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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

 

 

วนั เวลำ และสถำนท่ีประชมุ 
 ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชัน้ 7 
โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 

กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 ทำ่น เข้ำร่วมประชมุครบทกุทำ่น (คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชย์กลุ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

5. นำยสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. ดร.สมบตั ิ กิจจำลกัษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
7. นำยสวุิช  พึง่เจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำงพเยำว์  มริตตนะพร กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ 

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
9. นำยภทัรุตม์  ทรรทรำนนท์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
10. นำยชนุสเุกะ  มไุร กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
11. นำยฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
12. นำงสำววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จดักำร 
 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชมุจ ำนวน 
1. นำยธนชั ศริิเจริญ ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนปฏิบตักิำร 

 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
2. นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 รักษำกำรผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบริหำร 
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3. นำงสำวสดุำรัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร และ เลขำนกุำรบริษัท 
4. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
5. นำยพิพฒัน์ คตกิลุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร 
6. นำยชชัวำล เทียนประเสริฐกิจ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ 
7. นำงบศุวรรณ ผลประเสริฐ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำร 
 

ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
นำยชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์  
 

ท่ีปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำท่ีดแูลและตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชมุ 
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกดั 
 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
นำงกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 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 
นำงสำวสดุำรัตน์  ดลิกโกมล ผู้ ถือหุ้น 
นำยสิรภพ วงศ์ใหญ่ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

กำรชีแ้จงผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ 
 เลขำนกุำรบริษัทฯ ได้แนะน ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท 
ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกัด และ ผู้สอบบญัชีจำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด และชีแ้จงว่ำ
บริษัทฯ ได้ท ำกำรก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัองัคำรท่ี 12 มีนำคม 2562 เพ่ือสิทธิในกำร
เข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีผู้ ถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้ 13,244 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ี
ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 11 มีนำคม 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
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พร้อมเอกสำรประกอบทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี  20 มีนำคม 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำ
ข้อมูลล่วงหน้ำ จำกนัน้ได้เชิญผู้ แทนผู้ ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุมจ ำนวน 2 รำย เพ่ือร่วมตรวจนับ
คะแนนร่วมกับท่ีปรึกษำกฎหมำย พร้อมกับชีแ้จงอีกว่ำ หำกผู้ ถือหุ้ นท่ีมีควำมประสงค์จะซักถำมหรือ
ต้องกำรให้คณะกรรมกำร หรือฝ่ำยบริหำรชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้  ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนำมสกุล 
เพ่ือบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุพร้อมทัง้ใช้ไมโครโฟนท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ 
 เลขำนกุำรบริษัท ได้ชีแ้จงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุวำ่ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 กำรออก
เสียงลงคะแนนในวำระตำ่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่  และจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกบัหนึ่งเสียง ประธำนท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลงัจำกท่ีได้มี
กำรน ำเสนอและพิจำรณำในแต่ละวำระโดยท่ีประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้จัดบตัรลงคะแนนแจกให้เพ่ือใช้ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะต้องลงลำยมือช่ือในใบลงคะแนนด้วย 
แต่ไม่อนุญำตให้มีกำรแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงน ำมำสรุปผลกำร
ลงคะแนนให้ประธำนฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุทรำบตอ่ไป 
 ในกำรนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงท่ีเหลือจะเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วยในวำระนัน้ๆ ทัง้นี ้
ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงดงักล่ำว จะค ำนงึถึงกำรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้
ตำมหนงัสือมอบฉันทะเป็นส ำคญั มติของท่ีประชมุในแตล่ะวำระใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียง
เท่ำกัน ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ยกเว้นวำระท่ี 7 ให้ใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 รำยละเอียด
ผลกำรนับของแต่ละวำระ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป โดยมีท่ีปรึกษำ
กฎหมำยและผู้แทนผู้ ถือหุ้นท ำหน้ำท่ีเป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 
 

เร่ิมกำรประชมุ 
 ดร.ทนง  พิทยะ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชมุ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่ำมีผู้ ถือ
หุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง  460  รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้  8,799,764  หุ้น 
 ผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น  352  รำย   นบัจ ำนวนหุ้นได้      3,097,550,532   หุ้น 
 รวมทั ง้สิ น้  812 รำย เป็นจ ำนวนหุ้ น  3,106,350,296 หุ้ น  คิด เป็น ร้อยละ 77.85 ของหุ้ น ท่ี
ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 30 ประธำนฯ จงึกลำ่วเปิดประชมุและเร่ิมประชมุตำมระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
  ประธำนฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม
แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ตำมท่ีได้ส่งส ำเนำรำยงำน
กำรประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบัรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2561 หรือไม ่
  เม่ือไม่มีค ำถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษำยน 
2561 ตำมท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 855 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,248,080,527 เสียง หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,244,655,727 99.8945 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 3,424,800 0.1054 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,248,080,527  

 
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
 กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุวำ่ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ 
จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน (MD & A) ของ
รำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 2 ผลประกอบกำรโดยรวม ควำมส ำเร็จต่ำงๆ และกิจกรรม/
โครงกำรเพ่ือตอบแทนชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปดงันี ้
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ผลประกอบกำรโดยรวมในปี 2561  

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน  2,861 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 180 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 เน่ืองจำก 

- รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ประปำเพิ่มขึน้ 
- ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจำกบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมี

ยอดขำยไฟฟ้ำท่ีเพิ่มขึน้ 
- คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินลดลง เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้มีกำรจำ่ยคืนเงินกู้ก่อนก ำหนด 
ปริมำณกำรจ่ำยน ำ้ประปำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดจ่ำยน ำ้รวมของทัง้ 2 พืน้ท่ีเท่ำกบั 

304.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเป็นของพืน้ท่ีให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐม จ ำนวน 158.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
เพิ่มขึน้จำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 8.5 และพืน้ท่ีให้บริกำรปทุมธำนี-รังสิต จ ำนวน 145.9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
เพิ่มขึน้จำกปีท่ีผำ่นมำร้อยละ 7.4 

ปริมำณกำรจำ่ยน ำ้เฉล่ียทัง้ 2 พืน้ท่ีในปี 2561 มีดงันี ้
TTW จำ่ยน ำ้เฉล่ีย 434,000 ลบ.ม.ตอ่วนั คดิเป็นร้อยละ 80 ของกำรใช้ก ำลงักำรผลิตรวม 
PTW จำ่ยน ำ้เฉล่ีย 400,000 ลบ.ม.ตอ่วนั คดิเป็นร้อยละ 82 ของกำรใช้ก ำลงักำรผลิตรวม 
ทัง้นี ้ปริมำณกำรจ่ำยน ำ้รวมมีอตัรำกำรเติบโตสงูกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 8 และมียอดกำรจ่ำย

น ำ้ประปำรวมเตบิโตมำกท่ีสดุในรอบ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ (งบกำรเงนิรวม)  
ส่วนของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่ ได้แก่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม ท่ีดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ สินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ สิทธิในกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีต้องโอน
เม่ือสิน้สุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำร
ให้บริกำรบ ำบดัน ำ้เสีย และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำจำกกำรซือ้ธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,330 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
53.4 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยส่วนใหญ่เกิดจำกเงิน
ลงทนุชัว่ครำวเพิ่มขึน้ 1,140.4 ล้ำนบำท และกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำ ตลอดจน
สิทธิในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีตดัเป็นรำยจำ่ยประจ ำปี 
ส่วนของหนีส้ิน 

หนีส้ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้แก่ หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยำวและเงินกู้ ยืม
ระยะยำวท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 10,965 ล้ำนบำทลดลง
จ ำนวน 433.6 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เน่ืองจำกบริษัทฯ จ่ำยช ำระเงิน
กู้ ยืมระยะยำว 

  อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2561 (ROE) เทำ่กบัร้อยละ 23.14 
  อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวมปี 2561 (ROA) เทำ่กบัร้อยละ 12.26 
  อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 (DE Ratio) เทำ่กบั 0.89 เทำ่   
งบกำรเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวมเท่ำกับจ ำนวน 5,949 ล้ำนบำท มี

ต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 1,722 ล้ำนบำท ก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 4,203 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 
เทำ่กบัจ ำนวน 2,861 ล้ำนบำท อตัรำเงินปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธิ ปี 2561 เทำ่กบัร้อยละ 83.68 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ) 
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,664 ล้ำนบำท 

ลดลง 181 ล้ำนบำท  
หนีส้ินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 10,776 ล้ำนบำท ลดลง

จ ำนวน 454 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
  อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2561 (ROE) เทำ่กบัร้อยละ 24.49 
  อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวมปี 2561 (ROA) เทำ่กบัร้อยละ 12.31 
  อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 (DE Ratio) เทำ่กบั 0.99 เทำ่   
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ฯ บริษัทฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับจ ำนวน 5,004 ล้ำนบำท มีต้นทุน

