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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

บริษัท ททีดีับบลวิ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

 

 
วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ 
กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบรษัิท จ านวน 12 ทา่น เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายปลวิ  ตรวีิศวเวทย ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

5. นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายสวุิช  พึง่เจรญิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 และกรรมการบรรษัทภิบาล 
10. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
11. นางสาววลยัณฐั  ตรวีิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการท่ีประชมุผา่นทาง VDO Conference จากประเทศสงิคโปร ์
12. นายชนุสเุกะ  มไุร กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุจ านวน 
1. นายธนชั ศิรเิจรญิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ 

 รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

 รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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3. นางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการองคก์ร และ เลขานกุารบรษัิท 
4. นายหงษ์ทอง อาทิตย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นายพิพฒัน ์คติกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
6. นายชชัวาล เทียนประเสรฐิกิจ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ 
7. นางบศุวรรณ ผลประเสรฐิ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
 
ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์  
 
ที่ปรกึษากฎหมายท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 
นางสาวสาวิตร ีตรนีวรตัน ์ บรษัิท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั 
 
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
นกักฎหมายที่เป็นสกัขีพยาน 
นายมนตช์ยั  หงศภุรกัษ์ ส านกังานกฎหมายมนตช์ยั 
 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 
นายสรุยิา สรรพอาษา ผูถื้อหุน้ 
 
ผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
นางสาวณิชา เดี่ยววาณิชย ์ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
การชีแ้จงผูถื้อหุน้ก่อนเริม่ประชมุ 
 เลขานกุารบรษัิทฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษัิท ออฟฟิศเซส ออฟ 
เอ็น แอนด ์เค จ ากดั และ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และชีแ้จงวา่บริษัท ไดท้ าการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีผูถื้อหุน้
จ านวนทัง้สิน้ 15,803 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุน้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่
เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที่ 29 มิถนุายน 2563 และไดจ้ดัสง่หนงัสือ
เชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูล
ล่วงหนา้ จากนัน้ไดเ้ชิญผูแ้ทนผูถื้อหุน้เป็นสกัขีพยานการประชุมจ านวน 1 ราย เพื่อร่วมตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษา
กฎหมาย พรอ้มกบัชีแ้จงเพิ่มเตมิเก่ียวกบัมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) วา่บรษัิทได้
ด าเนินการจดัประชุมตามแนวทางของกรมควบคมุโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุ โดยขอความกรุณาผูม้ารว่มประชมุปฏิบตัิ
ตามมาตรการในการรกัษาระยะห่างอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนเพื่อลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 บรษัิทจึง
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ไม่จดัเตรียมไมโครโฟนในการถามค าถาม หากผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการ หรือฝ่าย
บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถามพรอ้มแจ้งช่ือและนามสกุลลงในกระดาษค าถาม และส่งให้
เจา้หนา้ที่ เพื่อบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 
 เลขานกุารบรษัิท ไดชี้แ้จงขัน้ตอนการด าเนินการประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 31 การออกเสยีงลงคะแนนใน
วาระต่างๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ และจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้เท่ากับหนึ่ง
เสยีง ประธานท่ีประชมุจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงหลงัจากที่ไดม้ีการน าเสนอและพิจารณาในแตล่ะวาระโดยที่ประชมุแลว้ 
บรษัิทฯ ไดจ้ดับตัรลงคะแนนแจกใหเ้พื่อใชใ้นกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง โดยจะตอ้งลงลายมือ
ช่ือในใบลงคะแนนดว้ย แต่ไม่อนญุาตใหม้ีการแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงน ามาสรุปผลการ
ลงคะแนนใหป้ระธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุทราบตอ่ไป 
 ในการนบัคะแนน บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ      
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ คะแนนเสยีงที่เหลือจะเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสยีงดงักลา่ว 
จะค านึงถึงการลงคะแนนเสยีงที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นส าคญั มติของที่ประชุมในแต่
ละวาระใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก หากคะแนนเสียงเทา่กนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ยกเวน้วาระที่ 7 ใหใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
รายละเอียดผลการนบัของแต่ละวาระ จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป โดยมีที่ปรกึษากฎหมายและ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ท าหนา้ที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน 
 
