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 11.6 จึง
อยำกทรำบว่ำหำกโรงผลิตน ำ้ประปำแห่งท่ี 2 เปิดด ำเนินกำรแล้ว โอกำสท่ี
ผลตอบแทนของผู้ลงทนุจะสงูขึน้หรือไม ่ผู้บริหำรมีมมุมองอยำ่งไร 
รำยงำนให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ด้ำนประมำณกำรค่ำเส่ือมรำคำ มีกำร
ประมำณกำรเก่ียวกับยอดขำยน ำ้ประปำซึ่งท ำบนพืน้ฐำนด้วยควำม
ระมัดระวัง จึงไม่ได้ประมำณกำรสูงแต่ได้ประมำณกำรตำมสิ่งท่ีคำดว่ำ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ สว่นกำรตดัคำ่เส่ือมรำคำของโรงผลิตน ำ้ประปำแห่ง
ท่ี 2 นัน้ ปัจจุบนัยังไม่ได้ด ำเนินกำรตัดค่ำเส่ือม ซึ่งในอนำคตหำกมียอด
จำ่ยน ำ้ประปำท่ีเพิ่มขึน้ก็จะมีกำรตดัคำ่เส่ือมรำคำ 
กล่ำวกับท่ีประชุมว่ำ TTW มีผลประกอบกำรท่ีดีจำกกำรท ำสัญญำใน 
300,000 ลบ.ม.แรก เน่ืองจำกกำรลงทุนในระยะแรกค่อนข้ำงสูง จึงได้
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ผลตอบแทนสงู ในสว่นท่ีเกินกว่ำ 300,000 ลบ.ม.นัน้ จะมีกำรปรับรำคำให้
มีควำมเหมำะสมซึ่งใกล้เคียงกับรำคำ 11-12 บำทและอัตรำใหม่ก็จะ
ใกล้เคียงระดบันี ้เน่ืองจำกบริษัทฯ มีผลตอบแทนท่ีได้ส ำรองไว้ตลอดในแต่
ละปี จะไมใ่ห้มีรำคำท่ีสงูจนเกินไปนกั 
ได้กลำ่วเพิ่มเตมิวำ่ หลกักำรลงทนุท ำธุรกิจน ำ้ประปำ จะมีปริมำณตัง้ต้นซึง่
ได้มีกำรค ำนวณผลตอบแทนไว้แล้ว ส่วนลกัษณะกำรขำยน ำ้เพิ่ม บริษัทฯ 
มีกำรลงทุนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพและปริมำณกำรขำยน ำ้ ในส่วนของ
ผลตอบแทนกำรลงทุนโดยหลักกำรแล้วจะไม่มำกกว่ำเดิมมำกนักแต่ 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรในลักษณะท่ีให้มีปริมำณกำรจ่ำยน ำ้ท่ีมำกขึน้ ซึ่ง
กำรลงทนุจะส่งผลให้มีก ำไรกบับริษัทฯ ส่วนผลตอบแทนสำมำรถท ำให้อยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงของเดิม หรือลดลงจำกเดิมเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยัง
สำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตเพิ่มขึน้ได้ในอนำคต เป็นเป้ำหมำยท่ีบริษัทฯ 
ต้องกำรด ำเนินกำรให้ถึง ส่วนกำรลงทุนทัง้ 2 ด้ำนคือ TTW และ PTW จะ
เป็นลักษณะเดียวกัน คือลงทุนในลักษณะเพ่ือขยำยก ำลังกำรผลิตให้
ปริมำณกำรจ่ำยน ำ้เพิ่มขึน้ ซึ่งมีก ำไรท่ีแน่นอน หำกเทียบผลตอบแทนกับ
ของเดมิอำจลดลงบ้ำงเล็กน้อย หรือใกล้เคียงกบัของเดมิ 
ในช่วง 10 กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเพิ่มงำนโครงกำรใหม่ๆ 
ผลตอบแทนท่ีได้รับมำจำกโครงกำรปทุมธำนีและบำงเลน จึงอยำกทรำบ
วำ่ บริษัทฯ จะมีโครงกำรอ่ืนอีกหรือไมอ่ยำ่งไร 
ในกำรจดัตัง้บริษัท TTW เป็นต้นแบบ (Model) ท่ีมีกำรเตบิโตอยู ่2 ประเภท 
คือ เติบโตตำมธรรมชำติ และเติบโตจำกธุรกิจใหม่ โดยจะเห็นได้ว่ำ TTW 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัง้ 2 ประเภท คือ กำรเติบโตตำมธรรมชำติ จะเห็น
ได้จำกกำรท่ีมียอดจ ำหน่ำยน ำ้เติบโตขึน้เร่ือยๆ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีกำร
เติบโตก็จะชะลอตวั หำกมองย้อนกลบัไปในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่ำนมำ กปภ.เร่ิม
มีกำรซือ้น ำ้ในปริมำณท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเติบโตโดยธรรมชำติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ควบคมุได้ยำก แตเ่ม่ือกำรเติบโตของ GDP ดีขึน้ บริษัทฯ ได้ศกึษำว่ำ หำก
ลงทุนผลิตน ำ้ในปริมำณ 300,000 ลบ.ม./วัน กปภ. ก็จะซือ้ในปริมำณ 
300,000 ลบ.ม./วนั หำกด ำเนินกำรในปริมำณท่ีเพิ่มขึน้จะสำมำรถจ่ำยน ำ้
ได้มำกขึน้หรือไม่ บริษัทฯ จึงน ำเงินเข้ำไปลงทุน และพบว่ำปริมำณควำม
ต้องกำรซือ้น ำ้จำกภำครัฐเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั เพียงแต่กำรเจรจำกับ
ภำครัฐในกำรขยำยก ำลงักำรผลิตในลักษณะของสญัญำท่ีมีควำมมั่นคง
ชัดเจน ยังอยู่ในกระบวนกำรขัน้ตอนสุดท้ำย และในกำรเติบโตตำม
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ธรรมชำติก็จะมีกำรปรับมำเป็นสญัญำเพ่ือให้มีควำมมัน่ใจได้ว่ำจะมีกำร
เติบโตไปด้วย และประเภทท่ี 2 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีผลตอบแทนท่ีดี มีเงิน
ปันผลท่ีดี หำกบริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ จึงเป็น
สำเหตท่ีุมำของกำรมองถึงธุรกิจท่ีมีโอกำสเข้ำไปลงทนุ ซึ่งธุรกิจน ำ้ประปำ
เป็นธุ ร กิจ ท่ีบริษัทฯ มีควำมถนัด มีควำมเ ช่ียวชำญแต่ยังคงต้อง
ท ำกำรศึกษำอยู่ และอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทัง้หมด เช่น โครงกำร
เมำะล ำไยท่ีจะเป็นเสมือนโครงกำรน ำร่องไปสู่กำรขยำยโครงกำรอ่ืนๆ 
ตอ่ไปในอนำคต ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีโครงกำรผลิตน ำ้ประปำในประเทศ
อ่ืนๆ ซึง่ในแตล่ะประเทศก็จะมีข้อจ ำกดัท่ีแตกตำ่งกนั เชน่ ประเทศศรีลงักำ 
ประเทศบังคลำเทศ บริษัทฯ ก ำลังศึกษำว่ำมีโอกำสท่ีจะไปลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ หรือไม่ ในส่วนธุรกิจอ่ืนๆ มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีเงินในกำร
ลงทนุ โดยน ำเงินไปลงทุนใน CKP จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ จะมีก ำไรจำกกำร
ลงทุนใน CKP และในอนำคต CKP สำมำรถพัฒนำโครงกำรเข่ือน หรือ
โครงกำรไฟฟ้ำตอ่ๆ ไปได้เองก็จะเป็นประโยชน์อ่ยำ่งยิ่ง จงึอยำกให้ผู้ ถือหุ้น
มั่นใจว่ำ บริษัทฯ จะไม่ได้หยุดนิ่งกับรูปแบบ (Model) เดิมๆ แล้ว หรือ
แม้กระทั่งกรณีท่ีร้ำยแรงท่ีสุด (Worst Case) บริษัทฯ ก็ได้ผลตอบแทน 
(Return) กลับมำตำมท่ีบริษัทฯ คำดหวังหมด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยัง
พยำยำมผลกัดนัให้กำรเติบโตเป็นไปตำมธรรมชำติของกำรใช้น ำ้ประปำ 
เพรำะน ำ้เป็นสิ่งจ ำเป็นและควำมส ำคญัของประเทศ ณ เวลำนีม้องไปเผ่ือ
ไว้ แต่ยังไม่ได้พิจำรณำว่ำจะไปด ำเนินกำร เช่น EEC ท่ีรัฐบำลก ำลัง
ด ำเนินกำรอยู ่ซึง่ยงัมีโอกำสอีกมำกในกำรใช้น ำ้ จงึเป็นโอกำสท่ีบริษัทฯ จะ
เข้ำไปร่วมกับภำครัฐในลกัษณะของโครงกำร PPP ภำยใน 1-2 ปีนี ้จะได้
เห็นควำมชดัเจนท่ีมำกยิ่งขึน้ ส่วนในด้ำนของกำรด ำเนินกำรขอให้ผู้ ถือหุ้น
มัน่ใจได้วำ่ เป็นไปตำมเปำ้หมำยสำมำรถเตบิโตได้อยำ่งดี 
กล่ำวว่ำ  ในกำรเข้ำ ท่ีจะเข้ำไปลงทุนใน สปป.ลำว ซึ่งบริษัทฯ ได้
ท ำกำรศึกษำไว้แล้ว สปป.ลำวเป็นประเทศท่ีมีประชำกรไม่มำกนกั และมี
ระบบน ำ้ประปำท่ีต่ำงประเทศท ำไว้ให้ ท ำให้รัฐบำลคิดค่ำน ำ้ประปำกับ
ประชำชนในรำคำต ่ำ เน่ืองจำกไม่มีต้นทนุ บริษัทฯ เคยได้หำรือในกำรท่ีจะ
เข้ำไปท ำโครงกำรผลิตน ำ้ประปำใน สปป.ลำว โดยสปป.ลำวยังไม่มี
ค ำตอบท่ีชดัเจนเน่ืองจำกปริมำณควำมต้องกำรยงัเพียงพออยู่ 