ขำยและบริกำรจ ำนวน 1,011 ล้ำนบำท และก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 3,006 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 
เทำ่กบัจ ำนวน 2,667 ล้ำนบำท อตัรำเงินปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธิ ปี 2561 เทำ่กบัร้อยละ 89.76 

 

รำงวัลและกำรรับรองจำกสถำบันต่ำงๆ  
   บริษัทฯ ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินในส่วนของเครดิตองค์กร และตรำ

สำรหนีร้ะดบั AA-  จำกบริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นกำรสะท้อนถึงกำรมีกระแสเงินสดท่ีแน่นอน ควำม
เส่ียงในกำรด ำเนินงำนท่ีอยู่ในระดบัต ่ำ และฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยมีแนวโน้มอนัดบั
เครดติ “Stable” หรือ “คงท่ี” 

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ท ำกำรประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีหรือ Corporate Governance Reporting of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 657 บริษัท TTW ได้รับกำรประเมินในระดบั ”ดีมำก” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5  

  บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีเป็น “ดชันีควำมยัง่ยืน SET 
THSI Index” ท่ีมีกำรจดัขึน้เป็นครัง้แรกของตลำดทนุไทย โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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  บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น (AGM) ประจ ำปี 2561 
เต็ม 100 คะแนน 5 ปีต่อเน่ือง จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินทัง้สิน้ 657 บริษัท 
 

กิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม 
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

บริษัทฯ จัดท ำโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนในพืน้ท่ีบริกำร ครอบคลุม 3 จังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม สมุทรสำคร และปทุมธำนี มำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมำ โดย
พิจำรณำมอบทนุกำรศกึษำและทนุอำหำรกลำงวนัแก่โรงเรียนท่ีมีควำมขำดแคลนและศนูย์กำรศกึษำพิเศษ
ประจ ำจงัหวดัในพืน้ท่ีบริกำร ซึ่งจะท ำกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่นกัเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีเกรดเฉล่ีย 3.50 
ขึน้ไป หรือขำดแคลนทุนทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำในพืน้ท่ีบริกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 23 
โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บำท รวมทัง้สิน้ 230 ทุน พร้อมมอบทุนอำหำรกลำงวันทุนละ 10,000 
บำท แก่ศนูย์กำรศกึษำพิเศษประจ ำจงัหวดัจ ำนวน 3 แหง่  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นขวญัก ำลงัใจและเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำแก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์รวมถึงเดก็ท่ีขำดโอกำส  

2. เพ่ือชว่ยลดควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรศกึษำแก่คนในสงัคมให้ได้รับโอกำสเทำ่เทียม 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจำกรองนำยกรัฐมนตรี พลอำกำศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง เป็น

ประธำนในพิธีฯ  
 

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  
กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงองค์กรกับสังคมตำมแนวทำง CSV (Creating Shared Value)  

บริษัทฯ ตระหนกัในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมจงึได้ให้ควำมร่วมมือกบั 2 หนว่ยงำนได้แก่ 
1) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย (ศสอ.) จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั ท ำกำรศึกษำเก่ียวกับตะกอนน ำ้ประปำจำกโรงผลิตน ำ้ประปำปทุมธำนี ซึ่งเป็นดินตะกอน
ท่ีมำจำกแม่น ำ้เจ้ำพระยำ น ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ชนิด ได้แก่ 1) สำรดูดซับฟลูออไรด์ 2) อิฐ
บล็อกประสำน 3) กระเบือ้งปพืูน้ และ 4) กระเบือ้งตกแตง่  

2) คณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ท ำกำรศกึษำเก่ียวกบัตะกอนน ำ้ประปำจำกโรงผลิต
น ำ้ประปำบำงเลน ซึ่งเป็นดินตะกอนท่ีมำจำกแม่น ำ้ท่ำจีนน ำมำพฒันำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมเหมำะสม
กบัสภำพพืน้ท่ี และควำมต้องกำรของชมุชน โดยมีเปำ้หมำยจะพฒันำผลิตภณัฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ 1) ปุ๋ ยหมกั
ท่ีใช้ในกำรปลกูข้ำว และข้ำวโพดฝักออ่น 2) อิฐมอญ และ 3) ถ่ำนเชือ้เพลิงอดัแทง่  
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ผลลัพธ์และกำรต่อยอดโครงกำรทัง้ 2 โครงกำร 
- สร้ำงอำชีพให้เกิดแก่ชมุชนใกล้เคียง โรงผลิตน ำ้ประปำ 
- พฒันำเชิงสงัคม โดยกำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมกนัระหวำ่ง องค์กร สงัคม และชมุชน 

CSV (Creating Shared Value) 

- สร้ำงควำมผกูพนั ร่วมกนัให้เกิดในชมุชนใกล้เคียงโรงผลิตน ำ้ประปำ 
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน  
บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตกำรให้และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) 

และเผยแพร่สู่สำธำรณะทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ห้ำมคณะกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำ 
พนักงำนทุกคนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ เข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรทุจริตในทุก
รูปแบบ ในกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจตำ่งๆ และจะต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและกฎหมำย นโยบำยนีจ้ะมี
กำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย  กฎระเบียบ 
มำตรฐำน และกำรเปล่ียนแปลงในทำงธุรกิจ 
 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2561 หรือไม ่
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมตอ่ท่ีประชมุว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัทฯ 
เติบโตขึน้ไม่มำกนกั โดยรำยได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ำกับ 5,747 ล้ำนบำทและปี 2561 เท่ำกับ 5,949 
ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ประมำณ 202 ล้ำนบำท เม่ือน ำรำยได้ปี 2561 ลบด้วย 1,722 ล้ำนบำทก ำไรขัน้ต้นจะ
เท่ำกบั 4,227 ล้ำนบำท ตวัเลขท่ีได้แตกตำ่งจำกงบกำรเงิน ด้ำนต้นทนุขำยเพิ่มขึน้ประมำณ 158 ล้ำนบำท 
Gross profit ประมำณ 44 ล้ำนบำทรำคำขำยท่ีเพิ่มขึน้นัน้ เป็นรำคำท่ีขำยต ่ำกว่ำรำคำท่ีเคยขำยให้กบักำร
ประปำสว่นภมูิภำค (กปภ.) หรือไม ่อยำ่งไร 
  นำงสำววลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ รำคำขำย
น ำ้ประปำของปี 2561 มีกำรปรับขึน้ตำมดชันีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) ประมำณร้อย
ละ 1.3 โดยในปี 2561 มีรำคำเฉล่ียเทำ่กบั 23.77 บำท/ลบ.ม. โดยปริมำณจ่ำยน ำ้ประปำท่ี 300,000 ลบ.ม.
แรกรำคำขำยน ำ้ประปำเท่ำกบั 28.93 บำท/ลบ.ม. ปรับรำคำจำกปี 2560 ท่ีรำคำ 28.56 บำท/ลบ.ม. ส่วนท่ี
เกิน 300,000 ลบ.ม. รำคำ 12.20 ปรับจำกปี 2560 ท่ีรำคำ 12.02 บำท/ลบ.ม.  
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ รำคำขำยต่อหน่วยท่ี
ปทุมธำนีประมำณ 12 บำท ส่วนรำคำขำยท่ีสมุทรสำคร-นครปฐมประมำณ 28 บำท อยำกทรำบว่ำรำคำ
ขำยน ำ้ประปำสว่นท่ีเพิ่มขึน้ เหตใุดจงึมีอตัรำก ำไร (Margin) อยูใ่นเกณฑ์ต ่ำ 
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  นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบ
ว่ำ ตัวเลขในส่วนของอัตรำก ำไรขัน้ต้น (Gross Margin) ไม่ตรงกันเน่ืองจำก กำรค ำนวณหำอัตรำก ำไร
ขัน้ต้น (Gross Margin) จะค ำนวณเฉพำะรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรขำยและบริกำร หกัออกด้วยต้นทนุขำย และ
ไม่น ำรำยได้อ่ืนมำค ำนวณ ด้ำนรำคำขำยยงัคงสูงกว่ำต้นทนุ แตต้่นทนุขำยของปี 2561 เพิ่มขึน้ท ำให้อตัรำ
ก ำไรขัน้ต้น (Gross Margin) ลดลงเน่ืองจำก 
   1)   คำ่ซอ่มบ ำรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้  

  2)   ค่ำเส่ือมรำคำจำกโรงผลิตน ำ้ประปำปทุมธำนีมีกำรผลิตเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ค่ำเส่ือมรำคำ 
เพิ่มสงูขึน้ 