เริม่การประชมุ 
 ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ามี ผูถื้อหุน้เขา้ประชุม
ดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง    81   ราย นบัจ านวนหุน้ได ้          4,811,948  หุน้ 
 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  357  ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้     3,073,039,079   หุน้ 
 รวมทัง้สิน้ 438 ราย เป็นจ านวนหุน้ 3,077,851,027 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 77.14 ของหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของ
บรษัิทฯ จ านวน 3,990,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 30 ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชมุและเริม่
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนั
พฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนน
สขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามที่ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม
ในครัง้นี ้
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม เก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       
ประจ าปี 2562 หรอืไม ่
  เมื่อไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    
ประจ าปี 2562 
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  วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31 
มติ :  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามที่เสนอดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 456 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,445,294 เสียง หรือคิดเป็น รอ้ยละ 100 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีง จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 3,078,381,193 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,101 0.0001 
งดออกเสยีง 60,000  
บตัรเสยี 0  
รวม 3,078,445,294  

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ที่ประชมุ 
 กรรมการผูจ้ัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 32 ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
รายละเอียดปรากฏในรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (MD & A) ของรายงานประจ าปี 2562 ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 ผล
ประกอบการโดยรวม ความส าเรจ็ตา่งๆ และกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบแทนชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยสรุปดงันี  ้
ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวน 3,147 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 
จ านวน 286 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เนื่องจาก 

- ปรมิาณจากการขายน า้ประปาเพิ่มขึน้ทัง้ 2 พืน้ท่ี รวมรอ้ยละ 3.58 
- การบรหิารคา่ใชจ้่ายที่ลดลง 
- คา่ใชจ้่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากบรษัิทฯ ไดม้ีการจ่ายคืนเงินกูย้ืม 
- และในระหวา่งปี บรษัิทฯ รบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในบรษัิทรว่ม 
สินทรพัย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ สิทธิในการผลิตน า้ประปาที่ตอ้งโอนเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาฯ ของ
บริษัทยอ่ย สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการใหบ้ริการบ าบดัน า้เสยี และสิทธิในการด าเนินการผลิต
และจ าหนา่ยน า้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ เป็นจ านวน 23,158 ลา้นบาท  
 หนีส้นิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ หุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยาว และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  
เป็นจ านวน 10,033 ลา้นบาท  

สว่นของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 13,125 ลา้นบาท  ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เพียง 0.76 เทา่ 
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งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2562  
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเทา่กบัจ านวน 2,855 ลา้นบาท โดยบริษัท จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

สงูสดุเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะสามารถด าเนินการได ้ทัง้นีจ้ะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได ้
ส ารองตามกฏหมาย และส ารองอื่นๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาตา่งๆ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการไดม้ีมติจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

 คร้ังที่ 1 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2019 เมื่อวันที่       
12 สิงหาคม 2562 มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 1,197 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุน้ ซึ่งจ่ายไป
แลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

 คร้ังที่ 2 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 
0.30 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไวเ้ดิมวนัที่         
9 เมษายน ) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายจ านวน 1,197 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2020 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ออกไปโดยไม่มี
ก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
ไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัเดิมที่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่ว
ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้แลว้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 2,394       
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 83.86 ของก าไรตามงบการเงินของบรษัิท 

จากผลการด าเนินงานตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ ภายใตก้ารบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบรษัิท บรรลตุามเปา้หมายและก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่น ซึง่เห็นไดจ้าก ผล
การด าเนินงานตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้ บรษัิทไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัตา่งๆ เช่น 

1. ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือทางการเงินในสว่นของเครดิตองคก์ร และตราสารหนีร้ะดับ AA-   
2. ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียน โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 
3. บริษัทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 100 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนที่มีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

หรอื ESG100  
4. การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (AGM) ประจ าปี 2562 เต็ม 100 คะแนน 6 ปีตอ่เนื่อง  
5. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่ งยืน “Thailand Investment 

Sustainability” (THSI)  
นอกจากการด าเนินงาน บริษัทยงัค านงึถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาแบบยั่งยืนขององคก์รโดย 

