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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 
 

บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 

 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์
มารค์ กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษัท จ านวน 12 ท่าน เขา้รว่มประชมุครบทกุท่าน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
3. นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

5. นายสมนกึ  ชยัเดชสรุิยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายสวิุช  พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 และกรรมการบรรษัทภิบาล 
10. นายชนุสเุกะ  มไุร กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
11. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
12. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูบ้ริหารที่เขา้รว่มประชมุจ านวน 
1. นายธนชั ศิริเจริญ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ 

 รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
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3. นางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการองคก์ร และ เลขานกุารบริษัท 
4. นายหงษท์อง อาทิตย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นายพิพฒัน ์คติกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
6. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์
7. นางบศุวรรณ ผลประเสริฐ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริษัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์  
 

ท่ีปรกึษากฎหมายท าหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 
นางสาวสาวิตรี ตรีนวรตัน ์ บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอน็ แอนด ์เค จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นางสาวมณี รตันบรรณกิจ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชี ท่ีไมไ่ดท้  าหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นสกัขีพยาน 
นางสาวศิรินารถ เจริญสขุ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

นกักฎหมายท่ีเป็นสกัขีพยาน 
นายมนตช์ยั หงศภุรกัษ ์ ส านกังานกฎหมายมนตช์ยั 
 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 
นางสาวสดุารตัน ์ ดิลกโกมล ผูถื้อหุน้ 
นายสิรภพ วงศใ์หญ่ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

การชีแ้จงผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มประชมุ 
 เลขานุการบริษัทฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บริษัท ออฟฟิศ
เซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากัด และ ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด และชีแ้จงว่าบริษัทไดท้ าการ
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัองัคารที่ 12 มีนาคม 2562 เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 มีผู ้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ ้น 13,244 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วของบริษัทฯ 
3,990,000,000 หุน้ บริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ทางเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่
วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบทั้งหมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัท่ี 20 
มีนาคม 2562 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ จากนัน้ไดเ้ชิญผูแ้ทนผูถื้อหุน้เป็นสกัขีพยานการประชุม
จ านวน 2 ราย เพ่ือรว่มตรวจนบัคะแนนรว่มกบัท่ีปรกึษากฎหมาย พรอ้มกบัชีแ้จงอีกว่า หากผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงค์
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จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหารชี ้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้ผู ้ถือหุ้นแจ้งช่ือและ
นามสกลุ เพ่ือบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุพรอ้มทัง้ใชไ้มโครโฟนท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไว  ้
 เลขานุการบริษัท ไดชี้แ้จงขั้นตอนการด าเนินการประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 31 การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ และจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่า
หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงหลงัจากท่ีไดม้ีการน าเสนอและพิจารณาใน
แต่ละวาระโดยท่ีประชุมแลว้ บริษัทฯ ไดจ้ดับตัรลงคะแนนแจกใหเ้พ่ือใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะไมเ่ห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง โดยจะตอ้งลงลายมือช่ือในใบลงคะแนนดว้ย แตไ่มอ่นญุาตใหม้ีการแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงน ามาสรุปผลการลงคะแนนใหป้ระธานฯ แจง้ตอ่ท่ีประชมุทราบตอ่ไป 
 ในการนบัคะแนน บริษัทฯ จะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม คะแนนเสียงท่ีเหลือจะเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนน
เสียงดงักลา่ว จะค านงึถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นส าคญั 
มติของท่ีประชุมในแต่ละวาระใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด ยกเวน้วาระท่ี 7 ให้ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รายละเอียดผลการนบัของแต่ละวาระ จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหลงั
จบการประชุมในวาระถดัไป โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายและผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการ
ลงคะแนน 
 

เริ่มการประชมุ 
 ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้เขา้
ประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง  460  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้  8,799,764  หุน้ 
 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  352  ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้     3,097,550,532   หุน้ 
 รวมทั้งสิน้ 812 ราย เป็นจ านวนหุน้ 3,106,350,296 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 77.85 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 3,990,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 30 ประธานฯ จึง
กลา่วเปิดประชมุและเริ่มประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2561 ซึ่งประชุม
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 138 ถนนสขุุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามท่ีไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 หรือไม ่
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  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 
  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 855 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,248,080,527 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,244,655,727 99.8945 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 3,424,800 0.1054 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,248,080,527  

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
 กรรมการผูจ้ัดการรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 32 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ี
ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (MD & A) ของรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 2 ผลประกอบการโดยรวม ความส าเร็จต่างๆ และกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบแทนชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม โดยสรุปดงันี ้
 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2561  
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิในงบการเงินรวมจ านวน 2,861 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2560 จ านวน 180 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.7 เน่ืองจาก 
- รายไดจ้ากการขายน า้ประปาเพ่ิมขึน้ 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมสูงขึน้ เน่ืองจากบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมียอดขาย

ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ 
- คา่ใชจ้่ายทางการเงินลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายคืนเงินกูก้่อนก าหนด 
ปริมาณการจ่ายน า้ประปาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดจ่ายน า้รวมของทัง้ 2 พืน้ท่ีเท่ากับ 304.2 

ลา้นลกูบาศกเ์มตรเป็นของพืน้ท่ีใหบ้ริการสมทุรสาคร-นครปฐม จ านวน 158.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่าน
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มารอ้ยละ 8.5 และพืน้ท่ีใหบ้ริการปทุมธานี-รงัสิต จ านวน 145.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมารอ้ยละ 
7.4 

ปริมาณการจ่ายน า้เฉลี่ยทัง้ 2 พืน้ท่ีในปี 2561 มีดงันี ้
TTW จ่ายน า้เฉลี่ย 434,000 ลบ.ม.ตอ่วนั คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของการใชก้ าลงัการผลิตรวม 
PTW จ่ายน า้เฉลี่ย 400,000 ลบ.ม.ตอ่วนั คิดเป็นรอ้ยละ 82 ของการใชก้ าลงัการผลิตรวม 
ทัง้นี ้ปริมาณการจ่ายน า้รวมมีอตัราการเติบโตสงูกว่าปีท่ีผ่านมารอ้ยละ 8 และมียอดการจ่ายน า้ประปา

รวมเติบโตมากท่ีสดุในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อมูลทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)  
ส่วนของสินทรัพย ์

สินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษัทรว่ม ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์
สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ สิทธิในการผลิตน า้ประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายุสญัญา
ฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการใหบ้ริการบ าบัดน า้เสีย และสิทธิในการ
ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 23,330 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 53.4 ลา้น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึน้ 
1,140.4 ลา้นบาท และการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปา ตลอดจนสิทธิในการด าเนินการต่างๆ ท่ีตดั
เป็นรายจ่ายประจ าปี 
ส่วนของหนีส้ิน 

หนีส้ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ไดแ้ก่ หุน้กู ้และเงินกูยื้มระยะยาวและเงินกูยื้มระยะยาวท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ดอกเบีย้คา้งจ่าย และเจา้หนีก้ารคา้
และเจา้หนีอ้ื่น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 10,965 ลา้นบาทลดลงจ านวน 433.6 
ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะยาว 

  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ปี 2561 (ROE) เท่ากบัรอ้ยละ 23.14 
  อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วมปี 2561 (ROA) เท่ากบัรอ้ยละ 12.26 
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2561 (DE Ratio) เท่ากบั 0.89 เท่า   
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมเท่ากับจ านวน 5,949 ลา้นบาท มีตน้ทุนขายและ

บริการจ านวน 1,722 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้จ านวน 4,203 ลา้นบาท ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เท่ากบัจ านวน 2,861 ลา้น
บาท อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ ปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 83.68 
 

ข้อมูลทางการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัทฯ) 
สินทรพัยข์องบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 21,664 ลา้นบาท ลดลง 181 