  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
  1. จำกงบกำรเงิน พบวำ่ตวัเลขเงินปันผลรับลดลงเม่ือเทียบกบัปี ท่ีผ่ำนมำ 111 ล้ำนบำท ส่วน
ปี 2561 เหลือเพียง 41 ล้ำนบำทเน่ืองจำกสำเหตใุด 
  2. รำยได้ของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP) ท่ีปรำกฏในงบกำรเงินมีรำยได้
ประมำณ 9 ล้ำนกวำ่บำทแตมี่ก ำไร 1,364 ล้ำนบำท ตวัเลขคงจะมีควำมผิดพลำดไป 3 ต ำแหนง่ 
  3. โครงกำรน ำ้ประปำท่ีเมืองเมำะล ำไย ในประเทศเมียนมำ มีอปุสรรคประกำรใด จึงท ำให้ไม่
สำมำรถลงนำมสญัญำได้ 
  กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ของโครงกำรผลิตน ำ้ประปำท่ีเมือง
เมำะล ำไย ด้วยทำงประเทศเมียนมำมีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงของรัฐบำล
เมียนมำ ซึ่งเม่ือถึงก ำหนดกำรเซ็นต์สญัญำมีกำรขอปรับแก้ไขเง่ือนไขในสญัญำ บริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว
เห็นวำ่ กำรขอปรับแก้ไขเง่ือนไขสญัญำจะไมเ่กิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จงึได้ยตุกิำรด ำเนินโครงกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทฯ มีกำรลงทุนใน 2 บริษัท 
คือบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และ บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP) เงินปันผลรับท่ีลดลง
นัน้ เน่ืองจำกในปี 2561 CKP มีกำรจ่ำยเงินปันผลลดลง ส ำหรับตวัเลขรำยได้ของ CKP ท่ีปรำกฏในหมำย
เหตปุระกอบงบกำรเงินน้อยกว่ำก ำไรนัน้ เน่ืองจำกมีกำรพิมพ์ตวัเลขตกไป 3 ต ำแหน่งตำมท่ีผู้ ถือหุ้นได้ให้
ข้อสงัเกต และขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อสังเกต และได้อธิบำย
เพิ่มเติมในเร่ืองรำยได้เฉล่ียว่ำ ยอดจ ำหน่ำยน ำ้ประปำส่วนท่ีเกิน 300,000 ลูกบำศก์เมตรจะคิดรำคำ      
12.20 บำท/ลบ.ม. ซึ่งรำคำนีเ้ม่ือเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ก็จะเป็น Fixed Cost บวก Variable Cost หำรด้วยจ ำนวน
ทัง้หมดจงึท ำให้รำคำเฉล่ียลดลงเม่ือมีปริมำณน ำ้ท่ีขำยมำกขึน้ แตร่ำยได้รวมไมไ่ด้ลดลง  
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ โครงกำรของบริษัทฯ ใน
พืน้ท่ีปทมุธำนี-รังสิตจะสิน้สดุสญัญำในปี 2566 สง่ผลเกิดขึน้ 2 กรณี คือ  
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  1) เม่ือกำรประปำส่วนภูมิภำคมีกำรต่อสญัญำ สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ คงจะไม่ได้มีควำม
เส่ียง โดยอำจจะมีกำรเจรจำเร่ืองรำคำขำยว่ำจะเป็นเทำ่ใด หรือ  
  2) หำกบริษัทฯ ไม่ได้รับกำรต่อสัญญำ หรือมีบริษัทอ่ืนเข้ำมำประมูลแข่งขันเพ่ือด ำเนินกำร
แทน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรอย่ำงไร และในส่วนพนักงำนของบริษัทฯ ประมำณ 150 คนบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรอยำ่งไร    
  กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่ำส ำหรับเร่ืองสญัญำนัน้ บริษัทฯ อยู่ระหวำ่งกำรเจรจำ
กบักำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ซึ่งเง่ือนไขของสญัญำระบุไว้ชดัเจนว่ำ กปภ. จะเปิดโอกำสให้บริษัทฯ 
เข้ำไปเจรจำก่อนล่วงหน้ำ 1 ปีเป็นรำยแรก ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมส่ำมำรถเจรจำตกลงได้หรือไมไ่ด้ตอ่สญัญำ 
บริษัทฯ ยงัคงให้กำรดแูลพนกังำนอยู่เสมอ บริษัทฯ มีกำรวำงแผนในเร่ืองพนกังำนของบริษัทฯ เน่ืองจำก
บริษัทฯ มีโรงผลิตน ำ้ประปำแห่งใหม่ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสำคร ไว้รองรับพนกังำนในอนำคต
ได้ 
  นำยสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมตอ่ท่ีประชมุวำ่ ยอดขำยน ำ้ประปำท่ีเพิ่มขึน้เกิด
จำกปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำท่ีเพิ่มขึน้ของนิคมอุตสำหกรรม หรือปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำจำกภำค
ครัวเรือนท่ีเพิ่มมำกขึน้  ทัง้นี  ้เน่ืองจำกในปีนีภู้มิอำกำศค่อนข้ำงแห้งแล้ง บริษัทฯ มีกำรท ำข้อมูล
เปรียบเทียบปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำในช่วงไตรมำส 1 ของปีนีก้ับปีท่ีผ่ำนมำหรือไม่ ส ำหรับเร่ืองกำร
สนับสนุนทุนกำรศึกษำ เสนอแนะให้บริษัทฯ สนับสนุนทุนกำรศึกษำโดยให้พิจำรณำเง่ือนไขด้ำน
ควำมสำมำรถทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ด้วย นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนควำมเฉลียว
ฉลำด (Intelligence Quotient : IQ) เพียงด้ำนเดียว รวมถึงเปิดโอกำสให้นักเรียนท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ
เหลำ่นี ้ได้มีโอกำสเข้ำมำท ำงำนกบับริษัทฯ จะส่งผลดีตอ่บริษัทฯ และเกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งชมุชน
กบับริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ส ำหรับโครงกำรวิจยัดินตะกอนน ำ้ประปำ ซึ่งบริษัทฯ ได้น ำดินตะกอนน ำ้ประปำมำ
พฒันำเป็นผลิตภณัฑ์ตำ่งๆ นัน้ บริษัทฯ จะตอ่ยอดเป็นธุรกิจด้วยหรือไม ่  
  กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำของทัง้ 2 พืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้
เน่ืองจำก มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้ประปำเพิ่มมำกขึน้จำกกำรขยำยตวัของภำคครัวเรือน จะเห็นได้ว่ำ
มีหมู่บ้ำนจดัสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำกในไตรมำสท่ี 1 ปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ เน่ืองจำกกำรประปำสว่นภูมิภำคได้น ำน ำ้ประปำของบริษัทฯ เข้ำไปจำ่ยให้กบัประชำชน เพ่ือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ีใช้น ำ้ประปำของทัง้ 2 พืน้ท่ีให้บริกำรของบริษัทฯ สว่นปัญหำภยัแล้งบริษัทฯ 
ได้ส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำประสำนงำนกับกรมชลประทำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ กรรมกำรผู้จดักำรได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ น ำ้เพ่ือกำรอุปโภคและ
บริโภคท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงร้อยละ 5 ของปริมำณของน ำ้ทัง้หมด ผลกระทบของภัยแล้งจะไม่มี
ผลกระทบกับแหล่งน ำ้ท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรผลิตน ำ้ประปำ ส ำหรับเร่ืองโครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
กรรมกำรผู้จดักำรได้กล่ำวขอบคณุตอ่ค ำแนะน ำของผู้ ถือหุ้น โดยจะน ำไปพิจำรณำเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ ใน



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 11 จำก 29 

 