 

 เม่ือไมมี่ค ำถำมประธำนฯ จงึด ำเนินกำรในวำระตอ่ไป 
 มต ิ ไมมี่กำรลงมตเิน่ืองจำกเป็นกำรรำยงำนเพื่อทรำบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ 
  ประธำนฯ  ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ  
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนตอ่ท่ีประชมุว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยนำงสำวมณี 
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5313 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งสงักดับริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำม
หลักกำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไป ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน” และ “งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท” รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
2560 หน้ำ 85 และหน้ำ 95 ตำมล ำดบั  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเก่ียวกับงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชี
ก ำไรขำดทนุประจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 หรือไม ่ 
  เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 
 

 มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วตำมท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 901 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,827,361 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,253,590,160        99.9312 
   ไมเ่ห็นด้วย                      0          0.0000 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

       2,237,201 
                    0 

         0.0687 
             - 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
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กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรจะกระท ำมิได้ ใน
กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่ห้ำมมิให้จำ่ยเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเทำ่ๆ กนั 
โดยกำรจำ่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของ บริษัทฯ 
ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำรวมถึงกำรรักษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้
เพ่ือลดควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ำสำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปัน
ผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำสงูสุดเท่ำท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็น
ล ำดบัแรก โดยจะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และ
ส ำรองอ่ืนๆ ท่ีก ำหนดไว้ในเง่ือนไขของสญัญำตำ่งๆ 

บริษัทฯ ขอรำยงำนเร่ืองกำรจำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินตำมข้อบังคบัข้อท่ี 38 ท่ี
ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำว เม่ือเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไร
สมควรพอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2017 เม่ือวันท่ี 14 สิงหำคม 2560 มีมติจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำทรวมเป็นเงินปันผลท่ี
ได้ประกำศจำ่ยไปแล้วจ ำนวน 1,197 ล้ำนบำท และได้ท ำกำรจำ่ยเม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2560 

บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 2,699,500,548 บำท และ
ไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตำมนัยของมำตรำ  115 แห่ง
พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 จงึเห็นสมควรจำ่ยเงินปันผล
จำกผลประกอบกำรปี 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 88.67 ของก ำไรสทุธิ และคิดเป็น
เงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ 2,394 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทฯ ได้จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ ผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกใน
อัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดงันัน้เงินปันผลส ำหรับคร่ึงปีหลงัจะจ่ำยได้อีก 0.30 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 
1,197 ล้ำนบำท โดยจะจำ่ยในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงันี ้
 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 2,700 2,391 2,456 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจำ่ยตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.60 0.60 
4. รวมเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 2,394 2,394 2,394 
5. อตัรำเงินปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 88.7 100.0    97.5 
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  ทัง้นี ้ข้อมลูสิทธิประโยชน์ทำงภำษี กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ใน
อตัรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดดงันี ้  

1. ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัรำหุ้นละ 0.023 บำท รวมเป็นเงิน 
91.77 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยและไม่สำมำรถ
ขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ในอตัรำหุ้นละ 0.277 บำท รวมเป็น
เงิน 1,105.23 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยร้อยละ 10 
และสำมำรถน ำไปขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 
 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลงั และปี 2560 

ปี พ.ศ. 
เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลงั 
รวม 

(บาท/หุ้น) 
อัตราการจ่ายเงนิ 
ปันผลต่อก าไรสุทธิ  

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 % 

 

กำรจำ่ยเงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (ระหวำ่งกำล) และงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 

เงนิปันผล บาท/หุ้น จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

วันที่จ่าย 

เงินปันผลระหวำ่งกำล ผลประกอบกำร 6 เดือนแรก 0.30 1,197 12 กนัยำยน 2560 
เงินปันผลปลำยปี ผลประกอบกำร 6 เดือนหลงั 0.30 1,197 7 พฤษภำคม 2561 

 

ตำรำงเปรียบเทียบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2558 

ก ำไรสทุธิ  (ล้ำนบำท) 2,700 2,391 2,456 

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

  

- ระหวำ่งกำล 0.30 0.30 0.30 

- AGM 0.30 0.30 0.30 
เงินปันผลรวม (บำท) 0.60 0.60 0.60 
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รวมเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 2,394 2,394 2,394 
อตัรำเงินปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธิ 88.7% 100.0% 97.5% 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุวำ่ มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรจำ่ยเงินปันผลหรือไม ่ 
เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำลงมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2560 
วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 
 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,197 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดของกำรจำ่ยเงินปันผลในครัง้นี ้คือ 
1. ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัรำหุ้นละ 0.023 บำทรวมเป็นเงิน 

91.77 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำไม่ถกูหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยและไม่สำมำรถ
ขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ในอตัรำหุ้นละ 0.277 บำทรวมเป็น
เงิน 1,105.23 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยร้อยละ 10 
และสำมำรถน ำไปขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมท่ีเสนอ บริษัทฯ ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 13 มีนำคม 
2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลรวมตลอดปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำทด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 905 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,902,461 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,786,960        99.9964 
   ไมเ่ห็นด้วย           104,100                    0.0031 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

            11,401 
                    0 

         0.0003 
             - 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ก ำหนดว่ำ "ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
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จ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" 
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ท่ีก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นสำมญัประจ ำปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี นอกจำกนีส้ ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มีประกำศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุำคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดัให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั (EY) ท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ในงำนสอบบญัชี มีควำมตอ่เน่ืองในกำร
ตรวจสอบบญัชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี นอกจำกนีย้งัมีกำรให้บริกำรท่ีดี สำมำรถให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำท่ีมีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบท่ีมีคณุภำพน่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทัง้ 
EY เป็นบริษัทท่ีให้บริกำรกำรสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดบัสำกล เป็นท่ียอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงจึงสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจำก EY เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 โดยมีนำงสำวมณี รัต
นบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสมุำลี รีวรำบณัฑิต และ/หรือ นำงพนูนำรถ เผ่ำเจริญ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชี
ประจ ำปี 2561 โดยก ำหนดเงินคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 1,400,000 บำท บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ตำมสิ่งท่ี
สง่มำด้วย 3 หน้ำ 52 ถึงหน้ำ 54 

ทัง้นี ้กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 นัน้ ผู้ สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกัด ซึ่งไม่มีควำมสมัพนัธ์ 
และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว ใน
ลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำท่ีอย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทัง้บริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอ่ืนใด
นอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี  

ข้อมลูเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีย้อนหลงั 2 ปีและปี 2561 ดงันี ้ 

รายการ 2561 2560 2559 

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 655,000 625,000 625,000 
คำ่สอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 600,000 600,000 
คำ่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 75,000 75,000 75,000 
รวม 1,330,000 1,300,000 1,300,000 
คำ่ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 70,000 - - 
รวมทัง้สิน้ 1,400,000 1,300,000 1,300,000 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำมีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนด
คำ่ตอบแทนหรือไม ่ 
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  เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตัง้ 
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313 นำงสำวสุมำลี รีวรำบณัฑิต ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5238 แห่ง
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน
ของบริษัทฯ โดยมีคำ่ตอบแทนไมเ่กิน 1,400,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 911 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,907,862 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,645,061        99.9919 
   ไมเ่ห็นด้วย             13,901          0.0004 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

         248,900 
                    0 

         0.0076 
             - 

 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในวำระนีเ้ลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 4 ท่ำน
ได้แก่ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชย์กลุ นำยสวิุช พึ่งเจริญ และนำยสมนึก ชยัเดชสริุยะ ซึ่ง
ได้รับกำรเสนอช่ือเลือกตัง้ จะไม่อยู่ในห้องประชุมและงดออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง โดยจะกลบัเข้ำมำหลงัจำกได้
ทรำบผลกำรเลือกตัง้  
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน รำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยงำนตอ่ท่ีประชมุวำ่ ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 16 
ก ำหนดให้กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม 
(1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้
ท่ีสดุกบัหนึง่ในสำม กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธี
จบัสลำกส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำม
วำระนัน้อำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้  
 ในปี 2561 มีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

1.   นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์   กรรมกำร 
2.   นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชย์กลุ  กรรมกำร 
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3.   นำยสวุิช พึง่เจริญ   กรรมกำร  
4.   นำยสมนกึ ชยัเดชสริุยะ   กรรมกำรอิสระ 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของ

บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวนัท่ี 1 กันยำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำปรำกฏว่ำ ไม่
มีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเข้ำมำยงับริษัทฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบคุคลท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนท่ีดี และมีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกลรวมทัง้มี
คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร สำมำรถอทุิศเวลำให้ได้อยำ่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่กำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ยงัค ำนงึถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ทกัษะจ ำเป็นท่ี
ยงัขำด คณุสมบตัิท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้รำยช่ือกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ตลอดจน
พิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำร ท่ีด ำรงต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรท่ี
โปร่งใส สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระท่ีอยู่ในล ำดบัท่ี 4 ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิควำมเป็นกรรมกำรอิสระ ตำม
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระ 
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ
เป็นกรรมกำรอยู่ในวำระมำกกว่ำ 9 ปี ด้วยบริษัทฯ เห็นว่ำเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจมีส่วนท ำให้
ธุรกิจเติบโตและมัน่คง สำมำรถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุในเร่ืองกำรถือหุ้น โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
ต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้บุคคลเป็น
กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์   ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
2.   นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชย์กลุ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
3.   นำยสวุิช พึง่เจริญ    ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
4.   นำยสมนกึ ชยัเดชสริุยะ  ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเก่ียวกับกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือไม ่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นำยบญุชว่ย  ตัง้วฒันศริิกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 