ลา้นบาท  
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หนีส้ินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 10,776 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 454 
ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ปี 2561 (ROE) เท่ากบัรอ้ยละ 24.49 
  อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วมปี 2561 (ROA) เท่ากบัรอ้ยละ 12.31 
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2561 (DE Ratio) เท่ากบั 0.99 เท่า   
งบการเงินเฉพาะของบริษัท มีรายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 5,004 ลา้นบาท มีตน้ทนุขายและบริการจ านวน 

1,011 ลา้นบาท และก าไรขัน้ตน้จ านวน 3,006 ลา้นบาท ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เท่ากบัจ านวน 2,667 ลา้นบาท อตัรา
เงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ ปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 89.76 
 

รางวัลและการรับรองจากสถาบันต่างๆ  
   บริษัทไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองคก์ร และตราสารหนีร้ะดบั 

AA-  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ซึ่งเป็นการสะทอ้นถึงการมีกระแสเงินสดท่ีแน่นอน ความเสี่ยงในการด าเนินงานท่ี
อยู่ในระดบัต ่า และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทฯ โดยมแีนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดท้  าการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือ Corporate Governance Reporting of Thai Listed Companies (CGR) ประจ าปี 
2561 จ านวน 657 บริษัท TTW ไดร้บัการประเมินในระดบั ”ดีมาก” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5  

  บริษัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีเป็น “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI 
Index” ท่ีมีการจดัขึน้เป็นครัง้แรกของตลาดทนุไทย โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (AGM) ประจ าปี 2561 เต็ม 100 
คะแนน 5 ปีต่อเน่ือง จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีเขา้รบัการประเมินทั้งสิน้ 657 
บริษัท 
 

กจิกรรมเพือ่ชุมชน/สังคม 
การเพิม่โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทีเ่รียนดแีต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

บริษัทฯ จดัท าโครงการมอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในพืน้ท่ีบริการ ครอบคลมุ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 
สมุทรสาคร และปทุมธานี มาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี ตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา โดยพิจารณามอบทุนการศกึษาและ
ทนุอาหารกลางวนัแก่โรงเรียนท่ีมีความขาดแคลนและศนูยก์ารศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดัในพืน้ท่ีบริการ ซึ่งจะท าการ
มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึน้ไป หรือขาดแคลนทุนทรพัย ์ในปี 2561 บริษัทฯ ได้
มอบทุนการศึกษาในพืน้ท่ีบริการจ านวนทัง้สิน้ 23 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมทัง้สิน้ 230 ทุน พรอ้ม
มอบทนุอาหารกลางวนัทนุละ 10,000 บาท แก่ศนูยก์ารศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดัจ านวน 3 แห่ง  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
รวมถงึเดก็ท่ีขาดโอกาส  

2. เพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล า้ดา้นการศกึษาแก่คนในสงัคมใหไ้ดร้บัโอกาสเท่าเทียม 
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้บัเกียรติจากรองนายกรฐัมนตรี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีฯ  
 

กจิกรรมเพือ่สิ่งแวดล้อม  
การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองคก์รกับสังคมตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value)  

บริษัทฯ ตระหนกัในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มจงึไดใ้หค้วามรว่มมือกบั 2 หน่วยงานไดแ้ก่ 
1) ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท าการศึกษาเก่ียวกบัตะกอนน า้ประปาจากโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานี ซึ่งเป็นดินตะกอนท่ีมาจากแม่น า้เจา้พระยา 
น ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม ่4 ชนิด ไดแ้ก่ 1) สารดดูซบัฟลอูอไรด ์2) อิฐบล็อกประสาน 3) กระเบือ้งปพืูน้ และ 4) 
กระเบือ้งตกแตง่  

2) คณะสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และโครงการศกึษาวิจยัและพฒันาสิ่งแวดลอ้มแหลม
ผกัเบีย้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท าการศกึษาเก่ียวกบัตะกอนน า้ประปาจากโรงผลิตน า้ประปาบางเลน ซึง่เป็นดิน
ตะกอนท่ีมาจากแม่น า้ท่าจีนน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑท่ี์มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี และความตอ้งการของ
ชุมชน โดยมีเป้าหมายจะพฒันาผลิตภัณฑ ์3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ปุ๋ ยหมกัท่ีใชใ้นการปลกูขา้ว และขา้วโพดฝักอ่อน 2) อิฐ
มอญ และ 3) ถ่านเชือ้เพลิงอดัแท่ง  
ผลลัพธแ์ละการต่อยอดโครงการทัง้ 2 โครงการ 

- สรา้งอาชีพใหเ้กิดแก่ชมุชนใกลเ้คียง โรงผลิตน า้ประปา 
- พฒันาเชิงสงัคม โดยการสรา้งคณุคา่รว่มกนัระหวา่ง องคก์ร สงัคม และชมุชน 

CSV (Creating Shared Value) 

- สรา้งความผกูพนั รว่มกนัใหเ้กิดในชมุชนใกลเ้คียงโรงผลิตน า้ประปา 
 

การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้และรับสินบน  (Zero Tolerance Policy) และ

เผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคน
ทกุระดบั หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัทฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตในทกุรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทาง
ธุรกิจต่างๆ และจะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย  นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะ
ปรบัปรุงใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ 
 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2561 หรือไม ่
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม สรุปไดด้งันี ้
  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถอืหุน้ สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึน้
ไม่มากนัก โดยรายไดข้องบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากับ 5,747 ลา้นบาทและปี 2561 เท่ากับ 5,949 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้
ประมาณ 202 ลา้นบาท เม่ือน ารายไดปี้ 2561 ลบดว้ย 1,722 ลา้นบาทก าไรขัน้ตน้จะเท่ากบั 4,227 ลา้นบาท ตวัเลขท่ี
ไดแ้ตกต่างจากงบการเงิน ดา้นตน้ทุนขายเพ่ิมขึน้ประมาณ 158 ลา้นบาท Gross profit ประมาณ 44 ลา้นบาทราคา
ขายท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ เป็นราคาท่ีขายต ่ากวา่ราคาท่ีเคยขายใหก้บัการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) หรือไม ่อย่างไร 
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  นางสาววลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ราคาขายน า้ประปาของปี 
2561 มีการปรบัขึน้ตามดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) ประมาณรอ้ยละ 1.3 โดยในปี 2561 มี
ราคาเฉลี่ยเท่ากับ 23.77 บาท/ลบ.ม. โดยปริมาณจ่ายน า้ประปาท่ี 300,000 ลบ.ม.แรกราคาขายน า้ประปาเท่ากับ 
28.93 บาท/ลบ.ม. ปรบัราคาจากปี 2560 ท่ีราคา 28.56 บาท/ลบ.ม. สว่นท่ีเกิน 300,000 ลบ.ม. ราคา 12.20 ปรบัจาก
ปี 2560 ท่ีราคา 12.02 บาท/ลบ.ม.  
  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า ราคาขายต่อหน่วยท่ีปทุมธานี
ประมาณ 12 บาท ส่วนราคาขายท่ีสมทุรสาคร-นครปฐมประมาณ 28 บาท อยากทราบว่าราคาขายน า้ประปาส่วนท่ี
เพ่ิมขึน้ เหตใุดจงึมีอตัราก าไร (Margin) อยู่ในเกณฑต์ ่า 
  นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ตวัเลข
ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Margin) ไม่ตรงกันเน่ืองจาก การค านวณหาอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Margin) 
จะค านวณเฉพาะรายไดท่ี้เกิดจากการขายและบริการ หักออกดว้ยตน้ทุนขาย และไม่น ารายไดอ้ื่นมาค านวณ ดา้น
ราคาขายยังคงสูงกว่าต้นทุน แต่ต้นทุนขายของปี 2561 เพ่ิมขึน้ท าให้อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลง
เน่ืองจาก 
   1)   คา่ซอ่มบ ารุงเครื่องจกัรและอปุกรณท่ี์เพ่ิมขึน้  