ด้ำนโครงกำรวิจยัดินตะกอนน ำ้ประปำ บริษัทฯ มีจดุประสงค์คือ ต้องกำรให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งชมุชน
ใกล้เคียงโรงผลิตน ำ้ประปำ ในสว่นท่ีจะท ำเป็นกำรค้ำหรือไม่นัน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมอีก
ครัง้หนึง่   
  นำยพรชัย ธรณธรรม  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ ตะกอนน ำ้ประปำใน
ปัจจุบันมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด เน่ืองจำกตะกอนน ำ้ประปำจะมีปริมำณเพิ่มขึน้ตลอดเวลำ ในกำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ นัน้ บริษัทฯ ได้น ำตะกอนน ำ้ประปำมำใช้เป็นจ ำนวนก่ีเปอร์เซ็นต์ รวมถึง
ตะกอนน ำ้ประปำในสว่นท่ียงัเหลืออยูจ่ะมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงไร        
  นำยธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่ำใน
กำรน ำปริมำณตะกอนน ำ้ประปำมำพฒันำเป็นผลิตภณัฑ์ตำ่งๆ นัน้ บริษัทฯ ได้ร่วมกบัมหำวิทยำลยั 2 แห่ง 
ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนกำรศกึษำวิจยัเป็นผลิตภณัฑ์ โดยยงัไม่ได้เร่ิมท ำกำรผลิตจึงท ำให้ไม่สำมำรถประมำณ
กำรได้ว่ำ หำกผลิตขึน้มำแล้วจะต้องใช้ตะกอนน ำ้ประปำปริมำณเท่ำใด ส ำหรับตะกอนน ำ้ประปำท่ีเหลือ
จำกกระบวนกำรผลิตนัน้ เน่ืองจำกตะกอนน ำ้ประปำไม่ได้เป็นวัตถุอันตรำย โดยได้รับกำรรับรองจำก     
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในส่วนของวิธีกำรท่ีใช้ในกำรบ ำบดัตะกอนน ำ้ประปำคือกำรฝังกลบ ทัง้นี ้ตัง้แต่
บริษัทฯ เร่ิมเดินระบบผลิตน ำ้ประปำบริษัทฯ ได้ใช้วิธีฝังกลบมำโดยตลอด ส่วนของปริมำณตะกอน
น ำ้ประปำท่ีเกิดขึน้เฉล่ียประมำณ 1,500 ตนัตอ่ปีตอ่โรงผลิตน ำ้ประปำ  
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมตอ่ท่ีประชุมว่ำ รำยได้ในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรเปรียบเทียบปี 2559 ถึง 2561 บริษัทฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้ตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ รำยได้จำกกำร
บริกำรคงท่ี กล่ำวคือบริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ แตเ่ป็นกำรเพิ่มขึน้ท่ีน้อยกว่ำปี 2560-2561 ทัง้นี ้สิ่งท่ีเป็น
ข้อสงัเกตคือ ต้นทนุขำยและบริกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกปี 2560-2561 ประมำณ 86 ล้ำนบำท เม่ือ
เปรียบเทียบปี 2559-2560 เพิ่มขึน้เพียง 21 ล้ำนบำท ต้นทนุขำยและบริกำรเพิ่มขึน้จำกด้ำนใด บริษัทฯ จะ
สำมำรถควบคมุต้นทนุได้อยำ่งไร     
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ต้นทุนขำยท่ีเพิ่มขึน้ในปี 
2561 มี 2 สำเหตคืุอ ค่ำซ่อมแซม โดยบริษัทฯ มีกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน 
ตำมแผนงำนซ่อมบ ำรุงของฝ่ำยปฏิบตัิกำร สำเหตท่ีุสองคือ ยอดขำยน ำ้ประปำท่ีเพิ่มขึน้ ท ำให้เกิดคำ่เส่ือม
รำคำ คำ่สำรเคมี คำ่ไฟฟ้ำ เพิ่มขึน้ตำมยอดขำย ปัจจบุนับริษัทฯ มีกำรควบคมุต้นทนุอยำ่งตอ่เน่ือง ต้นทนุท่ี
มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือ ค่ำไฟฟ้ำ บริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรผลิตในทุกวัน ทุกเดือน และทุกปี กรณีเม่ือดู
จ ำนวนเงินอย่ำงเดียวจะเห็นว่ำมีต้นทุนเพิ่มขึน้ หำกแต่ต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้เพิ่มขึน้เท่ำใดนัก เน่ืองจำก
ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงผลิตน ำ้ประปำอยู ่2 แหง่ท่ีสำมำรถให้กำรสนบัสนนุด้ำนกระบวนกำรผลิตซึง่จะชว่ยลด
คำ่ไฟฟ้ำลงได้ 
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่ำวขอบคณุส ำหรับข้อชีแ้จงของบริษัทฯ และได้
กล่ำวตอ่ไปว่ำ ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จะส่งผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธิของบริษัทฯ หำกก ำไรของบริษัทฯ ลดลงเงินปัน
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ผลจ่ำยของผู้ ถือหุ้นจะลดลงตำมไปด้วย ดงันัน้ หำกบริษัทฯ ต้องกำรประหยดัพลงังำนด้ำนไฟฟ้ำ ควรจะ
พิจำรณำผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้เอง จำกพลงังำนทดแทนตำ่งๆ เช่น พลงังำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) เป็นต้น 
ส ำหรับด้ำนกำรซ่อมแซมนัน้ บริษัทฯ ควรมีกำรวำงแผนกำรซ่อมแซมครัง้ใหญ่ หรือเป็นกำรซ่อมแซมย่อย 
เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงดี ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมต่อไปว่ำสำเหตุใด ท ำให้
คำ่ใช้จ่ำยบริหำรเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ทัง้นีปี้ 2559 เทียบปี 2560 เพิ่มขึน้ 3 ล้ำนบำท ปี 2560 เทียบปี 2561 
เพิ่มสงูขึน้ 31 ล้ำนบำท บริษัทฯ จะสำมำรถควบคมุคำ่ใช้จำ่ยบริหำรได้อย่ำงไร     
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยบริหำรท่ีเพิ่มขึน้
จำกปี 2561 เน่ืองจำกกำรตดัจ ำหน่ำยค่ำพัฒนำโครงกำรระบบผลิตน ำ้ประปำท่ีเมืองเมำะล ำไย ประเทศ
เมียนมำ ทัง้นี ้เน่ืองจำกโอกำสในกำรพฒันำโครงกำรมีไม่มำกนกั ดงันัน้คำ่ใช้จ่ำยท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพย์จึง
ได้ตดัจ ำหนำ่ยออกเป็นคำ่ใช้จำ่ยในปี 2561 และจะเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวเทำ่นัน้    
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ภำษีเงินได้นิติบคุคลปี 2559 – 2560 เพิ่มขึน้จ ำนวน 
35 ล้ำนบำทแตปี่ 2560 เปรียบเทียบปี 2561 ลดลงจ ำนวน 20 ล้ำนบำทเกิดจำกเหตอุะไร 
     ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี และกำรเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้ 
หำกค ำนวณแล้วประมำณกำรดีกว่ำ ภำษีเงินได้รอตดับญัชีก็จะลดลง ซึ่งจะท ำให้ภำษีเงินได้ลดลงด้วย
เช่นกัน ส ำหรับข้อเสนอแนะเร่ืองพลงังำนทดแทนของผู้ ถือหุ้นนัน้ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ศึกษำวำงแผน และ
ด ำเนินกำรติดตัง้แผงรับพลงังำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้ำบำงส่วนในกระบวนกำรผลิต
แล้ว 
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะตอ่ท่ีประชมุว่ำบริษัทฯ ควรเลือกแผงรับ
พลงังำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) ท่ีมีระยะเวลำกำรใช้งำนท่ียำวนำน มีกำรรับรองและรับประกนัคณุภำพ
จำกบริษัทท่ีได้มำตรฐำน เน่ืองจำกในระยะยำวจะมีควำมแตกตำ่งกันในเร่ืองของคณุภำพและกำรใช้งำน 
และขอสนบัสนนุแนวคิดของผู้ ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง (นำยพรชยั ธรณธรรม) เก่ียวกบักำรสนบัสนนุกำรศกึษำโดย
ให้พิจำรณำถึงเร่ือง EQ ในกำรให้ทุนกำรศึกษำ ถือเป็นโครงกำรท่ีดีขอเสนอแนะว่ำ ควรเป็นโครงกำรท่ี
ส่งเสริมให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วย ผู้ ถือหุ้ นได้แสดงควำมกังวลในเร่ืองของปัญหำภัยแล้ง โดยให้
ควำมเห็นว่ำบริษัทฯ ควรปรับจำกกำรเป็นผู้ผลิตน ำ้ประปำมำเป็นผู้ จดัหำแหล่งน ำ้ โดยกำรให้ควำมรู้กับ
ประชำชนผู้ใช้น ำ้และเจ้ำของโครงกำรขนำดใหญ่ ไมว่่ำจะเป็นโครงกำรภำคอตุสำหกรรม หรือท่ีอยู่อำศยัให้
เกิดแนวคิดเร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรน ำ้อย่ำงมีคณุคำ่ มีส่วนร่วมในกำรรักษำแหล่งน ำ้ เพิ่มแหล่งน ำ้ และอำจ
เป็นแหลง่น ำ้ท่ีชว่ยสนบัสนนุกำรผลิตน ำ้ประปำของบริษัทฯ รวมทัง้ให้กำรศกึษำและปลกูฝังกำรใช้น ำ้อย่ำง
รู้คณุคำ่ และกำรพฒันำแหลง่น ำ้ท่ีไมมี่มำตรฐำน ให้ได้มำตรฐำนโดยหนว่ยงำนด้ำน CSR ของบริษัทฯ  
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธำนกรรมกำร ได้ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส ำหรับข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น
เร่ืองกำรสนบัสนนุกำรศกึษำ เร่ืองกำรประหยดัต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ โดยบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้
พิจำรณำ และจะรำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุปี 2563 ทัง้นี ้เร่ืองกำรวิจยัและพฒันำดินตะกอนท่ี
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บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถำบนักำรศกึษำนัน้ ยงัอยู่ในขัน้ตอนของกำรวิจยั ซึ่งยงัมีขัน้ตอนอีกมำกท่ีบริษัทฯ ต้อง
ท ำกำรศกึษำ ตลอดจนอำจมีกำรหำผู้ ร่วมทนุในกำรผลิต 
  คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมตอ่ท่ีประชุมว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินหน้ำท่ี 6       
ปี 2560 รำคำค่ำน ำ้ประปำปรับเพิ่มขึน้ ปี 2561 รำคำค่ำน ำ้ประปำมีกำรปรับเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน และในปี 
2562 รำคำค่ำน ำ้ประปำจะปรับเพิ่มขึน้หรือไม่ ในเร่ืองของตะกอนน ำ้ประปำ ผู้ ถือหุ้ นให้ควำมเห็นว่ำ
ตะกอนน ำ้ประปำสำมำรถน ำไปถมท่ีดินได้ ในบริเวณท่ีใกล้กับแหล่งน ำ้ท่ีถูกน ำ้กัดเซำะหลังจำกท ำเข่ือน
แล้วก็สำมำรถน ำดินตะกอนไปใช้ในพืน้ท่ีดงักล่ำวได้ ผู้ ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ มีกำรคิดท่ีจะน ำ
น ำ้ทะเลหรือน ำ้ฝนมำใช้มำใช้ในกำรผลิตน ำ้ประปำหรือไม ่ 
  กรรมกำรผู้จัดกำร แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ เร่ืองของรำคำขำยน ำ้ประปำมีกำรปรับเพิ่มขึน้
ทกุปีตำมดชันีรำคำผู้บริโภค (CPI) ของกระทรวงพำณิชย์ ปี 2561 มีกำรปรับรำคำเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 
1 เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณคำ่น ำ้ประปำปี 2562 ส ำหรับเร่ืองของกำรน ำน ำ้จำกทะเลหรือน ำ้จำกแหล่งอ่ืนๆ มำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตน ำ้ประปำนัน้ บริษัทฯ จะขอรับไปพิจำรณำ 
  นำงสำวศิริพร ขัตตพงษ์  ผู้ถือหุ้น จำกกำรน ำเสนอปี 2561 บริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิต
น ำ้ประปำท่ีร้อยละ 80 ส ำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีอตัรำกำรเติบโตของผู้ ใช้น ำ้เพิ่มมำกขึน้ ในอนำคต 2-3 ปี
ข้ำงหน้ำหำกบริษัทฯ ผลิตเตม็ก ำลงักำรผลิตร้อยละ 100 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตอ่ไปอยำ่งไร  
  กรรมกำรผู้จัดกำร แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น ำ้ประปำกระทุ่มแบน ซึง่มีก ำลงักำรผลิตเร่ิมต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั และสำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตได้
สงูสุดถึง 400,000 ลบ.ม./วนั ในกรณีท่ีมีปริมำณควำมต้องใช้น ำ้เพิ่มมำกขึน้ บริษัทฯ สำมำรถขยำยก ำลงั
กำรผลิตเพ่ือรองรับกำรเตบิโตในอนำคตได้ 
  เม่ือไมมี่ค ำถำม ประธำนฯ จงึด ำเนินกำรในวำระตอ่ไป 
มต ิ:  ไมมี่กำรลงมตเิน่ืองจำกเป็นกำรรำยงำนเพื่อทรำบ 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ของบริษัทฯ 