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นกัเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์บริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นกัเรยีนใน
พืน้ที่บริการ ครอบคลุม 3 จังหวัด และ บริษัทไดต้่อยอดโครงการวิจัยดินตะกอนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยน ามาท าเป็น
กระเบือ้งดินเผาเพื่อใชใ้นการตกแต่งอาคารเรียน โรงเรียนวดัราษฏรธ์รรมาราม จังหวดัสมุทรสาคร และ การใชก้ระแสไฟฟ้า
บางสว่นของบรษัิท ใชร้ะบบผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  
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ด้านการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 
บริษัทมีนโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ การใหแ้ละรบัสินบน (Zero Tolerance Policy) และไดเ้ผยแพร่

ทางเว็บไซตข์องบรษัิท โดยหา้มมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ทกุระดบั หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั
บริษัทเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตในทุกรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะปรบัปรุงใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรฐาน และการเปลีย่นแปลงในทางธุรกิจ 

และจากการที่บรษัิท ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามมาที่บริษัทเขา้มาก่อนลว่งหนา้นัน้ บริษัท
ขอขอบคุณในความห่วงใยและขอชีแ้จง้ เก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัต่างๆที่เก่ียวกบัสถานะการณ ์Covid -19 ที่เกิดขึน้ใน
ประเทศไทย และทั่วโลก บริษัทมีมาตรการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัการด าเนินงานการผลิตน า้ประปาซึ่งจะตอ้งท า
การผลติและสง่จ่ายไดต้ลอดเวลา เพราะเราตระหนกัดีวา่ น า้ มีความส าคญักบัการด ารงชีพของทกุคนเป็นอยา่งยิ่ง ซึ่งจะตอ้ง
ไม่มีเหตกุารณใ์ดๆ มาสง่ผลกบัการผลิตน า้ประปา ไม่วา่จะเกิดการชะงกัหรือหยดุการผลิต โดยบรษัิทไดค้วบคมุและเฝา้ระวงั
อย่างเขม้งวดทัง้สว่นโรงผลิตน า้ประปา และ สว่นของส านกังาน ตลอดจนมีการจดัท าแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan ) เรือ่งมาตรการป้องกันการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงจากการระบาด โดยมีผล
บังคับใช้กับพนักงานทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีพนักงานคนใดของบริษัทติดเชือ้  และไม่มีผลกระทบกับผลการด าเนินงาน        
ของบรษัิท  