: 
 
ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ เม่ือปี 2560 คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร ต่อมำในปี 2561 ด ำรงต ำแหน่งเป็นท่ีปรึกษำ
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ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
นำยทรงพล สคุนธพงศ์ 
อำสำพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น   
สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
 ประธำนกรรมกำร 
 

 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

ของบริษัทฯ โดยมีคณุวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมกำรผู้จดักำร ทัง้นี ้ใน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ท่ีผ่ำนมำไม่มีวำระในกำรเปล่ียน
กรรมกำรผู้ จัดกำร มีสำเหตุประกำรใด บริษัทฯ จึงได้เปล่ียนกรรมกำร
ผู้จดักำร 
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้ จัดกำรตำมสัญญำว่ำจ้ำง ซึ่งสัญญำได้ครบก ำหนดวำระกำร
ด ำรงต ำแหนง่แล้ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีกำรตอ่สญัญำมำแล้วเป็นระยะเวลำ 2 ปี
และได้ครบก ำหนดสัญญำเม่ือวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ จึงได้
แตง่ตัง้ คณุวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมกำรผู้จดักำรและให้ คณุชยัวฒัน์ 
อทุยัวรรณ์ เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นกรรมกำรบริษัท 
ในบริษัทท่ีเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ 
ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ ในกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรอิสระท่ีออก
จำกต ำแหนง่ตำมวำระมีประเดน็ค ำถำม 2 ประกำรคือ  
ประกำรท่ี 1 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำ
จดุเดน่ส ำคญัในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระในเร่ืองใด ท่ีจะเป็นจดุเช่ือมโยง
ในกำรน ำไปสูท่ิศทำง หรือกลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีได้วำงไว้ในอนำคต 
ประกำรท่ี 2 คณะกรรมกำรได้มีกำรหำรือเร่ืองของกรรมกำรอิสระท่ีด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเกินกว่ำ 9 ปีหรือไม่ และในอนำคตคณะกรรมกำร
มีนโยบำยท่ีจะวำงกรอบระยะเวลำ กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
หรือไม่ ทัง้นี ้เม่ือมีกำรพิจำรณำลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรท่ีออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระเรียบร้อยแล้ว ขอให้กรรมกำรอิสระท่ีได้รับกำรเลือกตัง้
แสดงวิสยัทศัน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นรำยบคุคลตอ่ไป 
กล่ำวต่อท่ีประชุมว่ำ กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ นัน้ 
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้บริหำรระดบัสงู ผู้ เช่ียวชำญจำกหลำยสำขำอำชีพ อำทิ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นอดีตรองผู้ ว่ำกำร
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน
ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นอดีตผู้บริหำรระดบัสูงจำกกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ บริหำร
ระดบัสงูจำกกำรทำงพิเศษ และเป็นนกักฏหมำยท่ีเข้ำมำช่วยดแูลบริษัทฯ 
รวมถึงประธำนกรรมกำรซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำน
กำรเ งิน อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกำระทรวงกำรคลัง  เ ป็นต้น ซึ่ ง เ ป็น
องค์ประกอบท่ีครบถ้วนในกำรเข้ำมำดแูลบริษัทฯ ในด้ำนนโยบำย ธรรมำภิ
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บำล ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย และหน้ำท่ีพึ่งปฏิบตัิเพ่ือสงัคม ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีท ำให้
บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นท่ียงัต้องกำรจะได้กรรมกำรอิสระทัง้ 4 ท่ำนให้ร่วม
อยูใ่นคณะกรรมกำรบริษัท เพรำะบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จำกค ำแนะน ำ
และกำรบริหำรงำนจำกทำ่นเหลำ่นี ้

  เม่ือไม่มีค ำถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำลงมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำร
ท่ีออกตำมวำระเป็นรำยบคุคล  
                   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 
 มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แตง่ตัง้ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชย์กลุ นำยสวุิช พึง่เจริญ และนำยสมนกึ ชยั
เดชสุริยะ กรรมกำรท่ีครบวำระกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตำมท่ี
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 913 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,862 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

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

คดิเป็นร้อยละ 99.3583 0.6414 0.0002 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันตสุิวณิชย์กุล 3,245,221,561 เสียง 10,444,301 เสียง 246,900 เสียง 

คดิเป็นร้อยละ          99.6716             0.3207 0.0075 

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

คดิเป็นร้อยละ           99.6716 0.3281 0.0002 

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

คดิเป็นร้อยละ           99.9826 0.0098 0.0075 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 ในวำระนี ้เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรทุกท่ำนท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นถือว่ำเป็นผู้ มี
สว่นได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวำระนี ้
 ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 

  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
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ซึ่งมาประชุม" และตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ี ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำปี โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือตำมท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติ  นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กบับริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกนั โดยคำ่ตอบแทน
กรรมกำรดงักล่ำวนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมกำรมี คณุภำพและสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 
บริษัทฯ มีก ำไรมำกว่ำปี 2559 และปี 2558 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรยงัคงใช้อัตรำเดิมทัง้ในปี 2559 และ 
2560 ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรใน
อตัรำเทำ่เดมิด้วยเชน่กนั โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอคำ่ตอบแทน ดงันี ้

     องค์ประกอบคำ่ตอบแทน   
1. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 
2. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

   หลกัเกณฑ์ 

1. โบนสักรรมกำร : ก ำหนดโบนสักรรมกำรตอบแทนผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2560 จ ำนวนไม่
เกิน 18,420,000 บำท พิจำรณำจำ่ยโบนสักรรมกำรในจ ำนวนท่ีเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำน  

2.  คำ่ตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำร : คำ่ตอบแทนผลกำรปฏิบตังิำนประจ ำปี 2561 จ ำนวนไม่
เกิน 7,890,000 บำท คำ่ตอบแทนประจ ำพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เทียบกบั
เปำ้หมำยเชน่เดียวกบักำรพิจำรณำโบนสัของกรรมกำร  

3. โบนสัและคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดเปรียบเทียบดงันี ้ 

 
 

ตำรำงเปรียบเทียบโบนสัคณะกรรมกำร 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2560 

โบนัส ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ ำนวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
 

 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2561 
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

คณะกรรมการ 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 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 423,000        423,000 423,000 

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

คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,890,000 บำทและโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
18,420,000 บำท รวมคำ่ตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน 26,310,000 บำท 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
หรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นำยสืบศกัดิ ์พิภพมงคล 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
ดร. ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
นำยสืบศกัดิ ์พิภพมงคล 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 

ได้แสดงควำมคิดเห็นตอ่ท่ีประชมุวำ่ จำกกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผลก ำไรเพิ่มขึน้ได้
อย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่มีข้อขดัข้องแต่อย่ำงใดในจ ำนวนเงิน
คำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีได้เสนอตอ่ท่ีประชมุ แตต้่องกำรให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ในอตัรำท่ีเพิ่มขึน้จำกก ำไรท่ี
เพิ่มมำกขึน้ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ แม้ว่ำผลประกอบกำรปี 2560 จะมีผลก ำไรท่ี
มำกขึน้ แต่กำรจ่ำยเงินปันผลยงัคงอตัรำเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ ด้วยบริษัทฯ 
ได้น ำผลก ำไรท่ีเพิ่มมำกขึน้ไปใช้ในกำรลงทนุเพิ่มขึน้ เพ่ือผลตอบแทนตอ่
ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมเห็นเพิ่มเติม โดยขอฝำกควำมคิดดงักล่ำว เพ่ือเน้น
ย ำ้ตอ่ท่ีประชมุและคณะกรรมกำรให้พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นในปีตอ่ไป ตำมท่ีประธำนฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบ 
กล่ำวตอ่ท่ีประชมุทรำบว่ำ บริษัทฯ มีเงินลงทนุท่ีสะสมไว้และสำมำรถใช้
จ่ำยได้ในอนำคต โดยเงินสะสมเพ่ือกำรลงทนุนีย้งัคงอยู่กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป
หำกบริษัทฯ ยงัไมมี่กำรน ำเงินไปลงทนุ ในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ จะไมมี่
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เงินสะสมจำกเงินดงักล่ำว ดงันัน้ เงินก ำไรท่ีไม่ได้จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ให้กบักรรมกำร ยงัคงเป็นเงินสะสมของผู้ ถือหุ้นเชน่เดมิ 
 

  เม่ือไมมี่ค ำถำมประธำนฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจำรณำลงมตอินมุตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

                    วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มำประชมุ ตำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมำกกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุ และออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติโบนัสของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2560 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 18,420,000 
บำท และก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,890,000 บำท 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 914 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,863 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,343,069,965        99.6055 
   ไมเ่ห็นด้วย     10,205,398          0.3134 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

      2,636,500 
             1,000 

         0.0809 
             - 

ทัง้นี ้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระนี จ้ ำนวน 
2,242,600 เสียง 

 

วาระที่ 8    พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับ (หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 27) 
  ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำร รำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
        กรรมกำรผู้จดักำร รำยงำนตอ่ท่ีประชมุว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 27 คณะกรรมกำรต้องจดัให้
มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ กำร
ประชุมผู้ ถือหุ้ นครำวอ่ืนให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
           ด้วยค ำสัง่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ให้ยกเลิกข้อควำมใน
มำตรำ 100 แหง่พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ท ำให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 27 ซึง่ก ำหนดตำม
กฏหมำยเดมิไมมี่ผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไป เน่ืองจำกขดักบักฏหมำยแก้ไขใหม ่โดยมีรำยละเอียดดงันี ้   

ข้อบังคับเดมิ กฎหมายแก้ไขใหม่ 

ข้อ 27 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือน นับ
แตว่นัสิน้รอบบญัชีของบริษัทฯ  

มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือขอให้
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      กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว
ให้เรียกกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นมีหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้
ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำย่ีสิบห้ำคนซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้
เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ใน
กรณีเชน่นีค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นภำยในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือ
หุ้น 

คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น กำรประชุม
วิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
กำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือ
ดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรต้องจดัให้
มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำวัน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น  
      ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ น 
ทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้
จ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภำยในส่ีสิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่ำเป็นกำรประชมุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มี
กำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  
      ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคสองครัง้ใด 
จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 103 ผู้ ถือหุ้นตำม
วรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิด
จำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุวำ่ มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรแก้ไขข้อบงัคบั (หมวดท่ี 4 กำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นข้อ 27) หรือไม ่  
  เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ 
(หมวดท่ี 4 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นข้อ 27)   

วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 (2) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน อนมุตักิำรแก้ไขข้อบงัคบั (หมวดท่ี 4 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นข้อ 27) ให้สอดคล้องกบักำร
แก้ไขมำตรำ 100 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ตำมค ำสัง่คณะรักษำควำม
สงบแหง่ชำตท่ีิ 21/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 914 รำย คดิเป็นคะแนนเสียง 3,255,912,863 เสียงหรือคดิเป็นร้อยละ100 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,255,635,862        99.9914 
   ไมเ่ห็นด้วย              6,000          0.0001 
   งดออกเสียง 
   บตัรเสีย 

         270,901 
                         100                     

         0.0083 
             - 

 
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ ได้สอบถำมตอ่ท่ีประชมุว่ำ มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อเสนอแนะ ข้อแนะน ำหรือมีควำมประสงค์
จะซกัถำมเร่ืองอ่ืนใดหรือไม ่

 ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
 

นำยมำนิตย์ เลิศสำครศริิ 
ผู้ ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่ำวแสดงควำมช่ืนชมต่อคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีผลประกอบกำรของ    
ทีทีดบับลิว เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองมีผลก ำไรท่ีดี ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคง
ลงทุนใน บมจ. ซีเค พำวเวอร์ และกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงกำรโรงผลิต
น ำ้ประปำท่ีกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ียงัไม่ได้มีผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ โดยคำดว่ำเม่ือโครงกำรดังกล่ำวสัมฤทธ์ิผล บริษัทฯ จะมีผล
ประกอบกำรท่ีดีขึน้กว่ำ ณ ปัจจุบนันี ้โดยขอช่ืนชมต่อคณะกรรมกำรอีก
ว่ำ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีกำรลงทุน บริษัทฯ ยงัสำมำรถรักษำผลตอบแทน
ตอ่ผู้ ถือหุ้น (ROE) เป็นเลข 2 หลกัมำโดยตลอด รวมถึงผลตอบแทนตอ่ผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นตวัเงินหรือเงินปันผลมีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปด้วยดี 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ ถือหุ้ นได้มีค ำถำมต่อท่ีประชุมว่ำ  โครงกำรโรงผลิต
น ำ้ประปำท่ีกระทุม่แบน ทรำบวำ่กำรลงทนุโครงกำรเพ่ือให้ได้ปริมำณกำร
ผลิตท่ี 400,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยบริษัทได้ทดลองระบบ (Test 
Run) ไปแล้ว 100,000 ลกูบำศก์เมตร ผู้ ถือหุ้นถำมวำ่ 
1. ปริมำณกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเพิ่มขึน้ 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