  ประธำนฯ ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผำ่นกำรตรวจสอบโดยนำงสำวมณี 
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5313 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งสงักดับริษัท ส ำนกังำน อี วำย 
จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปตำมท่ีปรำกฎอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน"  และ “งบกำรเงินและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท”  ของรำยงำน
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ประจ ำปี 2561 ซึ่งกรรมกำรผู้ จัดกำรได้รำยงำนให้ท่ีประชุมทรำบในระเบียบวำระท่ี 2 รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชมุว่ำมีข้อคิดเหน็/ข้อซกัถำมเก่ียวกบังบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชี
ก ำไรขำดทนุประจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หรือไม่  
  เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนมุัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31    
มต ิ:  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบ

แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 โดย
ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำแล้วตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 936 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,143,336  เสียง หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,249,909,436 99.9313 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 2,233,900 0.0686 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,143,336    

 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
  ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
    กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนตอ่ท่ีประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
มำตรำ 115 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรจะกระท ำ
มิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตำมจ ำนวนหุ้น 
หุ้นละเทำ่ๆ กนั โดยกำรจำ่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของ
บริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำรวมถึงกำรรักษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบั
ท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้เพ่ือลดควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ำ
สำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตรำสูงสดุเท่ำท่ีเงินสด
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และกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดบัแรก โดยจะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้
นิตบิคุคล และส ำรองตำมกฎหมำย  

บริษัทฯ ขอรำยงำนเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินตำมข้อบงัคบั
บริษัทฯ ข้อท่ี 38 ท่ีให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำว 
เม่ือเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว ให้รำยงำนให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 4/2018 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 
2561 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้น
ละ 0.30 บำทรวมเป็นเงินปันผลท่ีได้ประกำศจำ่ยไปแล้วจ ำนวน 1,197 ล้ำนบำทและได้ท ำกำรจำ่ยเม่ือวนัท่ี 
13 กนัยำยน 2561 
         บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 มีก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 2,667 ล้ำนบำทและไม่มียอดขำดทนุสะสม บริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอัตรำหุ้ นละ 0.60 บำทคิดเป็นร้อยละ 89.76 ของก ำไรสุทธิเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้  2,394 ล้ำนบำท         
ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว 
ดงันัน้เงินปันผลส ำหรับคร่ึงปีหลงัจะจำ่ยได้อีก 0.30 บำทตอ่หุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยจะจำ่ย
ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 
         ข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงันี ้

 

รำยกำร 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 2,667 2,700 2,391 
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) 89.8 88.7 100.0 

  ทัง้นี ้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษี กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับคร่ึงปีหลังของปี 
2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดดงันี ้  

1. ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัรำหุ้นละ 0.015 บำท รวม
เป็นเงิน 59.85 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย
และไมส่ำมำรถขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 
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2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ  20 ในอตัรำหุ้นละ 0.285 บำท 
รวมเป็นเงิน  1,137.15 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้           
ณ ท่ีจำ่ยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลงัและปี 2561 

ปี พ.ศ. 
เงนิปันผล 

งวดระหว่ำงกำล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลงั 
รวม 

(บำท/หุ้น) 
อัตรำกำรจ่ำยเงนิ 
ปันผลต่อก ำไรสุทธิ  

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  % 
2561 0.30 0.30 0.60   89.76  % 

 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุวำ่ มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรจำ่ยเงินปันผลหรือไม่ 
เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรจ่ำยเงิน

ปันผลประจ ำปี 2561 

                   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31   
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

กำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้ นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,197 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอียดของกำรจำ่ยเงินปันผลในครัง้นี ้คือ 
1. ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัรำหุ้นละ 0.015 บำท รวม

เป็นเงิน 59.85 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย
และไมส่ำมำรถขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ  20 ในอตัรำหุ้นละ 0.285 บำท 
รวมเป็นเงิน 1,137.15 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้          
ณ ท่ีจำ่ยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตำมท่ีเสนอ บริษัทฯ ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี               
12 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 บริษัทฯ 
ได้มีกำรจำ่ยเงินปันผลรวมตลอดปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำทด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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                   จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นทัง้สิน้ 941 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,210,536 เสียงหรือคิดเป็น                              

ร้อยละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,252,072,736 99.9957 
ไมเ่ห็นด้วย 129,700 0.0039 
งดออกเสียง 8,100 0.0002 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,210,536  

 
วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ก ำหนดว่ำ "ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้" เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ท่ี
ก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทกุปี นอกจำกนีส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มีประกำศเม่ือวนัท่ี 
12 ตลุำคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบ
บญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด  
(EY) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ในงำนสอบบญัชี มี
ควำมตอ่เน่ืองในกำรตรวจสอบบญัชีและทรำบข้อมลูของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี นอกจำกนีย้งัมีกำรให้บริกำรท่ี
ดีสำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำท่ีมีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบท่ีมีคณุภำพน่ำพอใจ และส่งมอบ
งำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทัง้  EY เป็นบริษัทท่ีให้บริกำรกำรสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียง มีมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบในระดบัสำกล เป็นท่ียอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง อีกทัง้มีบคุลำกรทีมีคณุภำพและสำมำรถหมนุเวียน
กำรท ำงำนได้เป็นอยำ่งดี จงึสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจำก EY เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562  

   โดยมีนำงสำวมณี  รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต และ/หรือ          
นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ และ/หรือ นำงกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 
ในกรณีท่ีผู้ สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด จดัหำ
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ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของส ำนักงำน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลำ่ว 

   โดยก ำหนดเงินคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1,420,000 บำท 
     ข้อมลูตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนปีของผู้สอบบญัชี 5 ปีท่ีผำ่นมำ ดงันี ้

ช่ือ/นำมสกุล 

ผู้สอบบัญชี 

ใบอนุญำต 

เลขที่ 
ปี พ.ศ. 