นอกจากนีบ้ริษัทไดใ้หก้ารสนบัสนนุการสูภ้ยั COVID -19 โครงการภาครฐัและชุมชนในพืน้ที่ใกลเ้คียงและให้
ความรว่มมือกับทางการประปาส่วนภูมิภาคในการขยายระยะเวลาการช าระหนีจ้ากเดิมที่ก าหนดไวใ้นสญัญาออกไปเป็น
ระยะเวลา 2 เดือนนบัจากวนัท่ีระบไุวใ้นใบแจง้หนีโ้ดยไมค่ิดดอกเบีย้ และการช าระคา่น า้ตามปรมิาณที่ใชจ้รงิกรณีที่ใชน้  า้ไมถ่งึ
ขัน้ต ่าในรอบเดือนเมษายน ถึงเดือน มิถนุายน 2563 
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
หรอืไม ่
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งันี ้
  นายวิเชียร  ภู่พัทธยากร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทหรอืไมอ่ยา่งไร และบรษัิทมีวิธีการบรหิารความเสีย่งเรือ่งโรคระบาดในอนาคตอยา่งไร 
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ กลา่ววา่ บริษัทมีมาตรการเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่การ
ด าเนินการผลิตน า้ประปาเพื่อให้สามารถส่งจ่ายน า้ประปาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าน า้            
มีความส าคญัต่อการด ารงชีพของทกุคนเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้บริษัทไดค้วบคมุและเฝา้ระวงัอยา่งเขม้งวดทัง้ที่โรงผลติน า้ประปา
และสว่นของส านกังาน ตลอดจนมีการจดัท าแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (BCP) และมาตรการปอ้งกนัการติดเชือ้ COVID-19 
เพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาด โดยมีผลบงัคบัใชก้บัพนกังานและผูบ้รหิารทกุคน ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา
ไมม่ีพนกังานและผูบ้รหิารติดเชือ้ COVID-19 หรอืเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการผลติของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 
  นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า รายไดข้องบริษัทฯ ในปี 2563 จะลดลงหรือไม ่
และประมาณก่ีเปอรเ์ซ็นต ์และ ตามนโยบายของภาครฐัในการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยใหก้ารประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ลดคา่น า้ประปาเป็นจ านวน 3 เดือนนัน้ ทาง กปภ. ไดม้ีการขอความรว่มมือ
ใหบ้รษัิทฯ ช่วยเหลอืเรือ่งลดคา่น า้ประปาที่เรยีกเก็บกบั กปภ. ดว้ยหรอืไม่ 
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  นอกจากนี ้ไดก้ลา่วชมเชยประธานกรรมการ และผูบ้รหิาร ที่บรหิารบรษัิท และการเงินของบริษัทไดเ้ป็นอยา่งดี 
ท าใหผ้ลประกอบการออกมาดี ฐานะการเงินแข็งแกรง่ โดยไม่มีปัญหาในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เหมือนกับ
บรษัิทอื่นๆ ท่ีขาดทนุและตกอยูใ่นสถานการณท์ี่ยากล าบาก รวมถึงบางบรษัิทท่ีมีการออกจ าหนา่ยหุน้กู ้และจ าหนา่ยไดไ้มค่รบ
ตามจ านวน ท าใหเ้กิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องตามมา ในทางกลบักันผูถื้อหุน้ยงัคงมีความเช่ือมั่นใน TTW จึงขอชมเชยมา     
ณ โอกาสนี ้
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ  กล่าวว่า ภาคครวัเรือนมีปริมาณการใชน้ า้ประปาเพิ่ม
สงูขึน้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่บา้นมากขึน้จากการรณรงค ์"อยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพื่อชาติ"  (Work from home) ดา้น
ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชน้ า้ประปาที่ลดลงบา้งจากการหยุดกิจการหรือกระบวนการผลิตเป็นการชั่วคราว แต่โดย
ภาพรวมแลว้ปรมิาณการจ าหน่ายน า้ประปาไมไ่ดล้ดลงจากปีที่แลว้อยา่งมีนยัส าคญั และบรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุกบัทางการ
ประปาสว่นภมูิภาคในเรื่องการช าระเงินค่าน า้ประปาโดยการขยายเวลาการช าระหนีจ้ากเดิมที่ก าหนดไวใ้นสญัญาออกไปเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน นบัจากวนัที่ระบไุวใ้นใบแจง้หนีโ้ดยคิดดอกเบีย้ และการช าระค่าน า้ประปาตามปรมิาณที่ใชจ้ริง กรณีที่ใช้
น า้ไมถ่ึงขัน้ต ่าในรอบเดือนเมษายน ถึงเดือน มิถนุายน 2563 
  พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ถึงแมอ้ยู่ในช่วงสถานการณ ์
COVID-19 แตก่ารจดัประชมุควรจะมีสิง่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ที่มาประชมุมากกวา่นี ้และไดส้อบถามตอ่ที่ประชุม
วา่ บรษัิทมีการบรหิารความเสีย่งเรือ่งภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ น า้เค็ม น า้กรอ่ย อยา่งไรในอนาคต   
  ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ียงัคงเช่ือมั่นในบรษัิท และกลา่วขออภยัในจดุที่ไม่
สามารถอ านวยความสะดวกใหไ้ดท้ัง้หมดเนื่องดว้ยขอ้จ ากดัดา้นมาตรการในการจดัประชุมภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 
เพื่อดแูลใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่มารว่มประชุมมีความปลอดภยัจากความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19  ทัง้นีใ้นการ
ประชุมครัง้ต่อไป หากผ่านพน้สถานการณ์ COVID-19 ไปดว้ยดีแลว้จะพิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบปกติ  ส่วนเรื่อง      
น า้กรอ่ย และ น า้เค็ม บรษัิท จะด าเนินการวิจยัและพฒันา (R&D) เก่ียวกบัระบบและเครือ่งมือต่างๆ ในการบรหิารจดัการทัง้
ปัญหาเรือ่งน า้เค็ม น า้กรอ่ย เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง และสามารถผลติน า้ประปาที่มีคณุภาพแก่ผูใ้ช้
น า้ รวมถึงลดตน้ทนุในการผลติใหต้  ่าที่สดุ น าไปสูก่ารสรา้งก าไรใหแ้ก่องคก์รและผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งยั่งยืน  
  เมื่อไมม่ีค  าถาม ประธานฯ จึงด าเนินการในวาระตอ่ไป 
มติ :  ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ที่ประชมุ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่  6137 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปตามที่ปรากฎอยูใ่น
หมวด “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน"  และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท”  ของรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งกรรมการผูจ้ัดการไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 2 รบัทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 
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  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ
ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หรอืไม ่ 
  ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งันี ้