  2)   คา่เสื่อมราคาจากโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานีมีการผลิตเพ่ิมขึน้ สง่ผลใหค้า่เสื่อมราคา เพ่ิมสงูขึน้ 
  นายบุญช่วย  ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
  1. จากงบการเงิน พบวา่ตวัเลขเงินปันผลรบัลดลงเม่ือเทียบกบัปี ท่ี ผ่ านมา 111 ล้านบาท  ส่ วน ปี 
2561 เหลือเพียง 41 ลา้นบาทเน่ืองจากสาเหตใุด 
  2. รายไดข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) ท่ีปรากฏในงบการเงินมีรายไดป้ระมาณ  9 
ลา้นกวา่บาทแตม่ีก าไร 1,364 ลา้นบาท ตวัเลขคงจะมีความผิดพลาดไป 3 ต  าแหน่ง 
  3. โครงการน า้ประปาท่ีเมืองเมาะล าไย ในประเทศเมียนมา มีอปุสรรคประการใด จึงท าใหไ้มส่ามารถลง
นามสญัญาได ้
  กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมถงึอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ของโครงการผลิตน า้ประปาท่ีเมืองเมาะล าไย 
ดว้ยทางประเทศเมียนมามีความไม่แน่นอนทางการเมือง ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงของรฐับาลเมียนมา ซึ่งเมื่อถึง
ก าหนดการเซ็นตส์ญัญามีการขอปรบัแกไ้ขเง่ือนไขในสญัญา บริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ การขอปรบัแกไ้ขเง่ือนไข
สญัญาจะไมเ่กิดประโยชนต์อ่บริษัทฯ จงึไดย้ตุิการด าเนินโครงการ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีการลงทุนใน 2 บริษัท คือบริษัท 
ประปาปทุมธานี จ ากัด และ บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) เงินปันผลรบัท่ีลดลงนั้น เน่ืองจากในปี 
2561 CKP มีการจ่ายเงินปันผลลดลง ส  าหรบัตวัเลขรายไดข้อง CKP ท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินนอ้ย
กวา่ก าไรนัน้ เน่ืองจากมีการพิมพต์วัเลขตกไป 3 ต  าแหน่งตามท่ีผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้สงัเกต และขออภยัมา ณ ท่ีนี ้
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้สงัเกต และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมใน
เรื่องรายไดเ้ฉลี่ยวา่ ยอดจ าหน่ายน า้ประปาส่วนท่ีเกิน 300,000 ลกูบาศกเ์มตรจะคิดราคา12.20 บาท/ลบ.ม. ซึง่ราคา
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นีเ้ม่ือเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ก็จะเป็น Fixed Cost บวก Variable Cost หารดว้ยจ านวนทัง้หมดจึงท าใหร้าคาเฉลี่ยลดลงเมื่อมี
ปริมาณน า้ท่ีขายมากขึน้ แตร่ายไดร้วมไมไ่ดล้ดลง  
  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า โครงการของบริษัทฯ ในพื้นท่ี
ปทมุธานี-รงัสิตจะสิน้สดุสญัญาในปี 2566 สง่ผลเกิดขึน้ 2 กรณี คือ  
  1) เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคมีการต่อสญัญา สถานการณ์ของบริษัทฯ คงจะไม่ไดม้ีความเสี่ยง โดย
อาจจะมีการเจรจาเรื่องราคาขายวา่จะเป็นเท่าใด หรือ  
  2) หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัการต่อสญัญา หรือมีบริษัทอื่นเขา้มาประมลูแข่งขนัเพ่ือด าเนินการแทน บริษัทฯ 
จะด าเนินการอย่างไร และในสว่นพนกังานของบริษัทฯ ประมาณ 150 คนบริษัทฯ จะด าเนินการอย่างไร    
  กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าส  าหรบัเรื่องสญัญานัน้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเง่ือนไขของสญัญาระบุไวช้ดัเจนว่า กปภ. จะเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ เขา้ไปเจรจาก่อน
ล่วงหนา้ 1 ปีเป็นรายแรก ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาตกลงไดห้รือไม่ไดต้่อสญัญา บริษัทฯ ยังคงใหก้ารดแูล
พนกังานอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการวางแผนในเรื่องพนกังานของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีโรงผลิตน า้ประปาแห่งใหม่ท่ี
อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ไวร้องรบัพนกังานในอนาคตได ้
  นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ยอดขายน า้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจาก
ปริมาณการใชน้ า้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้ของนิคมอตุสาหกรรม หรือปริมาณการใชน้ า้ประปาจากภาคครวัเรือนท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
ทัง้นี ้เน่ืองจากในปีนีภู้มิอากาศค่อนขา้งแหง้แลง้ บริษัทฯ มีการท าขอ้มลูเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ า้ประปาในช่วง
ไตรมาส 1 ของปีนีก้ับปีท่ีผ่านมาหรือไม่ ส  าหรับเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา เสนอแนะให้บริษัทฯ สนับสนุน
ทนุการศกึษาโดยใหพิ้จารณาเง่ือนไขดา้นความสามารถทางอารมณ ์(Emotional Quotient : EQ) ดว้ย นอกเหนือจาก
การพิจารณาดา้นความเฉลียวฉลาด (Intelligence Quotient : IQ) เพียงดา้นเดียว รวมถึงเปิดโอกาสใหน้ักเรียนท่ี
ไดร้ับทุนการศึกษาเหล่านี ้ไดม้ีโอกาสเขา้มาท างานกับบริษัทฯ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ และเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งชมุชนกบับริษัทฯ ดว้ยเช่นกนั ส  าหรบัโครงการวิจยัดินตะกอนน า้ประปา ซึง่บริษัทฯ ไดน้  าดินตะกอนน า้ประปา
มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ นัน้ บริษัทฯ จะตอ่ยอดเป็นธุรกิจดว้ยหรือไม ่ 
  กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ปริมาณการใชน้ า้ประปาของทัง้ 2 พืน้ท่ีท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก มี
ปริมาณความตอ้งการใชน้  า้ประปาเพ่ิมมากขึน้จากการขยายตวัของภาคครวัเรือน จะเห็นไดว้่ามีหมู่บา้นจดัสรรและ
คอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมากในไตรมาสท่ี 1 ปริมาณการใชน้ า้ประปาท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากการประปาส่วน
ภูมิภาคไดน้ าน ้าประปาของบริษัทฯ เข้าไปจ่ายให้กับประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนท่ีใช้
น า้ประปาของทั้ง 2 พืน้ท่ีใหบ้ริการของบริษัทฯ ส่วนปัญหาภัยแลง้บริษัทฯ ไดส้่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ประสานงานกับกรม
ชลประทาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพ่ือติดตามสถานการณต์ลอดเวลา กรรมการ
ผูจ้ัดการไดชี้แ้จงเพ่ิมเติมว่า น า้เพ่ือการอปุโภคและบริโภคท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงรอ้ยละ 5 ของปริมาณของน า้
ทัง้หมด ผลกระทบของภยัแลง้จะไม่มีผลกระทบกบัแหล่งน า้ท่ีบริษัทฯ ใชใ้นการผลิตน า้ประปา ส าหรบัเรื่องโครงการ
สนบัสนุนการศกึษา กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวขอบคณุต่อค าแนะน าของผูถื้อหุน้ โดยจะน าไปพิจารณาเพ่ือปรบัปรุง
ใหด้ีขึน้ ในดา้นโครงการวิจยัดินตะกอนน า้ประปา บริษัทฯ มีจดุประสงคค์ือ ตอ้งการใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งชมุชน
ใกลเ้คียงโรงผลิตน า้ประปา ในสว่นท่ีจะท าเป็นการคา้หรือไมน่ัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาถงึความเหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง   
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  นายพรชัย ธรณธรรม  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ตะกอนน า้ประปาในปัจจุบันมี
ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจากตะกอนน า้ประปาจะมีปริมาณเพ่ิมขึน้ตลอดเวลา ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ตา่งๆ นัน้ บริษัทฯ ไดน้  าตะกอนน า้ประปามาใชเ้ป็นจ านวนก่ีเปอรเ์ซ็นต ์รวมถึงตะกอนน า้ประปาในส่วนท่ียงัเหลืออยู่
จะมีการบริหารจดัการอย่างไร        
  นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าในการน า
ปริมาณตะกอนน า้ประปามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑต์่างๆ นัน้ บริษัทฯ ไดร้่วมกับมหาวิทยาลยั 2 แห่ง ขณะนีอ้ยู่ใน
ขัน้ตอนการศกึษาวิจยัเป็นผลิตภณัฑ ์โดยยงัไม่ไดเ้ริ่มท าการผลิตจึงท าใหไ้ม่สามารถประมาณการไดว้่า หากผลิตขึน้
มาแลว้จะตอ้งใชต้ะกอนน า้ประปาปริมาณเท่าใด ส  าหรบัตะกอนน า้ประปาท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตนัน้ เน่ืองจาก
ตะกอนน า้ประปาไม่ไดเ้ป็นวตัถุอนัตราย โดยไดร้บัการรบัรองจาก     กรมโรงงานอตุสาหกรรม ในส่วนของวิธีการท่ีใช้
ในการบ าบดัตะกอนน า้ประปาคือการฝังกลบ ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ริษัทฯ เริ่มเดินระบบผลิตน า้ประปาบริษัทฯ ไดใ้ชวิ้ธีฝังกลบ
มาโดยตลอด สว่นของปริมาณตะกอนน า้ประปาท่ีเกิดขึน้เฉลี่ยประมาณ 1,500 ตนัตอ่ปีตอ่โรงผลิตน า้ประปา  
  นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า รายไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ
เปรียบเทียบปี 2559 ถึง 2561 บริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึน้ตามการด าเนินธุรกิจปกติ รายไดจ้ากการบริการคงท่ี กลา่วคือ
บริษัทฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้ แต่เป็นการเพ่ิมขึน้ท่ีนอ้ยกว่าปี 2560-2561 ทัง้นี ้สิ่งท่ีเป็นขอ้สงัเกตคือ ตน้ทุนขายและ
บริการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส  าคญัจากปี 2560-2561 ประมาณ 86 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2559-2560 เพ่ิมขึน้เพียง 
21 ลา้นบาท ตน้ทนุขายและบริการเพ่ิมขึน้จากดา้นใด บริษัทฯ จะสามารถควบคมุตน้ทนุไดอ้ย่างไร     
  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2561 มี 2 