2561 2560 2559 2558 2557 

นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 5313     - 

นำงสำวสมุำลี รีวรำบณัฑิต 3970 - - - - - 

นำงพนูนำรถ เผ่ำเจริญ 5238 - - - - - 

นำงกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 - - - - - 
หมำยเหต ุ: ปี 2557 นำยกฤษดำ เลิศวนำ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั (EY) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กำรจดัจ้ำงผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 นัน้ ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด ซึ่งไม่มี
ควำมสมัพนัธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดงักล่ำว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบตัิหน้ำท่ีอย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทัง้บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับบริกำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี  

ข้อมลูเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีย้อนหลงั 2 ปีและปี 2562 ดงันี ้ 

รำยกำร 2562 2561 2560 

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 660,000 655,000 625,000 
คำ่สอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 600,000 600,000 
คำ่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 80,000 75,000 75,000 
รวม 1,340,000 1,330,000 1,300,000 
คำ่ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 80,000 70,000 - 
รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,400,000 1,300,000 

 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชมุว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนหรือไม ่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
  นำยสมศักดิ์   แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่ำ จำกข้อมูลค่ำ
ตรวจสอบบัญชีในปีท่ีผ่ำนมำพบว่ำ อัตรำค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีเพิ่มขึน้ทุกปี และในปี 2562           
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คำ่ตรวจสอบบญัชีเพิ่มขึน้จ ำนวน 20,000 บำท จึงต้องกำรให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำตอ่รอง
คำ่ตรวจสอบบญัชีกบัผู้สอบบญัชีอีกครัง้  
  นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในกำร
พิจำรณำอตัรำคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำตอ่รองค่ำตรวจสอบบญัชีกับ
ผู้สอบบญัชีหลำยครัง้ ซึ่งคณะกรรมกำรเข้ำใจดีว่ำบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด มีกำรปรับค่ำตอบแทน
และโบนสัของพนกังำน โดยอตัรำคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีปรับขึน้ในจ ำนวนดงักลำ่วมีควำมสมเหตสุมผล 
  นำยสมศักดิ์   แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมอีกว่ำ ขอ
ยืนยนัให้ท่ำนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เจรจำต่อรองอตัรำค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีอีกครัง้ โดยผู้ ถือหุ้น
ให้ควำมเห็นว่ำจ ำนวนเงิน 20,000 บำทท่ีผู้สอบบญัชีขอปรับขึน้นัน้ เป็นจ ำนวนเงินท่ีน้อยมำกเม่ือเทียบกบั
กำรขอปรับคำ่ตรวจสอบบญัชีในปี 2562 จงึขอให้ประธำนฯ เจรจำตอ่รองกบัผู้สอบบญัชีอีกครัง้ 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ คณะกรรมกำรจะน ำเร่ืองอตัรำ
ค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญชีไปพิจำรณำต่อท่ีประชุมอีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรยังคงเสนออัตรำ
คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1,420,000 บำท  
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่ำ ขอให้ผู้ สอบ
บญัชีแสดงควำมคดิเห็นในเร่ืองของอตัรำคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้จ ำนวน 20,000 บำทตอ่ท่ีประชมุ 
  นำงกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด แจ้งให้ท่ี
ประชุมทรำบว่ำ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้เสนอค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชีท่ีมีกำรปรับ
เพิ่มขึน้สูงกว่ำจ ำนวน 20,000 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำต่อรองรำคำอย่ำงดีและ
รอบคอบ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้แจ้งต่อท่ีประชุมก่อนหน้ำนีแ้ล้วว่ำ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกัด มีกำรปรับเงินเดือนของพนักงำนทุกคนในทุกๆ ปี ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินมำกกว่ำ 20,000 บำท และ
จ ำนวนชัว่โมงท่ีใช้ในกำรตรวจสอบนัน้ ทำงบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดงันัน้จ ำนวนชัว่โมงจึงเป็นจ ำนวนชัว่โมงท่ีมีประสิทธิภำพสูงสดุในกำรตรวจสอบ
บญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จึงไม่สำมำรถลดจ ำนวนชัว่โมงลงได้ รวมถึงอตัรำเงินเดือนท่ีต้องปรับ
ให้กบัพนกังำน จงึเห็นสมควรเป็นไปตำมอตัรำท่ีเสนอ 
  นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่ำ กำร
แสดงควำมเห็นของผู้สอบบญัชี จะท ำให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเจรจำได้สะดวกมำกยิ่งขึน้ 
และผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมด้วยผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงำนกบับริษัทฯ 
ด้วยดีมำโดยตลอด จึงขอเสนอให้มีกำรพิจำรณำปรับอตัรำคำ่ตรวจสอบบัญชีในลกัษณะ 5 ปีต่อครัง้ และ
เสนอให้ท ำ Fix Rate ในกำรพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทน ซึ่งผู้ ถือหุ้ นเข้ำใจดีว่ำบริษัทผู้ สอบบัญชีต้องมี
จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนนีเ้พิ่มขึน้ จงึขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำอตัรำคำ่ตอบแทนในระยะ
ยำว 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 20 จำก 29 

 

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไว้พิจำรณำ 
 

  เม่ือไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำม ประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31   
มต ิ: ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตัง้นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313 และ/หรือ 
นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 และ/หรือ นำงพูนนำรถ       
เผำ่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5238 และ/หรือ นำงกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 6137 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ ำปี 2562 ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด จัดหำผู้สอบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของส ำนักงำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
บญัชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่ำวได้ โดยก ำหนด
เงินคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1,420,000 บำทด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 952 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,247,441 เสียง หรือคดิเป็นร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,252,205,741 99.9987 
ไมเ่ห็นด้วย 32,000 0.0009 
งดออกเสียง 9,700 0.0002 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,247,441  

 
วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 ในวำระนีเ้ลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่ำ กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 4 
ทำ่นได้แก่ ดร. สมบตัิ กิจจำลกัษณ์ นำงพเยำว์ มริตตนะพร นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ และนำงสำววลยัณฐั         
ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งได้รับกำรเสนอช่ือเลือกตัง้จะไม่อยู่ในห้องประชุม และงดออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง โดยจะ
กลบัเข้ำมำหลงัจำกได้ทรำบผลกำรเลือกตัง้  
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 21 จำก 29 

 

  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน รำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับ   

บริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำม
วำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมส่วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลำกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำน
ท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

ในปี 2562 มีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้
1.   ดร. สมบตั ิกิจจำลกัษณ์  กรรมกำร 
2.   นำงพเยำว์ มริตตนะพร  กรรมกำร  
3.   นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ กรรมกำรอิสระ 
4.   นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร

ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันท่ี  1 กันยำยน 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบก ำหนด
ระยะเวลำปรำกฏวำ่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเข้ำมำยงับริษัทฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร  โดยพิจำรณำ
บุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนท่ีดี  และมีภำวะผู้ น ำ วิสัยทัศน์
กว้ำงไกลรวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ  นอกจำกนี  ้ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ทกัษะจ ำเป็นท่ียงัขำด คณุสมบตัิท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ
และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้รำยช่ือกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบ
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
พิจำรณำหลกัเกณฑ์และปัจจยัตำ่งๆ ดงันี ้

 ควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำย ุควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ
ในด้ำนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบกำร
พิจำรณำ คุณสมบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ประกำศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ข้อบงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  หน้ำ 22 จำก 29 

 

 ประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีวุฒิภำวะและ
ควำมเป็นมืออำชีพ 

ซึง่กรรมกำรทัง้ 4 ทำ่นเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมท่ีได้กลำ่วข้ำงต้น โดยตลอดระยะเวลำท่ี
ทกุท่ำนด ำรงต ำแหนง่อยู่กบับริษัทฯ ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีท่ำนมีให้กบับริษัทฯ ท ำให้บริษัทฯ มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำตลอดมำ คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
แตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร. สมบตั ิกิจจำลกัษณ์  ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
2.   นำงพเยำว์ มริตตนะพร   ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
3.   นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
4.   นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรเลือกตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือไม ่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
  นำยบุญช่วย  ตั ้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมถึงกำรเสียชีวิตของ           
คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว อดีตประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และอดีต
กรรมกำรบรรษัทภิบำล เม่ือวนัท่ี 15 ตลุำคม 2561 คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้เสียชีวิตด้วยสำเหตอุะไร 
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธำนกรรมกำร  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 
ท ำงำนให้กบับริษัทฯ ด้วยควำมสำมำรถจนวำระสดุท้ำยของชีวิต และด้วยโรคร้ำยจนท ำให้ คณุเตชะพิทย์             
แสงสิงแก้ว ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 15 ตุลำคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สรรหำผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือ
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีถึงแก่กรรมคือ คณุภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ ซึ่งท่ำนเป็นอดีต
ปลดักรุงเทพมหำนคร อีกทัง้คณะกรรมกำรบริษัท ได้แตง่ตัง้ คณุไพรัช เมฆอำภรณ์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบแทน คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้วท่ีถึงแก่กรรม และแต่งตัง้คณุพเยำว์ มริตตนะพร ด ำรง
ต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแทน คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้วท่ีถึงแก่กรรม  
  เม่ือไม่มีค ำถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระเป็นรำยบคุคล  
                   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตัง้ ดร. สมบตัิ กิจจำลักษณ์ นำงพเยำว์ มริตตนะพร นำยภัทรุตม์ ทรรทรำนนท์ 
และนำงสำววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
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ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 957 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,281,251 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