ขณะนีมี้ปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น ำ้อย่ำงไรบ้ำง 
(Demand) และจะมีโอกำสเติบโตจนถึงจ ำนวน 400,000 ลูกบำศก์
เมตรในระยะเวลำก่ีปี 

2. กรณีหำกปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้เพิ่มขึน้ในอนำคตไปจนถึง 
400,000 ลูกบำศก์เมตร เงินลงทุนท่ีจะลงทุนเพิ่มจำกโครงกำรนีจ้ะ
เป็นสัดส่วนจ ำนวนเท่ำไร ผู้ ถือหุ้ นทรำบดีว่ำโครงสร้ำงท่ีลงทุนใน
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นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชย์กลุ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะแรกนัน้ โครงสร้ำงได้เตรียมกำรลงทุนส ำหรับก ำลังกำรผลิต
จ ำนวน 400,000 ลูกบำศก์เมตรเรียบร้อยไว้แล้ว หำกแต่อำจมี
บำงสว่นท่ีอำจจะต้องลงทนุเพิ่ม ผู้ ถือหุ้นต้องกำรทรำบงบลงทนุเพิ่มมี
จ ำนวนเทำ่ไร 

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบว่ำในภำพรวมของกำรผลิตน ำ้ประปำทัง้ ประปำ
ปทุมธำนี (PTW) และทีทีดับบลิว (TTW) ปัจจุบัน PTW จ่ำยน ำ้ให้กับ 
กปภ. ท่ีจ ำนวน 380,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และสำมำรถจ่ำยได้ถึง 
488,000 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั โดยขณะนี ้กปภ. รับน ำ้ประปำจำก PTW 
ในปริมำณท่ีใกล้เคียงกับก ำลงักำรผลิต ดงันัน้ โอกำสท่ี กปภ. จะซือ้น ำ้
จำก PTW เต็มก ำลังกำรผลิตมีควำมเป็นไปได้สูง ซึ่งขณะนี ้PTW อยู่
ระหวำ่งกำรเจรจำกบั กปภ. โดย PTW มีควำมพร้อมท่ีจะผลิตและส่งจ่ำย
น ำ้ประปำให้กับ กปภ. เต็มจ ำนวน 488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั กรณี
หำก กปภ. มีปริมำณควำมต้องกำรน ำ้มำกกว่ำ 488,000 ลกูบำศก์เมตร
ต่อวนั หำกมีควำมจ ำเป็นต้องลงทุนเพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิต PTW จะมี
กำรทบทวนอีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำมปริมำณกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีจ ำนวน 
488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันเพียงพอท่ีจะจ่ำยน ำ้ให้กับ กปภ. เป็น
ระยะเวลำหลำยปี หรือเพียงพอตำมอำยสุญัญำสมัปทำนของ PTW ท่ีจะ
สิน้สดุลงในปี 2566 
       ส่วนของ TTW ในพืน้ท่ี สมุทรสำคร-นครปฐมได้มีกำรจ่ำยน ำ้ให้กับ 
กปภ. ถึงจ ำนวน 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั ปัจจุบนั TTW ได้ขยำย
ก ำลังกำรผลิตเป็นจ ำนวน 540,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยใน
ระยะเวลำ 3-4 ปีปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้จะเกินกว่ำ 440,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะนี ้กปภ. มีปริมำณรับซือ้น ำ้ประปำอยู่ท่ี
จ ำนวนกว่ำ 400,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันเล็กน้อย ดงันัน้ กำรลงทุนท่ี 
TTW ได้ด ำเนินกำรแล้วจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรรับซือ้น ำ้ของ กปภ. 
ในระยะเวลำ 5-10 ปี และในอนำคตหำกมีควำมต้องกำรปริมำณกำรใช้
น ำ้เพิ่มขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำอีกครัง้ส ำหรับกำรลงทุนเพ่ือขยำยก ำลงั
กำรผลิต จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำกำรลงทุนของบริษัทฯ ครอบคลุม
อย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้ในส่วนปริมำณกำรรับซือ้น ำ้ประปำของ กปภ. อยู่ใน
ระหว่ำงกำรเจรจำซึ่งหำกปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้สูงกว่ำท่ีประมำณ
กำร บริษัทฯ จะพิจำรณำเพิ่มก ำลงักำรผลิตเป็นระยะตอ่ไป 
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นำยสมศกัดิ ์แก่นสวุรรณ์                         
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
นำงสำวสดุำรัตน์ เจียมจนัทร์              
เลขำนกุำรบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยสมศกัดิ ์แก่นสวุรรณ์                         
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

สอบถำมกับท่ีประชุมในเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรณีของ
พนกังำนท่ีมีกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้ 
1. พนกังำนท่ีท ำกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีกำรรำยงำนหรือไม ่  
2. หนว่ยงำนใดเป็นผู้ตรวจสอบ   
3. เ ม่ือท ำกำรซือ้ขำยหุ้ นของบริษัทฯ แล้ว จะต้องรำยงำนภำยใน

ระยะเวลำก่ีวนั 
เรียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ดงันี ้
1. กรณีพนกังำนมีกำรซือ้ขำยหุ้ นของบริษัทฯ จะต้องรำยงำนหรือไม่นัน้ 

ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนดว่ำ บคุคลท่ีจะต้องรำยงำนกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้นบัจำกผู้บริหำรสูงสุด 4 ล ำดบั ได้แก่ 
กรรมกำรผู้จดักำร ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย โดย
จะต้องรำยงำนภำยใน 3 วนัตำมแบบ 59-2 นบัแตว่นัท่ีท ำกำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนพนักงำนระดับเ จ้ำหน้ำ ท่ีทั่ ว ไป 
หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องรำยงำน  อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ มีข้อก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไว้ในจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เร่ืองแนวทำงกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน บริษัทฯ ได้
ก ำหนดห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีเก่ียวข้องและรู้ข้อมลู
เก่ียวกบังบกำรเงินซือ้หรือขำยหุ้น 45 วนัก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ 
24 ชัว่โมงหลงักำรเปิดเผยข้อมลู  