สาเหตคุือ ค่าซอ่มแซม โดยบริษัทฯ มีการซอ่มแซมเครื่องจกัรที่มีการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ตามแผนงานซอ่มบ ารุง
ของฝ่ายปฏิบตัิการ สาเหตท่ีุสองคือ ยอดขายน า้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้ ท าใหเ้กิดคา่เสื่อมราคา คา่สารเคมี ค่าไฟฟ้า เพ่ิมขึน้
ตามยอดขาย ปัจจบุนับริษัทฯ มีการควบคมุตน้ทนุอย่างต่อเน่ือง ตน้ทุนท่ีมีสดัส่วนสงูท่ีสดุคือ ค่าไฟฟ้า บริษัทฯ มีการ
วางแผนการผลิตในทกุวนั ทุกเดือน และทุกปี กรณีเมื่อดจู  านวนเงินอย่างเดียวจะเห็นวา่มีตน้ทุนเพ่ิมขึน้ หากแตต่น้ทุน
ตอ่หน่วยไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้เท่าใดนกั เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงผลิตน า้ประปาอยู่ 2 แห่งท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนนุดา้น
กระบวนการผลิตซึง่จะช่วยลดคา่ไฟฟ้าลงได ้
  นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคณุส าหรบัขอ้ชีแ้จงของบริษัทฯ และไดก้ล่าวต่อไป
วา่ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึน้จะส่งผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิของบริษัทฯ หากก าไรของบริษัทฯ ลดลงเงินปันผลจ่ายของผูถื้อหุน้จะ
ลดลงตามไปดว้ย ดงันัน้ หากบริษัทฯ ตอ้งการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า ควรจะพิจารณาผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้อง 
จากพลงังานทดแทนตา่งๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Roof) เป็นตน้ ส  าหรบัดา้นการซ่อมแซมนัน้ บริษัทฯ ควรมี
การวางแผนการซ่อมแซมครัง้ใหญ่ หรือเป็นการซ่อมแซมย่อย เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไดส้ามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดเ้ป็น
อย่างดี ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อไปว่าสาเหตุใด ท าใหค้่าใชจ้่ายบริหารเพ่ิมขึน้ดว้ยเช่นกัน ทั้งนีปี้ 2559 เทียบปี 2560 
เพ่ิมขึน้ 3 ลา้นบาท ปี 2560 เทียบปี 2561 เพ่ิมสูงขึน้ 31 ลา้นบาท บริษัทฯ จะสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายบริหารได้
อย่างไร     
  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า ค่าใชจ้่ายบริหารท่ีเพ่ิมขึน้จากปี 2561 
เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายค่าพัฒนาโครงการระบบผลิตน า้ประปาท่ีเมืองเมาะล าไย ประเทศเมียนมา ทัง้นี ้เน่ืองจาก
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โอกาสในการพฒันาโครงการมีไมม่ากนกั ดงันัน้ค่าใชจ้่ายท่ีบนัทึกเป็นสินทรพัยจ์งึไดต้ดัจ าหน่ายออกเป็นค่าใชจ้่ายใน
ปี 2561 และจะเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวเท่านัน้    
  นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 2559 – 2560 เพ่ิมขึน้จ านวน 35 ลา้น
บาทแตปี่ 2560 เปรียบเทียบปี 2561 ลดลงจ านวน 20 ลา้นบาทเกิดจากเหตอุะไร 
     ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการค านวณภาษีเงินได ้หาก
ค านวณแลว้ประมาณการดีกว่า ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีก็จะลดลง ซึ่งจะท าใหภ้าษีเงินไดล้ดลงดว้ยเช่นกัน ส  าหรบั
ขอ้เสนอแนะเรื่องพลังงานทดแทนของผูถื้อหุน้นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ไดศ้ึกษาวางแผน และด าเนินการติดตัง้แผงรับ
พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Roof) เพ่ือใชผ้ลิตไฟฟ้าบางสว่นในกระบวนการผลิตแลว้ 
  นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น ไดเ้สนอแนะต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ ควรเลือกแผงรบัพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Solar Roof) ท่ีมีระยะเวลาการใชง้านท่ียาวนาน มีการรับรองและรบัประกันคุณภาพจากบริษัทท่ีได้
มาตรฐาน เน่ืองจากในระยะยาวจะมีความแตกต่างกนัในเรื่องของคุณภาพและการใชง้าน และขอสนับสนุนแนวคิด
ของผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง (นายพรชัย ธรณธรรม) เก่ียวกบัการสนบัสนุนการศกึษาโดยใหพิ้จารณาถึงเรื่อง EQ ในการให้
ทนุการศกึษา ถือเป็นโครงการท่ีดีขอเสนอแนะวา่ ควรเป็นโครงการท่ีสง่เสริมใหเ้ป็นคนเก่งและเป็นคนดีดว้ย ผูถื้อหุน้ได้
แสดงความกงัวลในเรื่องของปัญหาภยัแลง้ โดยใหค้วามเห็นว่าบริษัทฯ ควรปรบัจากการเป็นผูผ้ลิตน า้ประปามาเป็นผู้
จัดหาแหล่งน ้า โดยการให้ความรูก้ับประชาชนผู้ใช้น ้าและเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ภาคอตุสาหกรรม หรือท่ีอยู่อาศยัใหเ้กิดแนวคิดเรื่องการใชท้รพัยากรน า้อย่างมีคณุคา่ มีสว่นรว่มในการรกัษาแหลง่น า้ 
เพ่ิมแหลง่น า้ และอาจเป็นแหลง่น า้ท่ีช่วยสนบัสนุนการผลิตน า้ประปาของบริษัทฯ รวมทั้งใหก้ารศกึษาและปลกูฝังการ
ใชน้  า้อย่างรูค้ณุคา่ และการพฒันาแหลง่น า้ท่ีไมม่ีมาตรฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานโดยหน่วยงานดา้น CSR ของบริษัทฯ  
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ไดข้อบคุณผูถื้อหุน้ส  าหรบัขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นเรื่องการ
สนบัสนุนการศึกษา เรื่องการประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ โดยบริษัทฯ ขอรบัขอ้เสนอแนะไวพิ้จารณา และจะ
รายงานให้ผู ้ถือหุ้นทราบในการประชุมปี 2563 ทั้งนี ้ เรื่องการวิจัยและพัฒนาดินตะกอนท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมกับ
สถาบนัการศกึษานัน้ ยงัอยู่ในขัน้ตอนของการวิจยั ซึง่ยงัมีขัน้ตอนอีกมากท่ีบริษัทฯ ตอ้งท าการศกึษา ตลอดจนอาจมี
การหาผูร้ว่มทนุในการผลิต 
  คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า รายงานทางการเงินหนา้ท่ี 6       ปี 
2560 ราคาคา่น า้ประปาปรบัเพ่ิมขึน้ ปี 2561 ราคาค่าน า้ประปามีการปรบัเพ่ิมขึน้ดว้ยเช่นกนั และในปี 2562 ราคาค่า
น า้ประปาจะปรบัเพ่ิมขึน้หรือไม ่ในเรื่องของตะกอนน า้ประปา ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นวา่ตะกอนน า้ประปาสามารถน าไป
ถมท่ีดินได ้ในบริเวณท่ีใกลก้ับแหล่งน า้ท่ีถูกน า้กัดเซาะหลังจากท าเข่ือนแลว้ก็สามารถน าดินตะกอนไปใชใ้นพืน้ท่ี
ดงักล่าวได ้ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีการคิดท่ีจะน าน า้ทะเลหรือน า้ฝนมาใชม้าใชใ้นการผลิตน า้ประปา
หรือไม ่ 
  กรรมการผู้จัดการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เรื่องของราคาขายน า้ประปามีการปรบัเพ่ิมขึน้ทุกปีตาม
ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของกระทรวงพาณิชย ์ปี 2561 มีการปรบัราคาเพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 1 เพ่ือใชใ้นการ
ค านวณค่าน า้ประปาปี 2562 ส าหรบัเรื่องของการน าน า้จากทะเลหรือน า้จากแหล่งอื่นๆ มาใชใ้นกระบวนการผลิต
น า้ประปานัน้ บริษัทฯ จะขอรบัไปพิจารณา 
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  นางสาวศิริพร ขัตตพงษ ์ผู้ถือหุ้น จากการน าเสนอปี 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตน า้ประปาท่ีรอ้ย
ละ 80 ส  าหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของผูใ้ชน้  า้เพ่ิมมากขึน้ ในอนาคต 2-3 ปีขา้งหนา้หากบริษัทฯ ผลิต
เตม็ก าลงัการผลิตรอ้ยละ 100 บริษัทฯ จะด าเนินการตอ่ไปอย่างไร  
  กรรมการผู้จัดการ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ปัจจุบนับริษัทฯ ไดม้ีการก่อสรา้งโรงผลิตน า้ประปากระทุ่ม
แบน ซึง่มีก าลงัการผลิตเริ่มตน้ท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั และสามารถขยายก าลงัการผลิตไดส้งูสดุถึง 400,000 ลบ.ม./วนั 
ในกรณีท่ีมีปริมาณความตอ้งใชน้  า้เพ่ิมมากขึน้ บริษัทฯ สามารถขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรบัการเติบโตในอนาคตได  ้
  เม่ือไมม่ีค  าถาม ประธานฯ จงึด าเนินการในวาระตอ่ไป 
มต ิ:  ไมม่ีการลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานเพ่ือทราบ 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ขอใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรบัปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบโดยนางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสงักัดบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรอง
ทั่วไปตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน"  และ “งบ
การเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท”  ของรายงานประจ าปี 2561 ซึง่กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานใหท่ี้ประชมุทราบใน
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไร
ขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หรือไม ่ 
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31    
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไดผ้่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ตามท่ี
เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 936 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,143,336  เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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การออกเสียง จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,249,909,436 99.9313 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 2,233,900 0.0686 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,143,336    