รำยช่ือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ดร. สมบัต ิกิจจำลักษณ์ 3,213,098,396 เสียง 39,176,955 เสียง 5,900 เสียง 
คดิเป็นร้อยละ 98.7952                       1.2045                       0.0001 
นำงพเยำว์ มริตตนะพร 3,214,364,096 เสียง 37,911,255 เสียง 5,900 เสียง 
คดิเป็นร้อยละ                      98.8341                        1.1656                       0.0001 
นำยภัทรุตม์ ทรรทรำนนท์ 3,243,718,351 เสียง 8,557,000 เสียง 5,900 เสียง 
คดิเป็นร้อยละ                      99.7367                       0.2631                        0.0001 
นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 3,233,256,751 เสียง 19,018,600 เสียง 5,900 เสียง 
คดิเป็นร้อยละ                      99.4150                       0.5847                        0.0001 

 
วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
 ในวำระนี ้เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรทุกท่ำนท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นถือว่ำ
เป็นผู้ มีสว่นได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวำระนี ้
 ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยงำนตอ่ท่ีประชมุ 

  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำม
พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดวำ่ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้
เป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมำประชุม" และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ คำ่ตอบแทนประจ ำ  และ
คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ
ตำมท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมกำร มีคณุภำพและสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีให้
บรรลเุปำ้หมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 และค่ำตอบแทนประจ ำปีของคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2562 โดยยึด
นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกับค่ำตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียน จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ของสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรเติบโตด้ำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอคำ่ตอบแทน ดงันี ้
                                        องค์ประกอบคำ่ตอบแทน   

1. คำ่ตอบแทนประจ ำปี  
-   คำ่ตอบแทนประจ ำ (Retainer Fee) 
-   คำ่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (Incentive Fee) 
                                        หลกัเกณฑ์ 

1. คำ่ตอบแทนประจ ำ เป็นคำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรเป็นรำยเดือน ไมว่่ำจะมีกำรประชมุ
หรือไมก็่ตำม โดยพิจำรณำจำก 
- แนวปฏิบตัใินอตุสำหกรรม 
-    ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจ 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ หรือภำวะควำม

ต้องกำรของบริษัทฯ  
2. คำ่เบีย้ประชมุ เป็นคำ่ตอบแทนท่ีจำ่ยให้กรรมกำรท่ีเข้ำประชมุในแตล่ะครัง้ โดยจ่ำยเฉพำะ

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุเทำ่นัน้ 
3. คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน เป็นค่ำตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยให้กับกรรมกำรปีละครัง้ 

โดยเช่ือมโยงกบัมลูคำ่ท่ีสร้ำงให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น ผลก ำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจ่ำย
ให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

4. ค่ำตอบแทนประจ ำปี และค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่  คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดเปรียบเทียบดงันี ้ 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2561 
ค่ำตอบแทน 

ตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ ำนวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
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ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2562 

ค่ำตอบแทนประจ ำปี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

คณะกรรมกำร ปี 2562 

 

ปี 2561 ปี 2560 

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 
 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ต่อคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถำมเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรหรือไม ่

  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
  นำยสมศักดิ์   แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
หนังสือเชิญประชุมหน้ำท่ี 13 ข้อมูลท่ีปรำกฏนัน้ถูกต้องหรือไม่ เน่ืองจำกค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำนรำยงำนเป็นปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 และปี 2559 โดยข้อเท็จจริงควรจะเป็นปี 2562 
เปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 และขอขอบคณุคณะกรรมกำรท่ีไมไ่ด้ปรับอตัรำคำ่ตอบแทนเพิ่มขึน้ 
  นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ ท่ีประชุมทรำบว่ำ ข้อมูล
คำ่ตอบแทนกรรมกำรในหน้ำ 13 ของหนงัสือเชิญประชมุถกูต้องแล้ว ทัง้นี ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของปี 2561 จะน ำมำจ่ำยในปี 2562 เม่ือผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติแล้ว ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2562 ได้รำยงำนไว้ถกูต้องแล้วด้วยเชน่กนั 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ค่ำตอบแทน
ส ำหรับปีนีจ้ะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือน ำไปก ำหนดคำ่ตอบแทนในอนำคต ไมว่่ำ
จะเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปี หรือคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนก็ตำม เน่ืองจำกเป็นกำรด ำเนินงำนท่ี
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ผำ่นไปแล้ว ส ำหรับคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรนัน้จะดูให้เป็นไปตำมควำมสมัพนัธ์กบั 
Profit และ dividend อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยงัมีก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรอยู่ในบญัชี หำกท่ำนผู้ ถือหุ้น
ยงัคงรักษำหุ้นของบริษัทฯ เงินของผู้ ถือหุ้นจะยงัคงอยู ่ในขณะท่ีคณะกรรมกำรจะสิน้สดุเป็นรำยปี ซึ่งถือว่ำ
เป็นประโยชน์ท่ีดีส ำหรับผู้ ถือหุ้น 
  นำงสำวณัฐภัคว์ สกุโณดม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมตอ่ท่ีประชมุว่ำ ในรำยงำนประจ ำปีหน้ำท่ี 
78 เป็นค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีได้รับเป็นรำยบุคคลปี 2561 ทัง้หมด 16 ท่ำน ซึ่งท่ำนล ำดบัท่ี 14 
คือ คุณชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ และท่ำนล ำดบัท่ี 16 คือคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งมีภำระหน้ำท่ีงำนเป็น
จ ำนวนมำก ผู้ ถือหุ้ นตัง้ข้อสังเกตุว่ำ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้รับค่ำตอบแทนสูงกว่ำ คุณวลัยณัฐ           
ตรีวิศวเวทย์ ถึง 3 เท่ำ โดยมีข้อแตกต่ำงคือ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้รับค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน (โบนสั) ในขณะท่ีคณุวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ ไม่ได้รับคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (โบนสั) 
ทัง้ท่ีมีต ำแหน่งกำรท ำงำนท่ีเหมือนกัน จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทฯ มีกำรพิจำรณำจ่ำยตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน (โบนสั) อยำ่งไร 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ คุณชัยวัฒน์ 
อทุยัวรรณ์ อดีตเป็นกรรมกำรผู้จดักำรและหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ซึ่งคณุวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ ได้เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งแทนคุณชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนจะเป็นไปใน
ลักษณะจัดสรรปันส่วน (prorate) ซึ่งแตกต่ำงกันตำมระยะเวลำ รวมถึงคุณภัทรุตม์ ทรรทรำนนท์ ท่ีเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งแทนคุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ท่ีถึงแก่กรรมจะเป็นลักษณะเดียวกัน ในส่วนของกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนหำกไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรจะได้รับคำ่ตอบแทนจ ำนวน 12 ท่ำนตำมระยะเวลำ
ท่ีด ำรงต ำแหนง่ 
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ จำกงบกำรเงินรวมปี 
2560 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรประมำณ 72 ล้ำนบำทในปี 2561 ลดลงเหลือประมำณ 
66 ล้ำนบำท ทัง้นี ้คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรยงัคงเทำ่เดมิไมล่ดลง เป็นกำรลดลงของผู้บริหำรใชห่รือไม ่ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ค่ำตอบแทนท่ี
รำยงำนในงบกำรเงินรวมนัน้ ได้รวมทัง้ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ในส่วนคำ่ตอบแทนของผู้บริหำร จะ
พิจำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริหำร ในกำรปรับคำ่ตอบแทนในแตล่ะปี 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรจะ
พิจำรณำก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำร ส ำหรับคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดโดย
ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ค่ำตอบแทนจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน แต่ในรำยงำนของงบกำรเงินจะรำยงำนรวมทัง้ของ
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร  

  เม่ือไม่มีค ำถำมประธำนฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร 
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                    วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ ตำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 
มต ิ: ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวน
ไม่เกิน 18,420,000 บำทและค่ำตอบแทนประจ ำคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2562 เป็น
จ ำนวนไมเ่กิน 7,890,000  บำท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
จำกจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 965 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,344,057 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,232,180,702 99.3800 
ไมเ่ห็นด้วย 19,744,255 0.6070 
งดออกเสียง 419,100 0.0128 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,344,057  