  นางสาวณิชา เดี่ยววาณิชย ์ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานทางการเงิน หนา้ที่ 131   
ซึ่งแสดงถึงผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2563 นัน้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่ 
อยากทราบวา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของบรษัิทยอ่ยของ TTW โดยประมาณแลว้อยูท่ี่จ  านวนเทา่ไร   
  นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ในสว่นของ
บรษัิทย่อยเพิ่มขึน้ประมาณ 1.9 ลา้นบาท โดยฝ่ายบรหิารของกลุม่บริษัทฯ คาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมาใชจ้ะ
มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2563 คือ สนิทรพัยข์องกลุม่บรษัิทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ประมาณ 
40.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : ประมาณ 38.9 ลา้นบาท) และหนีส้ินของกลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้รวมทั้งสิน้
ประมาณ 40.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบรษัิทฯ : ประมาณ 38.9 ลา้นบาท) 
  นางสาวณิชา เดี่ยววาณิชย ์ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า รายได้จากการขายน า้ประปาใน         
ปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากสาเหตใุด 
  นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณการ
จ าหนา่ยน า้ประปาใหก้บัการประปาสว่นภมูิภาคมีปรมิาณเพิ่มขึน้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3 จากทัง้สองบรษัิท (TTW และ PTW) 
เนื่องจากความตอ้งการใชน้ า้ของทัง้ 2 พืน้ท่ีมีเพิ่มขึน้ 
  นายอิทธิกร ตานะโก ผู้ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ โครงการของบรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั ภายหลงั
จากสิน้สดุสญัญาในปี 2566 แลว้ จะมีการตอ่สญัญาหรอืไม ่และบรษัิทฯ มีแผนรบัมืออยา่งไร 
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับสิทธิเป็นรายแรก        
(First Rights) ในการเขา้ไปเจรจากับการประปาสว่นภูมิภาค โดยตามสญัญาแลว้บริษัทสามารถเขา้ไปเจรจาไดก้่อนสิน้สดุ
สญัญา 1 ปี โดยระหวา่งนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ตรยีมการในเรือ่งขอ้เสนอและรายละเอียด  ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 
  นายอิทธิกร ตานะโก ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID -19 เป็น
อปุสรรคตอ่การใชน้ า้ประปาของภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรมของบรษัิทฯ รวมถึงก าไรของบรษัิทฯ หรอืไม ่
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า แมน้ในช่วงสถานการณ ์Covid-19 
ปริมาณการใชน้ า้ของภาคครวัเรอืนมีปริมาณการใชน้ า้ประปาเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากประชาชนสว่นใหญ่อยู่บา้นมากขึน้จากการ
รณรงค ์"อยูบ่า้น หยดุเชือ้ เพื่อชาติ" (Work from home) สว่นภาคอตุสาหกรรมมีปรมิาณการใชน้ า้ประปาที่ลดลงบา้งเลก็นอ้ย
จากการหยดุกิจการหรอืกระบวนการผลติเป็นการชั่วคราว แต่โดยภาพรวมแลว้ปรมิาณการจ าหน่ายน า้ประปาทัง้ 2 พืน้ทีไ่มไ่ด้
ลดลงจากปีที่แลว้อยา่งมีนยัส าคญั 
  นายอิทธิกร ตานะโก ผู้ถือหุ้น  สอบถามต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ของน ้าในเขื่อนที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในการบรหิารงานของบรษัิทรว่มฯ ที่บรษัิทฯ เขา้ไปลงทนุนัน้จะสง่ผลตอ่ก าไรของบรษัิทฯ หรอืไม ่ 
  ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ของน ้าในเขื่อนที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ตัง้แต่ปีที่แลว้ ซึ่งถือเป็นปีที่แลง้มากที่สดุในรอบหลายสิบปีที่   
ผา่นมา ท าใหป้ริมาณการผลิตไฟฟ้าตัง้แต่ปีที่แลว้ (ปี 2562) จนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีนี ้  (ปี 2563) นอ้ยลงกว่าประมาณการ 
โดย ณ ปัจจุบนัปริมาณน า้ฝนเริ่มจะมีมากขึน้กว่าประมาณการที่คาดไว ้โดยในประเทศจีนฝนเริ่มตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
ท าใหเ้ขื่อนจากประเทศจีนตอ้งระบายน า้ลงมา โดยเขื่อนไซยะบุรีก็จะเริ่มท างานไดอ้ย่างเต็มที่มากขึน้ โดยอาจจะตอ้งรอ
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ปรมิาณน า้อีกประมาณครึง่เดือนถึง 1 เดือนก็จะไดด้  าเนินงานอยา่งเต็มที่ และสามารถขายไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดใ้กลเ้คียงกบัประมาณการ ทัง้นี ้จะขึน้อยู่กับปริมาณฝนจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้โดยผลกระทบต่อ
บรษัิทฯ นา่จะใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณการไว ้บรษัิทฯ ถือวา่เป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้ใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัราคาหุน้ยงัคงสงูกวา่ราคาเฉลี่ย
ที่ลงทนุในเริม่แรก ซึง่ถือวา่ยงัไดก้ าไรจากการลงทนุรวมถึงเงินปันผลในระยะยาว  
  นายมานิตย ์เลิศสาครศิริ ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแผนงานในการขยายก าลงัการ
ผลติที่โรงผลติน า้ประปากระทุม่แบนไวอ้ยา่งไร 
  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมการในระยะยาวไว้
แลว้ หากมีความต้องการน า้ประปาที่เพิ่มสูงขึน้ในอนาคต บริษัทฯ สามารถขยายก าลังการผลิตได้โดยใช้เวลาไม่นาน 
(ประมาณ 1 ปีต่อ 100,000 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งปัจจุบันโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนมีก าลงัการผลิตเริ่มตน้ที่ 100,000 
ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั และสามารถขยายก าลงัการผลติไดส้งูสดุถึง 400,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั  
  เมื่อไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ       
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
  วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31    
มติ :  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไดผ้า่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 467 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,709,794  เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีง จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 3,078,057,893 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,101 0.0001 
งดออกเสยีง 647,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 3,078,709,794    

