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บริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 

 
 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 
 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด  าเนินการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอดการประชุม ณ หอ้ง
สุพรรณิการ ์ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบรษิัท จ านวน 12 ทา่น เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
5. นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ  

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
7. นายสวุิช  พึ่งเจรญิ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
8. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
9. ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร  

 กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล  
 กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการท่ีประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
11. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร  

 กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
12. นายคาโอรุ  อเุมฮารา่ กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ผูบ้รหิารท่ีเขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น 
1. นายธนชั ศริเิจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตักิาร 

 รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
2. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

 รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
3. นางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการองคก์ร และ เลขานกุารบรษิัท 
4. นายหงษท์อง อาทิตย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นายพิพฒัน ์คตกิลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
6. นายชชัวาล เทียนประเสรฐิกิจ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์
7. นางบศุวรรณ ผลประเสรฐิ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์  
 

ท่ีปรกึษากฎหมายท าหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 
นายนพดล อินทรลิบ บรษิัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั 
นางสาวสาวิตรี ตรีนวรตัน ์ บรษิัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีไมไ่ดท้  าหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นายรญัชน ์ วงศส์ินหลั่ง บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

นกักฎหมายท่ีเป็นสกัขีพยาน 
นายมนตช์ยั  หงศภุรกัษ ์ ส านกังานกฎหมายมนตช์ยั 
 

อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ซึ่งเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์
นายเอกวฒัน ์ประชาศกัดิ ์  
 

การชีแ้จงผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มประชมุ 
 เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั  
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ียังคงตอ้งเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึง
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีใ้นรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยไดว้่าจา้งบริษัท ดิจิทลั แอคเซส 
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แพลตฟอรม์ จ ากัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยใชร้ะบบ Cisco WebEx Meeting ในการเขา้ร่วมประชุมและระบบ 
DAP e-Services ส  าหรบัการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็น
ระบบท่ีไดม้าตรฐานสอดคลอ้งตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563                   
เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ซึ่งบรษิัทให้
ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท าประกาศ          
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่า
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมีมาตรฐานตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 
 เลขานุการบริษัท ได้แนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายจาก      
บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากัด และ ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และ
ชีแ้จงวา่บรษิัท ไดท้  าการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 9 มีนาคม 2564 เพ่ือสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิน้ 23,388 ราย รวมจ านวนหุ้น
ทัง้หมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษัท 3,990,000,000 หุน้ บริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทางเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 8 มีนาคม 2564 และไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ
พรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัท่ี  17 มีนาคม 2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มลูลว่งหนา้ พรอ้มกบัชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินการประชมุวา่  
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพ่ือขอรบัช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน (Username 
และ Password) ตามวิ ธีการท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม                
โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564       
ดว้ยรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยกดปุ่ ม “เขา้รว่มประชมุ” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้
ท าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ  
 การประชมุจะพิจารณาน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระตามล าดบัท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านระบบ DAP e-Services ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผูอ้่าน
ค าถามของผู้ถือหุ้น เพ่ือเรียนให้ท่ีประชุมทราบและตอบค าถาม ในกรณีผู้ถือหุ้นมีค าถามจ านวนมาก      
เพ่ือเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชมุ บรษิัทจะตอบค าถามของผูถื้อหุน้สง่กลบัทางอีเมลตามท่ีผูถื้อหุน้ได้
ลงทะเบียนไว ้และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ และจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุน้เท่ากับ 1 เสียง ประธานท่ีประชมุจะ
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังจากท่ีไดมี้การน าเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระในท่ีประชุมแล้ว 
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เลขานุการบริษัทไดแ้นะน าวิธีการถามค าถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน      
โดยผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงผา่นระบบ DAP e-Services โดยบรษิัท
ก าหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ     
ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุมหรือ log-out ออกจาก
ระบบก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระดงักล่าว และคะแนน
เสียงจะไมถ่กูน ามานบัคะแนนในวาระนัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรือ log-out ในวาระใด
วาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชมุและลงคะแนน  
ในวาระตอ่ไปในระบบ 
 ในการนบัคะแนน บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือจะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ได้
มอบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉันทะเป็นส าคญั มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ยกเว้นวาระท่ี 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะแจง้ใหท่ี้
ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระนั้นๆ  โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน และผลคะแนนทุกวาระท่ีประกาศมติ ไดน้  าส่งใหก้รรมการอิสระท่ีรบัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือรบัรองผลของมตดิว้ย 
 