2. ฝ่ำยกิจกำรองค์กร มีหน้ำท่ีตรวจสอบกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บริษัทของ
พนกังำน 

3. เม่ือท ำกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ แล้ว บุคคลท่ีมีหน้ำท่ีต้องรำยงำน
จะต้องจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
(แบบ 59-2) รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีได้มีกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ (หุ้น) 

เหตุใดพนักงำนจึงไม่ต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจำก
ทรำบวำ่บคุคลใดก็ตำมท่ีล่วงรู้ถึงข้อมลูด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ มีข้อห้ำม
กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ จึงเห็นควรว่ำบริษัทฯ ควรออกเป็นระเบียบให้
พนกังำนพึงปฏิบตัิ กรณีท่ีพนกังำนมีกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ จะต้อง
รำยงำนให้ผู้ตรวจสอบได้รับทรำบ โดยไม่ต้องให้หน่วยงำนตรวจสอบไป
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ท ำกำรตรวจสอบ ซึ่งหลำยบริษัทได้มีระเบียบหรือข้อบงัคบัในเร่ืองนี ้จึง
ขอฝำกไว้ให้ท่ีประชมุได้พิจำรณำ 
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำ ในเร่ืองกำรห้ำมซือ้ขำยหลักทรัพย์หรือรำยงำน
กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีในระดบัท่ีต ่ำกว่ำ
ผู้บริหำรท่ีต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ ก.ล.ต. ในขณะนี ้บริษัทฯ ยงัไม่มี
ระเบียบในเร่ืองนี ้ประธำนฯ ให้ควำมเห็นวำ่อำจเป็นเร่ืองท่ีควรกระท ำโดย
จะขอน ำกลบัไปพิจำรณำอีกครัง้ 
บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีมีผลก ำไรท่ีเพิ่มขึน้ และได้มีกำรกนัส ำรอง
ตำมเง่ือนไขของสัญญำสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในอตัรำร้อยละ 10 เป็นเงินประมำณ 
1,600 ล้ำนบำท ถำมวำ่  
1. บริษัทฯ ได้น ำเงินกนัส ำรองสว่นนีไ้ปลงทนุอะไร  
2. ต้องกำรให้บริษัทฯ จัดเย่ียมชมกิจกำร (Company visit) เน่ืองจำก