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
    กรรมการผูจ้ัดการรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
115 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษัท
ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงิน
ปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ใน
ระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้เพ่ือ
ลดความเสี่ยงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่าสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้
บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราสงูสดุเท่าท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก 
โดยจะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และส ารองตามกฎหมาย  

บริษัทฯ ขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ท่ี 
38 ท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
โดยในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2018 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผล
ประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้
จ านวน 1,197 ลา้นบาทและไดท้ าการจ่ายเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 
         บริษัทฯ ไดพิ้จารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
2,667 ลา้นบาทและไมม่ียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.60 
บาทคิดเป็นรอ้ยละ 89.76 ของก าไรสทุธิเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,394 ลา้นบาท ซึง่บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลส าหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลส าหรบัครึง่ปีหลงัจะจ่ายไดอ้ีก 
0.30 บาทตอ่หุน้เป็นจ านวนเงิน 1,197 ลา้นบาท โดยจะจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
         ขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

 
 
 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 29 จำก 75 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,667 2,700 2,391 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.60 0.60 0.60 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,394 2,394 2,394 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 89.8 88.7 100.0 

  ทัง้นี ้ขอ้มลูสิทธิประโยชนท์างภาษี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ส  าหรบัครึง่ปีหลงัของปี 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.30 บาท มีรายละเอียดดงันี ้  

1. ก าไรของกิจการท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 
59.85 ลา้นบาท ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายและไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้

2. ก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ  20 ในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท รวมเป็น
เงิน 1,137.15 ลา้นบาท ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 และ
สามารถน าไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 5 ปียอ้นหลงัและปี 2561 

ปี พ.ศ. 
เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลัง 
รวม 

(บาท/หุน้) 

อัตราการจ่ายเงนิ 
ปันผลต่อก าไร

สุทธิ  
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  % 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 
เมื่อไม่มีขอ้คิดเห็น/ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2561 

                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31   
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มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น  1,197 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้คือ 
1. ก าไรของกิจการท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 

59.85 ลา้นบาท ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายและไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้

2. ก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท รวมเป็น
เงิน 1,137.15 ลา้นบาท ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 
และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีเสนอ บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี  12 มีนาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายเงินปันผลรวม
ตลอดปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาทดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

                   จากจ านวนผู้ ถื อหุ้นทั้ งสิ ้น  941 ราย  คิด เป็นคะแนน เสี ยง 3,252,210,536 เสี ยงหรือคิ ด เป็ น                              
รอ้ยละ 100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนน 

 

การออกเสียง จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,252,072,736 99.9957 
ไมเ่ห็นดว้ย 129,700 0.0039 
งดออกเสียง 8,100 0.0002 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,210,536  

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทน 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า "ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนีส้  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด  (EY) ท่ีมี
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเน่ืองในการ
ตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีการใหบ้ริการที่ดีสามารถใหค้  าปรกึษาแนะน า
ท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง EY เป็น
บริษัทท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง อีก
ทัง้มีบุคลากรทีมีคณุภาพและสามารถหมนุเวียนการท างานไดเ้ป็นอย่างดี จึงสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก  EY เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

   โดยมีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต และ/หรือ นางพูนนารถ    
เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ
ส านกังาน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่ว 

   โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท 
     ขอ้มลูตารางเปรียบเทียบจ านวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
ชือ่/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 
2561 2560 2559 2558 2557 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313     - 
นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 3970 - - - - - 
นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 5238 - - - - - 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 - - - - - 

หมายเหตุ : ปี 2557 นายกฤษดา เลิศวนา บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY) เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ  
ทัง้นี ้การจัดจา้งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท

ย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากดั และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ ์และส่วนได้
ส่วนเสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่การปฎิบตัิหนา้ท่ีอย่างอิสระแตอ่ย่างใด อีกทัง้บริษัทฯ ไมไ่ดร้บับริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี  

ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2562 ดงันี ้
รายการ 2562 2561 2560 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 660,000 655,000 625,000 
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000 
คา่ตรวจสอบขอ้บงัคบั BOI 80,000 75,000 75,000 
รวม 1,340,000 1,330,000 1,300,000 
คา่ตรวจสอบรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 80,000 70,000 - 
รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,400,000 1,300,000 
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  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนด
คา่ตอบแทนหรือไม ่ 
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม สรุปไดด้งันี ้
  นายสมศักดิ ์ แก่นสุวรรณ ์ผู้ถอืหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นตอ่ท่ีประชมุวา่ จากขอ้มลูคา่ตรวจสอบบญัชี
ในปีท่ีผ่านมาพบว่า อตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีเพ่ิมขึน้ทุกปี และในปี 2562 ค่าตรวจสอบบญัชีเพ่ิมขึน้จ านวน 
20,000 บาท จงึตอ้งการใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตอ่รองคา่ตรวจสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีอีกครัง้  
  นายไพรัช เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า ในการพิจารณาอตัรา
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาต่อรองค่าตรวจสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีหลายครัง้ ซึ่ง
คณะกรรมการเขา้ใจดีว่าบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด มีการปรับค่าตอบแทนและโบนัสของพนักงาน โดยอัตรา
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีปรบัขึน้ในจ านวนดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
  นายสมศักดิ ์ แก่นสุวรรณ ์ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมอีกว่า ขอยืนยนัใหท้่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ เจรจาตอ่รองอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีอีกครัง้ โดยผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นว่าจ านวนเงิน 
20,000 บาทท่ีผูส้อบบัญชีขอปรบัขึน้นั้น เป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยมากเมื่อเทียบกับการขอปรบัค่าตรวจสอบบัญชีในปี 
2562 จงึขอใหป้ระธานฯ เจรจาตอ่รองกบัผูส้อบบญัชีอีกครัง้ 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการจะน าเรื่องอัตรา
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีไปพิจารณาต่อท่ีประชุมอีกครัง้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังคงเสนออตัราค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท  
  นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ขอใหผู้ส้อบบัญชีแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของอตัราคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้จ านวน 20,000 บาทตอ่ท่ีประชมุ 
  นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ์ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ
วา่ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีท่ีมีการปรบัเพ่ิมขึน้สงูกว่าจ านวน 20,000 
บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตอ่รองราคาอย่างดีและรอบคอบ และประธานกรรมการตรวจสอบไดแ้จง้
ตอ่ท่ีประชุมก่อนหนา้นีแ้ลว้วา่ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั มีการปรบัเงินเดือนของพนกังานทุกคนในทกุๆ ปี ซึง่เป็น
จ านวนเงินมากกวา่ 20,000 บาท และจ านวนชั่วโมงท่ีใชใ้นการตรวจสอบนัน้ ทางบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดใ้ห้
ความรว่มมือในการท างานอย่างเตม็ความสามารถ ดงันัน้จ านวนชั่วโมงจึงเป็นจ านวนชั่วโมงท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุใน
การตรวจสอบบญัชี บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จึงไม่สามารถลดจ านวนชั่วโมงลงได ้รวมถึงอตัราเงินเดือนท่ีตอ้ง
ปรบัใหก้บัพนกังาน จงึเห็นสมควรเป็นไปตามอตัราท่ีเสนอ 
  นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า การแสดง
ความเห็นของผูส้อบบญัชี จะท าใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบสามารถเจรจาไดส้ะดวกมากย่ิงขึน้ และผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมมีความเขา้ใจเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามดว้ยผูส้อบบัญชีปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ดว้ยดีมาโดยตลอด จึงขอ
เสนอใหม้ีการพิจารณาปรบัอตัราค่าตรวจสอบบญัชีในลกัษณะ 5 ปีตอ่ครัง้ และเสนอใหท้ า Fix Rate ในการพิจารณา
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อตัราค่าตอบแทน ซึ่งผูถื้อหุน้เขา้ใจดีว่าบริษัทผูส้อบบญัชีตอ้งมีจ านวนชั่วโมงการท างานนีเ้พ่ิมขึน้ จึงขอใหป้ระธาน
กรรมการตรวจสอบ พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนในระยะยาว 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณา 
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31   
มต ิ: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 
และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส  านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หนา้ท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดย
ก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาทดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 952 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,247,441 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,252,205,741 99.9987 
ไมเ่ห็นดว้ย 32,000 0.0009 
งดออกเสียง 9,700 0.0002 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,247,441  

 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ในวาระนีเ้ลขานุการบริษัทไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านไดแ้ก่ 
ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์นางพเยาว ์มริตตนะพร นายภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์และนางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ซึง่ไดร้บั
การเสนอช่ือเลือกตัง้จะไมอ่ยู่ในหอ้งประชมุ และงดออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง โดยจะกลบัเขา้มาหลงัจากไดท้ราบผลการ
เลือกตัง้  
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 16 
ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่ง
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ในสาม กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้

ในปี 2562 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้
1.   ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ 
2.   นางพเยาว ์มริตตนะพร  กรรมการ  
3.   นายภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ 
4.   นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท

ฯ เป็นการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ
ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่เม่ือครบก าหนดระยะเวลาปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบคุคลเขา้มายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาบุคคลท่ีมี
ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณแ์ละประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกลรวมทัง้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพออันเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
กิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยังค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ  ทักษะจ าเป็นท่ียังขาด 
คณุสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ  
รวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความ
เป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง  โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้น
ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา คณุสมบตัิ
ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิของ
กรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็น
ประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไมด่่างพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒิุภาวะและความเป็นมือ
อาชีพ 

ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูม้ีคณุสมบัติครบถว้นตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยตลอดระยะเวลาท่ีทุกท่าน
ด ารงต าแหน่งอยู่กับบริษัทฯ ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถท่ีท่านมีใหก้ับบริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ มีความเจริญกา้วหนา้
ตลอดมา คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ
บริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
2.   นางพเยาว ์มริตตนะพร   ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
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3.   นายภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
4.   นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระหรือไม ่ 
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม สรุปไดด้งันี ้
  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมถึงการเสียชีวิตของคณุเตชะพิทย ์แสง
สิงแกว้ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และอดีตกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อ
วนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 คณุเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ไดเ้สียชีวิตดว้ยสาเหตอุะไร 
  ดร.ทนง  พทิยะ ประธานกรรมการ  แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ คณุเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ท างานใหก้บั
บริษัทฯ ดว้ยความสามารถจนวาระสุดทา้ยของชีวิต และดว้ยโรครา้ยจนท าให ้คณุเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ถึงแก่กรรม
เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รรหาผูม้ีความรูค้วามสามารถเพ่ือแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ถึงแก่กรรมคือ คณุภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ซึง่ท่านเป็นอดีตปลดักรุงเทพมหานคร อีกทัง้คณะกรรมการบริษัท 
ไดแ้ต่งตัง้ คุณไพรชั เมฆอาภรณ ์ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน คุณเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ท่ีถึงแก่
กรรม และแตง่ตัง้คณุพเยาว ์มริตตนะพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน คณุเตชะพิทย ์แสงสิง
แกว้ท่ีถงึแก่กรรม  
  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระเป็นรายบคุคล  
                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้ 

ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์นางพเยาว ์มริตตนะพร นายภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์และนางสาววลยัณฐั ตรีวิศว
เวทย ์ซึ่งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 957 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,281,251 เสียงหรือคิดเป็นรอ้ยละ100 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

รายชือ่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

ดร. สมบัต ิกจิจาลักษณ ์ 3,213,098,396 เสียง 39,176,955 เสียง 5,900 เสียง 
คิดเป็นรอ้ยละ 98.7952                       1.2045                       0.0001 
นางพเยาว ์มริตตนะพร 3,214,364,096 เสียง 37,911,255 เสียง 5,900 เสียง 

คิดเป็นรอ้ยละ                      98.8341                        1.1656                       0.0001 
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รายชือ่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

นายภัทรุตม ์ทรรทรานนท ์ 3,243,718,351 เสียง 8,557,000 เสียง 5,900 เสียง 
คิดเป็นรอ้ยละ                      99.7367                       0.2631                        0.0001 
นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ 3,233,256,751 เสียง 19,018,600 เสียง 5,900 เสียง 
คิดเป็นรอ้ยละ                      99.4150                       0.5847                        0.0001 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 ในวาระนี ้เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า กรรมการทุกท่านท่ีเป็นผูถื้อหุน้ถือว่าเป็นผูม้ีส่วน
ไดเ้สียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่ง
มาประชุม" และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 32 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี ซึง่คา่ตอบแทนไดแ้ก่ คา่ตอบแทนประจ า และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอ้บังคับของบริษัทฯ หรือตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการ มีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี
ใหบ้รรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนการที่โปรง่ใสสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 และค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการส าหรบัปี 2562 โดยยึดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจ
อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจและการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่มีหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ดงันี  ้
                                        องคป์ระกอบคา่ตอบแทน   

1. คา่ตอบแทนประจ าปี  
-   คา่ตอบแทนประจ า (Retainer Fee) 
-   คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) 
                                        หลกัเกณฑ ์

1. คา่ตอบแทนประจ า เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไม่วา่จะมีการประชุมหรือไม่ก็
ตาม โดยพิจารณาจาก 
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- แนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 
-    ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
- ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา หรือภาวะความตอ้งการ

ของบริษัทฯ  

2. คา่เบีย้ประชมุ เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการที่เขา้ประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายเฉพาะกรรมการ
ท่ีเขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

3. ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดย
เช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้  

4. คา่ตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีรายละเอียด
เปรียบเทียบดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 2 ปีท่ีผ่านมาและปี 2561 
ค่าตอบแทน 

ตามผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปี 2 ปีท่ีผ่านมาและปี 2562 
ค่าตอบแทนประจ าปี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวนเงิน 7,890,000 7,890,000 7,890,000 
 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการ ปี 2562 
 

ปี 2561 ปี 2560 
คณะกรรมการบริษัท 5,206,000          5,206,000 5,206,000 
คณะกรรมการบริหาร 949,000             949,000 949,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 466,000             466,000 466,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 423,000             423,000 423,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 423,000             423,000 423,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 423,000             423,000 423,000 

รวม 7,890,000        7,890,000 7,890,000 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ตอ่คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จงึเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หรือไม ่
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม สรุปไดด้งันี ้
  นายสมศักดิ์  แก่นสุวรรณ ์ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการในหนงัสือเชิญ
ประชุมหนา้ท่ี 13 ขอ้มูลท่ีปรากฏนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เน่ืองจากค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานรายงานเป็นปี 2561 
เปรียบเทียบปี 2560 และปี 2559 โดยขอ้เท็จจริงควรจะเป็นปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 และขอขอบคณุ
คณะกรรมการที่ไมไ่ดป้รบัอตัราคา่ตอบแทนเพ่ิมขึน้ 
  นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการในหนา้ 13 ของหนงัสือเชิญประชุมถูกตอ้งแลว้ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงานของปี 2561 
จะน ามาจ่ายในปี 2562 เม่ือผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิแลว้ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ไดร้ายงานไวถู้กตอ้งแลว้
ดว้ยเช่นกนั 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนส าหรบัปีนีจ้ะ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา เพ่ือน าไปก าหนดค่าตอบแทนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน
ประจ าปี หรือคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงานก็ตาม เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานท่ีผ่านไปแลว้ ส  าหรบัค่าตอบแทน
ตามผลการด าเนินงานของกรรมการนัน้จะดใูหเ้ป็นไปตามความสมัพนัธก์บั Profit และ dividend อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯ ยงัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรอยู่ในบญัชี หากท่านผูถื้อหุน้ยงัคงรกัษาหุน้ของบริษัทฯ เงินของผู้ ถือหุน้จะยงัคงอยู่ 
ในขณะท่ีคณะกรรมการจะสิน้สดุเป็นรายปี ซึง่ถือวา่เป็นประโยชนท่ี์ดีส  าหรบัผูถื้อหุน้ 
  นางสาวณัฐภัคว ์สกุโณดม ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า ในรายงานประจ าปีหนา้ท่ี 78 เป็น
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีไดร้บัเป็นรายบุคคลปี 2561 ทั้งหมด 16 ท่าน ซึ่งท่านล าดบัท่ี 14 คือ คุณชัยวฒัน ์
อทุยัวรรณ ์และท่านล าดบัท่ี 16 คือคณุวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ซึง่มีภาระหนา้ท่ีงานเป็นจ านวนมาก ผูถื้อหุน้ตัง้ขอ้สงัเกตุ
ว่า คุณชัยวฒัน ์อุทัยวรรณ์ ไดร้บัค่าตอบแทนสูงกว่า คุณวลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ถึง 3 เท่า โดยมีขอ้แตกต่างคือ คุณ
ชัยวฒัน ์อุทัยวรรณ์ ไดร้บัค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (โบนัส) ในขณะท่ีคุณวลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (โบนัส) ทั้งท่ีมีต  าแหน่งการท างานท่ีเหมือนกัน จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีการ
พิจารณาจ่ายตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (โบนสั) อย่างไร 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คุณชัยวัฒน ์อุทัยวรรณ ์
อดีตเป็นกรรมการผูจ้ดัการและหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ซึง่คณุวลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งแทนคณุ
ชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์การพิจารณาคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงานจะเป็นไปในลกัษณะจดัสรรปันสว่น (prorate) ซึ่ง
แตกตา่งกนัตามระยะเวลา รวมถงึคณุภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งแทนคณุเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ท่ีถงึแก่
กรรมจะเป็นลักษณะเดียวกัน ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจะไดร้บั
คา่ตอบแทนจ านวน 12 ท่านตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
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  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า จากงบการเงินรวมปี 2560 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารประมาณ 72 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงเหลือประมาณ 66 ลา้นบาท ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนคณะกรรมการยงัคงเท่าเดิมไมล่ดลง เป็นการลดลงของผูบ้ริหารใช่หรือไม ่ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ค่าตอบแทนท่ีรายงานในงบ
การเงินรวมนัน้ ไดร้วมทัง้ของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะพิจารณาอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริหาร ในการปรบัคา่ตอบแทนในแตล่ะปี 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะพิจารณาก าหนด
โดยคณะกรรมการบริหาร ส  าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ดงันัน้ค่าตอบแทน
จงึแบ่งออกเป็นสองสว่น แตใ่นรายงานของงบการเงินจะรายงานรวมทัง้ของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  
  เม่ือไมม่ีค  าถามประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
                    วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
มต ิ: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 
18,420,000 บาทและค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกิน 
7,890,000  บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 965 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,252,344,057 เสียงหรือคิดเป็นรอ้ยละ100 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียง จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,232,180,702 99.3800 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,744,255 0.6070 
งดออกเสียง 419,100 0.0128 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,252,344,057  