 

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

วำระที่ 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อเสนอแนะ ข้อแนะน ำหรือมีควำม
ประสงค์จะซกัถำมเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่ 
  ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถำมเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมต่อท่ีประชุมว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำมีกำรเติบโตตำมจ ำนวนประชำกรท่ีเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 3-5 รวมถึง
โครงกำรด้ำนปทุมธำนี-รังสิต ใกล้ถึงก ำหนดสิน้สุดสญัญำซึ่งจะท ำให้มีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน และ
ประมำณ 16 ปี โครงกำรด้ำนสมุทรสำคร-นครปฐม จะสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำด้วยเช่นเดียวกนั ท ำให้
เกิดควำมเส่ียงทัง้ทำงด้ำนรำคำขำยน ำ้ประปำ และนโยบำยกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนใน
อนำคต ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรกระจำยควำมเส่ียงด้วยกำรลงทุนในบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
(CKP) แห่งเดียวเท่ำนัน้ ผู้ ถือหุ้นต้องกำรทรำบถึงโอกำสโครงกำรใหม่ๆ ในอนำคต เพ่ือลดควำมเส่ียงและ
รักษำอตัรำกำรเตบิโตให้ได้อยำ่งมีเสถียรภำพ      
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  ดร.ทนง  พิทยะ ประธำนกรรมกำร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ กำรมองหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ 
บริษัทฯ ยงัคงด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ือง ทัง้ด้ำนน ำ้ประปำและบ ำบัดน ำ้เสีย ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มี
โครงกำรใหม่ๆ ให้บริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินกำรเน่ืองจำก มีข้อจ ำกดัหลำยประกำรและเป็นโครงกำรขนำดเล็ก
ซึ่งมีผลตอบแทนไม่คุ้ มกับกำรลงทุน ด้ำนโครงกำรพัฒนำธุรกิจน ำ้ในเมืองเมำะล ำไย สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ ถือเป็นประสบกำรณ์ส ำคญัในกำรท่ีจะไปด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ได้มีกำร  
ตกลงเง่ือนไขในสญัญำกบัรัฐบำลเมียนมำก่อนกำรเลือกตัง้เรียบร้อยแล้ว และภำยหลงัประเทศเมียนมำมี
กำรเปล่ียนแปลงรัฐบำลใหม ่นำยกเทศมนตรีต้องกำรขอเจรจำปรับเปล่ียนเง่ือนไขของสญัญำ เช่น เง่ือนไข
กำรก ำหนดปริมำณกำรรับซือ้ขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ อีกหลำยประกำร ซึ่งอำจจะท ำให้บริษัทฯ เกิดควำม
เส่ียงในกำรเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงชะลอกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ก่อนรัฐบำลสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำจะส่งจดหมำยขอยตุิสญัญำดงักล่ำวในเวลำตอ่มำ แตอ่ย่ำงไรก็ตำมยงัมีพืน้ท่ีอ่ืนๆ เสนอ
เง่ือนไขให้บริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินงำน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อมลู ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรลงทุนใน
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่บริษัทฯ ได้รับรู้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และผลตอบแทนจะเพิ่ม
สงูขึน้หลงัจำกเข่ือนไซยะบรีุใน สปป.ลำว เร่ิมด ำเนินกิจกำรเตม็ประสิทธิภำพในปลำยปี 2562   
  นำยบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมตอ่ท่ีประชมุวำ่ จำกส่ือตำ่งๆ น ำเสนอถึงกำร
ขำดแคลนน ำ้ประปำของจังหวดัใหญ่ๆ เช่น จังหวดัภูเก็ต จงัหวัดเชียงใหม่ จึงอยำกทรำบถึงปัญหำและ
ระบบกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนทำงรำชกำร 
   ประธำนกรรมกำร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ กำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ือง
ซับซ้อน หลังจำกได้มีโอกำสได้เดินทำงไปรับทรำบข้อมูล พบว่ำมีข้อน่ำกังวลหลำยประกำร เน่ืองด้วย 
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ต้องมีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส และ
มีหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีมีควำมเส่ียงและอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้
ถือหุ้น  
  นำงสำวณัฐภัคว์ สกุโณดม ผู้ถือหุ้น กลำ่วกบัท่ีประชมุวำ่ ปัจจบุนักำรเตบิโตของประชำกรท่ี
อำศยัอยู่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหำนคร มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็วและมีควำมกังวลเก่ียวกับกำรขำด
แคลนน ำ้ประปำในอนำคต บริษัทฯ ในฐำนะผู้ มีควำมรู้และเช่ียวชำญเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรน ำ้ จะมี
ค ำแนะน ำอย่ำงไร และขอช่ืนชมกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นในปีนี  ้มีพัฒนำกำรอย่ำงเห็นได้ชัดในเร่ืองน ำ้ด่ืม
บรรจขุวดท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นขอเสนอแนะเก่ียวกบักำรลงทะเบียนประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ใน
ฐำนะผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอำหำรเพียงหนึ่งชดุเท่ำนัน้ แม้จะมี
กำรรับมอบฉันทะมำด้วยก็ตำม โดยผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับหลกักำรดงักล่ำว เน่ืองจำกผู้ รับมอบฉันทะถือ
เป็นผู้ ได้รับมอบอ ำนำจเบ็ดเสร็จ ให้มำลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น จึงสมควรได้รับอำหำรตำมสิทธิ
นัน้ๆ ด้วยเชน่กนั  
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  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ กำรให้บริกำร
น ำ้ประปำในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นของกำรประปำนครหลวง ปัจจบุนัมีกำรขยำยก ำลงักำรผลิต
ท่ีโรงผลิตน ำ้ประปำมหำสวสัดิ์ โดยทำงกำรประปำนครหลวงมีกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนได้เป็นอย่ำงดี 
จงึไม่อำจจะเกิดปัญหำดงักล่ำวได้ ส ำหรับเร่ืองของอำหำรผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ 
ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอควำมร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ งดแจกของช ำร่วยและของอ่ืนใดให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยงัคง
จดัเตรียมอำหำรให้กบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเฉพำะท่ำนท่ีได้มำร่วมประชมุเท่ำนัน้ บริษัทฯ จึงขออภยั
มำ ณ โอกำสนี ้  
  นำยสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นในรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(SD Report) หน้ำ 42 มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จะเห็นได้ว่ำเกณฑ์ท่ีอนุโลมให้ใช้ได้สูงสุด หมำยถึง เกณฑ์ท่ีจะ
ยอมให้ใช้ได้ถ้ำหำกมีกรณีใดๆ เกิดขึน้ กบัเกณฑ์ท่ีก ำหนดสูงสดุ หมำยถึง เกณฑ์ท่ีก ำหนดคำ่สูงสดุ ดงันัน้ 
เกณฑ์ท่ีอนุโลมให้ใช้ได้สูงสุดจะต้องสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดค่ำสูงสุดเสมอ แต่ข้อมูลในหน้ำ  42 ดงักล่ำว
ตัง้แตค่ำ่ปรอทเป็นต้นไปไม่มีข้อมลูปรำกฏ ซึง่จะสะท้อนมำถึงหน้ำท่ี 68 ในตำรำงเก่ียวกบัปริมำณน ำ้ปลอ่ย
ออก ท่ีไม่มีข้อมูลว่ำไม่ได้ปล่อยออก หรือปล่อยออกในปริมำณเท่ำใด ในกรณีนีถื้อว่ำเป็นกำรท ำข้อมูลท่ี
ผิดพลำด (Mistake) และไม่ใชค่วำมบกพร่อง (Error) รวมถึงในหน้ำท่ี 63 โครงกำรด้ำนกำรดแูลสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของตำรำงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมปี 2561 ปริมำณตะกอนน ำ้ประปำของโรงผลิต
น ำ้ประปำปทุมธำนีลดลงจ ำนวน 1,192 ตนั โดยไม่ได้ระบุข้อมลูว่ำเป็นปริมำณต่อปี หรือปริมำณตอ่เดือน 
ส ำหรับหนว่ยในสว่นนีจ้ะต้องให้ควำมระมดัระวงั เพรำะอำจจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำดได้ ผู้ ถือหุ้นต้องกำร
ให้ปรับปรุงข้อมลูดงักลำ่วให้ถกูต้อง 
  กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวขอบคุณต่อผู้ ถือหุ้น ท่ีได้แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี
ถกูต้องในกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยบริษัทฯ จะรับไปเพ่ือพิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไข
ให้ถกูต้อง  
 

  ประธำนฯ กล่ำวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชุม ขอขอบคณุตอ่ควำมคิดเห็นตำ่งๆ ท่ีเป็น
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