ต้องกำรเห็นวำ่บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งไร 
บริษัทฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก้ไขสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบ
กิจกำรประปำ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบำยท่ีจะน ำไปช ำระหนีเ้งินกู้ ยืมตำ่งๆ 
และกนัอีกสว่นหนึง่ไว้ส ำหรับเตรียมกำรลงทนุใหม่ๆ  ของบริษัทฯ 
ส ำหรับกำรจดัเย่ียมชมกิจกำร (Company visit) บริษัทฯ มีควำมยินดีเป็น
อย่ำงยิ่ง ท่ีจะเปิดโอกำสให้กับผู้ ถือหุ้นได้เข้ำเย่ียมชมกิจกำรของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำเวลำท่ีเหมำะสมและจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบ
ตอ่ไป 
ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีกบักรรมกำร ท่ีได้รับเลือกกลบัมำบริหำรงำนอีก
ครัง้ซึ่งเป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นท่ียอมรับจำกผู้ ถือหุ้น 
โอกำสนีผู้้ ถือหุ้นได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ ในพืน้ท่ีสมทุรสำคร โรงผลิต
น ำ้ประปำกระทุ่มแบนจะมีก ำลังกำรผลิตท่ี 400,000 ลบ.ม./วัน และมี
ก ำลงัผลิตเร่ิมต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั ปัจจุบนัก ำลงักำรผลิตท่ีจ ำนวน 
540,000 ลบ.ม./วัน โดยเป็นก ำลงักำรผลิตดงักล่ำวเป็นของโรงผลิตน ำ้
กระทุม่แบนและบำงเลนรวมกนั หรือเฉพำะท่ีโรงผลิตน ำ้กระทุม่แบนเพียง
แหง่เดียว  
แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่ำ โรงผลิตน ำ้ประปำกระทุ่มแบนมีก ำลงักำรผลิตเร่ิมต้น
ท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั และสำมำรถขยำยก ำหลงักำรผลิตได้ถึง 400,000 
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ลบ.ม./วนั โดยบริษัทฯ จะเพิ่มก ำลงัผลิตตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้
ท่ีเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 5 ซึ่งจะใช้เวลำอีกหลำยปีจึงจะครบก ำลังกำร
ผลิตท่ี 400,000 ลบ.ม.ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเพิ่มก ำลังกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรใช้น ำ้ โดยเฉพำะกำรเติบโตของนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัด
สมทุรสำคร โดยจะเพิ่มก ำลงัผลิตครัง้ละประมำณ 100,000  ลบ.ม. ทัง้นี ้
ปริมำณกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีจ ำนวน 540,000 ลบ.ม./วนัเป็นของโรงผลิต
น ำ้กระทุม่แบนและบำงเลนรวมกนั ส ำหรับพืน้ท่ีปทมุธำนี - รังสิตยงัคงอยู่
ในระดบัท่ีคอ่นข้ำงคงท่ี  
เม่ือรวมก ำลังกำรผลิตของโรงผลิตน ำ้กระทุ่มแบนและบำงเลนแล้ว   
บริษัทฯ มีกำรจำ่ยน ำ้ประปำเข้ำระบบท่ีใช้อยู่ปัจจบุนัเป็นปริมำณเทำ่ใด 
โรงผลิตน ำ้ประปำกระทุ่มแบนและบำงเลนจะเป็นสัญญำเดียวกัน โดย
ปัจจุบนั กปภ. รับซือ้น ำ้จำกบริษัทฯ ประมำณ 400,000 ลบ.ม./วนั ส่วน
ก ำลังผลิตใหม่สำมำรถขยำยได้ถึง 400,000 ลบ.ม./วัน เป็นก ำลังผลิต
ของโรงผลิตน ำ้กระทุม่แบนและบำงเลนรวมกนั 
ตำมท่ีผู้ ถือหุ้นเข้ำใจก ำลงักำรผลิตท่ีสำมำรถผลิตได้จ ำนวน 540,000 ลบ.
ม./วนั ต้นทนุของบริษัทฯ จะไมเ่พิ่มขึน้เน่ืองจำกปริมำณกำรผลิตสำมำรถ
เพิ่มขึน้ได้อีก และในส่วนของโรงผลิตน ำ้ประปำบำงเลน ปัจจบุนัมีก ำลงั
กำรผลิตจ ำนวนเทำ่ไร 
แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ ต้นทนุของบริษัทฯ รวมก ำลงักำรผลิตท่ีโรงผลิต
น ำ้กระทุม่แบนและบำงเลนจ ำนวน 540,000 ลบ.ม./วนัแล้วดงันัน้บริษัทฯ 
จงึไมต้่องมีกำรลงทนุเพิ่มหำกไม่เกินปริมำณดงักลำ่ว ในสว่นของโรงผลิต
น ำ้ประปำบำงเลนนัน้  เป็นพืน้ ท่ีให้บริกำรของบริษัทฯ ในจังหวัด
สมุทรสำคร - นครปฐม ดังนัน้ โรงผลิตน ำ้กระทุ่มแบนจึงเป็นสัญญำ
เดียวกนั ขณะนี ้กปภ. รับซือ้น ำ้ประปำประมำณ 400,000 ลบ.ม./วนั หำก 
กปภ. ต้องกำรซือ้น ำ้เพิ่ม (อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ) จำกจ ำนวน 440,000 
ลบ.ม./วนั กปภ. จะขอพิจำรณำในรำคำท่ีเหมำะสมอีกครัง้ โดยก ำลงัผลิต
ทัง้หมดของพืน้ท่ีสมทุรสำคร-นครปฐม ท่ีบริษัทฯ ได้ลงทนุปัจจบุนัมีก ำลงั
กำรผลิตทัง้หมดท่ี 540,000 ลบ.ม./วนั 
ปริมำณน ำ้ท่ีบริษัทฯ ได้จ่ำยเข้ำมำในพืน้ท่ีเส้นทำงถนนเศรษฐกิจท่ีมี
เส้นผ่ำศนูย์กลำง 1.5 เมตรเป็นน ำ้ดิบไม่ใช่น ำ้ประปำ บริษัทฯ มีเหตผุล
อะไรท่ีต้องวำงท่อให้กับ กปภ. เพ่ือผลิตเป็นน ำ้ประปำ และบริษัทฯ จ่ำย
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น ำ้ให้กับ กปภ.ในรำคำลูกบำศก์เมตรละเท่ำไร มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่
อยำ่งไร 
ได้เรียนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ กิจกำรของบริษัทฯ เป็นกำรจ่ำย
น ำ้ประปำเป็นจ ำนวนมำก (Bulk Sales) เพ่ือให้ กปภ.ไปขำยต่อ ตำมท่ี
ท่ำนผู้ ถือหุ้นได้แจ้งนัน้ จะต้องตรวจสอบเบือ้งต้นว่ำต ำแหน่งท่ีพบนัน้ อยู่
ในพืน้ท่ีใด หำกเป็นพืน้ท่ีให้บริกำรของบริษัทฯ ปริมำณน ำ้ดงักล่ำว คือ
น ำ้ประปำท่ีบริษัทฯ จ่ำยให้กับ กปภ.เพ่ือน ำไปขำยต่อให้กับประชำชน 
หำกเป็นพืน้ท่ีอ่ืนท่ีเป็นของ อบต. หรือบำงพืน้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ดิบ ในสว่นนัน้จะ
ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัทฯ  
กล่ำวเพิ่มเติมกับท่ีประชุมว่ำ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ำยน ำ้ดิบแต่ผลิตและจ่ำย
น ำ้ประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค ส ำหรับท่อน ำ้ดิบท่ีเห็นบน
เส้นทำงถนนเศรษฐกิจ เป็นท่อน ำ้ดิบท่ีส่งน ำ้ดิบไปท่ีโรงผลิตน ำ้ประปำ
กระทุม่แบน  
ได้สอบถำมคณะกรรมกำร ดงันี ้
1.    ในเร่ืองงบกำรเงินในเอกสำรหน้ำ 101 ได้รำยงำนถึงงบกระแสเงินสด

กิจกรรมกำรลงทุนซึ่งเปรียบเทียบในปี  2560 มีตัวเลขเป็นบวก
ประมำณ 1 ,734 ล้ำนบำทเทียบกับปี 2559 ซึ่งตัวเลขติดลบ
ประมำณ 331 ล้ำนบำท มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งไร  

2.     ในงบกระแสเงินสดท่ีจะลงทุนในปี 2561 จะเพิ่มหรือลดลงจำก       
ปี 2560 

ได้ตอบค ำถำมตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1. งบกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนในปี 2559 เป็นยอดใช้ไป โดย

หลักๆ ใช้ส ำหรับลงทุนก่อสร้ำงโรงผลิตน ำ้ประปำกระทุ่มแบน
ประมำณพันกว่ำล้ำนบำท ส่วนในปี 2560 กำรลงทุนจะลดลง
เน่ืองจำกกำรก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณ
เดือนมิถุนำยน 2560 ส่งผลให้กำรลงทุนลดลง เ ม่ือเทียบกับ
ภำพรวมแล้ว งบกระแส เงินสดก็จะเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2559    

2. งบลงทุนในปี 2561 จะใช้งบลงทุนน้อยกว่ำปี 2560 เน่ืองจำกไม่มี
กำรก่อสร้ำง โดยสว่นใหญ่จะเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ โรง
ผลิตน ำ้ประปำ  

ตำมข้อมลูท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กรรมกำรผู้จดักำรยงัคงเป็นคณุ
ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์และคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นผู้ ช่วยกรรมกำร



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                  หน้ำ 51 จำก 85 

 
 
 
 

ดร. ทนง พิทยะ                             
ประธำนกรรมกำร 

 
 
 

: 
 

ผู้ จัดกำร จึงขอให้ท่ีประชุมช่วยปรับปรุง (update) รำยงำนประจ ำปีให้
เป็นปัจจบุนั 
แจ้งให้ท่ีประชุมและผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำ รำยงำนประจ ำปีท่ีแจกให้กับผู้ ถือ
หุ้นนัน้ เป็นรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งคณุชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ ยงัคงด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร โดยได้หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จดักำรในปี 2561 
 

  ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ ขอบคณุควำมคดิเห็นตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และ
เม่ือไมมี่กิจกำรอ่ืนใดต้องพิจำรณำ ประธำนฯ กลำ่วปิดประชมุเวลำ 16.15 น. 
 

 
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ______________________ 
                       ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
            ประธำนท่ีประชมุ                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