 
ทั้งนี ้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี ้จ  านวน 

2,242,600 เสียง 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
  ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าหรือมีความประสงคจ์ะ
ซกัถามเรื่องอื่นใดหรือไม ่
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม สรุปไดด้งันี ้
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  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามีการเติบโตตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 3-5 รวมถึงโครงการดา้นปทุมธานี-
รงัสิต ใกลถ้ึงก าหนดสิน้สุดสัญญาซึ่งจะท าให้มีความเสี่ยงในการด าเนินงาน และประมาณ 16 ปี โครงการดา้น
สมุทรสาคร-นครปฐม จะสิน้สุดระยะเวลาของสัญญาดว้ยเช่นเดียวกัน ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทั้งทางดา้นราคาขาย
น า้ประปา และนโยบายการรว่มทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชนในอนาคต ปัจจบุนับริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงดว้ย
การลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) แห่งเดียวเท่านัน้ ผูถื้อหุน้ตอ้งการทราบถึงโอกาสโครงการ
ใหม่ๆ  ในอนาคต เพ่ือลดความเสี่ยงและรกัษาอตัราการเติบโตใหไ้ดอ้ย่างมีเสถียรภาพ      
  ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัทฯ 
ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ดา้นน า้ประปาและบ าบัดน า้เสีย ปัจจุบันในประเทศไทยยงัไม่มีโครงการใหม่ๆ ให้
บริษัทฯ เขา้ไปด าเนินการเน่ืองจาก มีขอ้จ ากดัหลายประการและเป็นโครงการขนาดเล็กซึง่มีผลตอบแทนไม่คุม้กบัการ
ลงทนุ ดา้นโครงการพฒันาธุรกิจน า้ในเมืองเมาะล าไย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ถือเป็นประสบการณส์ าคญัใน
การท่ีจะไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ไดม้ีการ  ตกลงเง่ือนไขในสญัญากบัรฐับาลเมียนมาก่อนการเลือกตัง้
เรียบรอ้ยแล้ว และภายหลังประเทศเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ นายกเทศมนตรีต้องการขอเจรจา
ปรบัเปลี่ยนเง่ือนไขของสญัญา เช่น เง่ือนไขการก าหนดปริมาณการรบัซือ้ขัน้ต  ่า และเง่ือนไขอื่นๆ อีกหลายประการ ซึ่ง
อาจจะท าใหบ้ริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเขา้ไปด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว ก่อน
รฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาจะส่งจดหมายขอยุติสญัญาดงักลา่วในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตามยงัมีพืน้ท่ี
อื่นๆ เสนอเง่ือนไขใหบ้ริษัทฯ เขา้ไปด าเนินงาน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มูล ปัจจุบนับริษัทฯ มีการลงทุนใน
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัรูผ้ลตอบแทนเป็นเงินปันผล และผลตอบแทนจะเพ่ิมสูงขึน้
หลงัจากเข่ือนไซยะบรุีใน สปป.ลาว เริ่มด าเนินกิจการเตม็ประสิทธิภาพในปลายปี 2562   
  นายบุญช่วย  ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า จากสื่อต่างๆ น าเสนอถึงการขาด
แคลนน ้าประปาของจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากทราบถึงปัญหาและระบ บการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทางราชการ 
   ประธานกรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การด าเนินงานทางการเมืองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องซับซอ้น 
หลงัจากไดม้ีโอกาสไดเ้ดินทางไปรบัทราบขอ้มลู พบว่ามีขอ้น่ากังวลหลายประการ เน่ืองดว้ย บริษัทฯ เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ตอ้งมีการด าเนินธุรกิจท่ีโปรง่ใส และมีหลกัการในการด าเนินธุรกิจ จะ
ไมด่  าเนินการใดๆ ท่ีมีความเสี่ยงและอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูถื้อหุน้  
  นางสาวณัฐภัคว ์สกุโณดม ผู้ถือหุน้ กล่าวกบัท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนัการเติบโตของประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร มีการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วและมีความกังวลเก่ียวกับการขาดแคลนน า้ประปาใน
อนาคต บริษัทฯ ในฐานะผูม้ีความรูแ้ละเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการน า้จะมีค  าแนะน าอย่างไร และขอช่ืนชม
การจดัประชุมผูถื้อหุน้ในปีนี ้มีพัฒนาการอย่างเห็นไดช้ดัในเรื่องน า้ดื่มบรรจุขวดท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุน้ขอเสนอแนะเก่ียวกบัการลงทะเบียนประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ ผู้
ถือหุน้จะไดร้บัอาหารเพียงหนึ่งชุดเท่านัน้ แมจ้ะมีการรบัมอบฉันทะมาดว้ยก็ตาม โดยผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการ
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ดงักลา่ว เน่ืองจากผูร้บัมอบฉนัทะถือเป็นผูไ้ดร้บัมอบอ านาจเบ็ดเสรจ็ ใหม้าลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ จงึสมควร
ไดร้บัอาหารตามสิทธินัน้ๆ ดว้ยเช่นกนั  
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า การใหบ้ริการน า้ประปา
ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นของการประปานครหลวง ปัจจุบนัมีการขยายก าลงัการผลิตท่ีโรงผลิตน า้ประปา
มหาสวัสดิ์ โดยทางการประปานครหลวงมีการวางแผนในการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างดี จึงไม่อาจจะเกิดปัญหา
ดงักล่าวได ้ส  าหรบัเรื่องของอาหารผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดข้อความรว่มมือใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์งดแจกของช ารว่ยและของอื่น
ใดใหก้ับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงจัดเตรียมอาหารใหก้ับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเฉพาะ
ท่านท่ีไดม้ารว่มประชมุเท่านัน้ บริษัทจงึขออภยัมา ณ โอกาสนี ้  
  นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นในรายงานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (SD 
Report) หนา้ 42 มีขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง จะเห็นไดว้า่เกณฑท่ี์อนโุลมใหใ้ชไ้ดส้งูสดุ หมายถงึ เกณฑท่ี์จะยอมใหใ้ชไ้ดถ้า้หาก
มีกรณีใดๆ เกิดขึน้ กบัเกณฑท่ี์ก าหนดสงูสุด หมายถึง เกณฑท่ี์ก าหนดค่าสงูสดุ ดงันัน้ เกณฑท่ี์อนุโลมใหใ้ชไ้ดส้งูสุด
จะตอ้งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดค่าสงูสดุเสมอ แต่ขอ้มลูในหนา้ 42 ดงักลา่วตัง้แต่คา่ปรอทเป็นตน้ไปไม่มีขอ้มลูปรากฏ 
ซึ่งจะสะทอ้นมาถึงหนา้ท่ี 68 ในตารางเก่ียวกบัปริมาณน า้ปล่อยออก ท่ีไม่มีขอ้มลูว่าไม่ไดป้ล่อยออก หรือปล่อยออก
ในปริมาณเท่าใด ในกรณีนีถื้อว่าเป็นการท าขอ้มูลท่ีผิดพลาด (Mistake) และไม่ใช่ความบกพร่อง (Error) รวมถึงใน
หนา้ท่ี 63 โครงการดา้นการดูแลสิ่งแวดลอ้ม ในส่วนของตารางผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มปี 2561 ปริมาณ
ตะกอนน า้ประปาของโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานีลดลงจ านวน 1,192 ตนั โดยไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูวา่เป็นปริมาณตอ่ปี หรือ
ปริมาณต่อเดือน ส าหรบัหน่วยในส่วนนีจ้ะตอ้งใหค้วามระมดัระวงั เพราะอาจจะท าใหเ้กิดความผิดพลาดได ้ผูถื้อหุน้
ตอ้งการใหป้รบัปรุงขอ้มลูดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง 
  กรรมการผู้จัดการ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีถูกตอ้งใน
การจดัท ารายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะรบัไปเพ่ือพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  
 
  ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ขอขอบคณุต่อความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์
และเม่ือไมม่ีกิจการอื่นใดตอ้งพิจารณา ประธานฯ กลา่วปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
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