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ที่ประชมุ 
    กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บรษัิทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเปา้หมายของบรษัิทฯ ในระยะเวลา 
5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยง
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ทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่ จะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทฯ จะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราสงูสดุเทา่ที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก โดยจะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และส ารองตามกฎหมาย  

บรษัิทฯ ขอรายงานเรือ่งการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ที่ 38 ที่ให้
อ านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวตอ่ไป 

ส าหรบัผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 1 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2019 เมื่อวันที่  12 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 
1,197,000,000 บาท หรอืคิดเป็น 0.30 บาทตอ่หุน้ ซึง่จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

2. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี 2562 แทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       
ประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไวเ้ดิมวนัที่ 9 เมษายน 2563) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายจ านวน 1,197,000,000 บาท ซึ่งเป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2020 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการ
เลื่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทออกไปโดยไม่มีก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ที่มี
รายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นวนัเดิมที่ไดแ้จง้
ผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปแลว้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563  
 ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครัง้แลว้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 2,394       
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 83.86 ของก าไรตามงบการเงินของบรษัิท โดยมีขอ้มลูเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่
ผา่นมา ดงันี ้

 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2560 
1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,855 2,667 2,700 
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) 83.86       89.76 88.67 
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อตัราการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 5 ปียอ้นหลงัและปี 2562 

ปี 
เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลงั 
รวม 

(บาท/หุ้น) 
อัตราการจ่ายเงนิปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ (%) 

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 
2562 0.30 0.30 0.60 83.86 

 
โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลหรอืไม่  

  เมื่อไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ า         
ปี 2562 
                   วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามขอ้บงัคบั
บรษัิทฯ ขอ้ 31   
มติ :  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการจ่าย       

เงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เนื่องจากบรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้
จ านวน 2 ครัง้ เป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,394,000,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 83.86 ของก าไรสทุธิ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

                    จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิน้ 468 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,714,794 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100         
ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีง จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 3,078,710,693 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,101 0.0001 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 3,078,714,794  
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ที่ประชมุ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
มาตรา 120 ก าหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี

ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ที่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี นอกจากนีส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์    
มีประกาศเมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2548 ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบ
บญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  (EY) ที่มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชี
และทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีการใหบ้รกิารที่ดีสามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าที่มีประโยชน ์มีผลงาน
ดา้นการตรวจสอบที่มีคณุภาพน่าพอใจ และสง่มอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้  EY เป็นบริษัทที่ใหบ้ริการการสอบบญัชี    
ที่มีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง อีกทั้งมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพและสามารถ
หมนุเวียนการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี จึงสมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563  

   โดยมีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 
และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวขา้งต้น         
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงาน  ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่ว 

   โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,470,000 บาท 
     ขอ้มลูตารางเปรยีบเทียบจ านวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ชื่อ/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 

2562 2561 2560 2559 2558 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 -     
นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑิต 3970 - - - - - 
นางพนูนารถ เผา่เจรญิ 5238 - - - - - 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137  - - - - 

 
ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 นัน้ ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย คือ 

บรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั และบรษัิท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ ์และสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท
ฯ หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่อยา่งอิสระแตอ่ยา่งใด อีกทัง้ส  านกังานฯ ไมไ่ดร้บับรกิารอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี  
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ขอ้มลูเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2563 ดงันี ้

รายการ 2563 2562 2561 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 660,000 660,000 655,000 
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000 
คา่ตรวจสอบขอ้บงัคบั BOI 80,000 80,000 75,000 
รวม 1,340,000 1,340,000 1,330,000 
คา่สอบทานตามมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่ประกาศใช ้
TFRS#9 และ TFRS#16  
(ช าระครัง้เดียว) 

50,000 - - 

คา่ตรวจสอบรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 80,000 80,000 70,000 
รวมทัง้สิน้ 1,470,000 1,420,000 1,400,000 

 
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
คา่ตอบแทนหรอืไม ่ 
  เมื่อไมม่ีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทน 
 วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31   
มติ : ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้นางสาว

มณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 3970 และ/หรอื นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 และ/หรอื นางกลุรพี 
ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
1,470,000 บาทดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 469 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,715,794 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีง จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 3,078,709,893 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,101 0.0001 
งดออกเสยีง 1,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 3,078,715,794  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในวาระนีเ้ลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่          
ดร.ทนง พิทยะ  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ นายชนุสเุกะ มไุร และ นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ ซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเลอืกตัง้จะไมอ่ยู่
ในห้องประชุม และงดออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยจะกลับเขา้มาหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเรียนเชิญ         
นายปลวิ ตรวีิศวเวทย ์รองประธานกรรมการ ท าหนา้ที่แทนประธานฯ 
 คณุปลวิ ตรวีิศวเวทย ์ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เนื่องดว้ยในวาระนี ้ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีสว่นไดเ้สยีและออกจากที่ประชมุ 
 คณุพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ 
ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 
ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม 
กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากสว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหมก็่ได ้

ในปี 2563  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
1.   ดร. ทนง  พิทยะ   กรรมการอิสระ 
2.   นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์   กรรมการอิสระ 
3.   นายชนุสเุกะ มไุร   กรรมการ 
4.   นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ   กรรมการ 
บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น

การลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงั
บรษัิทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี  และมีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกลรวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้ยงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาด คุณสมบตัิที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพใน
ท าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หนา้ที่ของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ
ปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ที่
จ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะตอ้ง
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สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันา
ธุรกิจของบรษัิทฯ 

 ประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไมด่า่งพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 
ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านด ารง

ต าแหน่งอยู่กับบริษัทฯ ไดใ้ช้ความรูค้วามสามารถที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา 
คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร. ทนง พิทยะ   ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 
2.   นายไพรชั เมฆอาภรณ ์    ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 
3.   นายชนุสเุกะ มไุร   ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 
4.   นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระหรอืไม ่  
  เมื่อไมม่ีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระเป็นรายบคุคล  
                   วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามขอ้บงัคบั
บรษัิทฯ ขอ้ 31 
มติ :  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตัง้ ดร. ทนง 

พิทยะ  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ นายชุนสเุกะ มไุร และ นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ ซึง่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี ้
จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 471 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,725,894 เสียงหรือคิดเป็นรอ้ยละ100 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

รายชื่อ เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

ดร. ทนง พทิยะ 3,001,722,296 เสยีง 77,003,598 เสยีง - เสยีง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ 97.4988                       2.5011 -  
นายไพรัช เมฆอาภรณ ์ 3,003,346,084 เสยีง 75,379,810 เสยีง - เสยีง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ                      97.5515                        2.4484 -  
นายชุนสุเกะ มุไร 3,062,378,184 เสยีง 16,287,710 เสยีง 60,000 เสยีง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ                      99.4709                       0.5290 0.0001  
นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ 3,064,056,993 เสยีง 14,608,901 เสยีง 60,000 เสยีง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ                      99.5254                       0.4745              0.0001  
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  เลขานกุารบรษัิทไดเ้รยีนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่หลงัวาระท่ี 7 เนื่องจากไดร้บัแตง่ตัง้จาก
ที่ประชมุแลว้ 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 ในวาระนี ้เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า กรรมการทกุท่านที่เป็นผูถื้อหุน้ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
จะงดออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรายงานตอ่ที่ประชมุ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ .2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม" และตาม
ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 32 ก าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนในการปฏิบัติหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ 
คา่ตอบแทนประจ า และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
หรือตามที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ ง   
ประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอที่จะจงูใจให้
กรรมการ มีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบรษัิทฯ มีกระบวนการท่ีโปรง่ใสสรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงานของปี 2562 และค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยยึดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้น
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่มีหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ดงันี ้

  องคป์ระกอบคา่ตอบแทน   
1. คา่ตอบแทนประจ าปี  

- คา่ตอบแทนประจ า (Retainer Fee) 
- คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) 
   หลกัเกณฑ ์

1. คา่ตอบแทนประจ า เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไมว่า่จะมีการประชมุหรือไมก็่ตาม 
โดยพิจารณาจาก 
- แนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
- ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการที่ตอ้งการสรรหา หรือภาวะความตอ้งการของ

บรษัิทฯ  

2. คา่เบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการท่ีเขา้ประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
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3. คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยง
กบัมลูคา่ที่สรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษัิทฯ หรอืเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

4. คา่ตอบแทนประจ าปีและคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดเปรยีบเทียบดงันี ้

 

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 2 ปีที่ผา่นมาและปี 2562 
ค่าตอบแทน 

ตามผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปี 2 ปีที่ผา่นมาและปี 2563 
ค่าตอบแทนประจ าปี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

คณะกรรมการบรษัิท 5,206,000 5,206,000 5,206,000 
คณะกรรมการบรหิาร 949,000 949,000 949,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 466,000 466,000 466,000 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 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 
 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ตอ่คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท  
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการหรอืไม ่
  เมื่อไมม่ีค  าถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
                    วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
มติ : ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกิน 18,420,000 บาทและ
คา่ตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 7,890,000  บาท ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้
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จากจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 473 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,078,725,898 เสียงหรือคิดเป็นรอ้ยละ100 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีง จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 3,071,209,188 99.7558 
ไมเ่ห็นดว้ย 7,514,910 0.2440 
งดออกเสยีง 1,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 3,078,725,898  

 
ทัง้นี ้ไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีด  ารงต าแหนง่กรรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในวาระนีจ้  านวน 1,542,600 เสยีง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
  ประธานฯ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าหรอืมีความประสงคจ์ะซกัถาม
เรือ่งอื่นใดหรอืไม ่
  เมื่อไมม่ีค  าถาม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชุม ขอขอบคณุตอ่ความคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็น
ประโยชน ์และเมื่อไมม่ีกิจการอื่นใดตอ้งพิจารณา ประธานฯ กลา่วปิดประชมุเวลา 15.05 น. 
 
 
 
 
        ลงช่ือ______________________ 
                       ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
            ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