เริ่มการประชมุ 
 ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า         
มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละโดยการรบัมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   26  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้           88,986,906 หุน้ 
 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    11  ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้      2,608,254,400 หุน้ 
 ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 227 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้         314,435,438 หุน้ 
 รวมทั้งสิ ้น  264 ราย เป็นจ านวนหุ้น 3,011,676,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.48 ของหุ้น ท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,990,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 30 ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุและเริ่มประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม
แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามท่ีไดส้่งส าเนารายงาน
การประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับรายงานการประชมุสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 หรือไม ่โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการสง่ค าถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชมุ และ
สง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services ในระหวา่งประชมุ  
  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services โดยเลขานกุารบริษัท
ไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำงสำวอรอนงค์ ชำญกิจจำ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ประปา
ปทุมธานี จ  ากัด (PTW) จะมีโอกาสไดร้บัการต่ออายุสัญญาหรือไม่ และ รายไดจ้ากการลงทุนในบริษัท   
ซีเค พาวเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) (CKP) จะสามารถชดเชยรายไดจ้าก PTW ไดห้รือไม ่
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร กลา่ววา่ สญัญาใหส้ิทธิฯ ระหวา่งบริษัท 
ประปาปทมุธานี จ  ากดั (PTW) กบั การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) จะสิน้สดุลงในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2566 
โดยตามขอ้ก าหนดของสญัญาใหส้ิทธิฯ บริษัทจะสามารถท าการเจรจากับ กปภ. ไดก้่อนครบก าหนดวัน
สิน้สุดสญัญา 1 ปี ซึ่งขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการจดัเตรียมรายละเอียดการเจรจาเพ่ือต่อสญัญา หากมี
ความคืบหนา้อยา่งไร จะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 
  ในส่วนของแนวโนม้รายไดจ้ากการลงทนุในบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) (CKP) โดย
ในปีท่ีผ่านมา CKP ประสบปัญหาน า้แลง้มากท่ีสุดในรอบ 10 ปี ท าใหส้่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนท่ี 
บรษิัทไดร้บัจาก CKP ในปีนีล้ดลงจากท่ีคาดการณไ์ว ้ แตใ่นปี 2564 มีปรมิาณน า้คอ่นขา้งสงูขึน้ ซึ่งคาดว่า
รายไดข้อง CKP จะเป็นไปตามเปา้ ซึ่งจะสง่ผลดีใหก้บั TTW ในเรื่องของสว่นแบง่ผลก าไรจากการลงทนุ  
  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 31 
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรบัรอง

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 
2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้  
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,007,538,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0             (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

บตัรเสีย 0             (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

รวม 3,007,538,844  

 
วำระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 32 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ 
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (MD & A)       
ของรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการไดชี้แ้จงเก่ียวกับสถานการณ์ของ    
ปีท่ีผ่านมา ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้
ก าหนดมาตรการป้องกันท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรัดกุมเพ่ือใหส้ามารถส่งจ่ายน า้ประปาคุณภาพไปยังผู้ใช้น  า้        
ในทุกภาคส่วนไดอ้ย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ซึ่งผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างน่า    
พงึพอใจ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

ในปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวน 2,972 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2562 เพียงร้อยละ 0.05 เน่ืองจากการรับรู ้ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 
ตลอดจนมีค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการสนบัสนุนอุปกรณท์างการแพทยแ์ละอ่ืนๆ ในช่วงสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีความตระหนักในความเดือดร้อนท่ีเกิดขึน้ในทุกภาคส่วน                        
จึงไดส้นับสนุนงบประมาณและจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการป้องกันการ      
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
สถานพยาบาลตา่งๆ  

สินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ สิทธิในการผลิตน า้ประปาท่ีตอ้งโอน
เม่ือสิน้สุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการ
ใหบ้รกิารบ าบดัน า้เสีย และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ เป็นจ านวน 
22,842 ลา้นบาท  
 หนีส้ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ หุน้กู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว และเจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ่ื้น  เป็นจ านวน 9,143 ลา้นบาท  
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ส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 13,699 ลา้นบาท  ดงันัน้ อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เพียง 0.67 เทา่ 

ในปี 2563 บริษัทด าเนินธุรกิจภายใตก้ารบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง ท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนไดร้บัการ
รบัรองความเช่ือมั่นจากหนว่ยงานก ากบัดแูลและสถาบนัต่างๆ อยา่งเชน่ทกุปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองคก์ร และตราสารหนี้
ระดบั AA-   

- ผลส ารวจการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยู่ใน
ระดบั “ดีเลิศ” 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 100 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งยั่งยืน หรือ ESG100 

- ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายช่ือหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) กลุม่ทรพัยากร ประจ าปี 2563  

- รางวลัเกียรตคิณุ Sustainability Disclosure Award 2563 ในฐานะองคก์รท่ีมีการเปิดเผย
ขอ้มลูดา้นความยั่งยืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของกิจการ 

บริษัทค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาแบบยั่ งยืนขององคก์ร บริษัทไดม้อบ
ทุนการศึกษาเพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรพัยใ์นพืน้ท่ี
ใหบ้ริการของบริษัททัง้ 2 พืน้ท่ี ครอบคลมุ 3 จงัหวดั โดยในปี 2563 บริษัทไดส้่งมอบอาคารเรียนหลงัใหม่
พรอ้มทัง้อุปกรณต์่างๆ ใหก้ับโรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีท าการ
เรียนการสอนของนักเรียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีด้อยโอกาสของ               
พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 

บริษัทไดป้ฏิบตัิและดแูลการบริหารงานตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงมีนโยบาย
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) และมีการติดตามอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งบรษิัทไดเ้ผยแพรน่โยบายดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยหา้มมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทกุคน ทกุระดบั หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัทเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ในทกุรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจตา่งๆ และจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมาย นโยบายนี้
จะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะปรบัปรุงใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย  กฎระเบียบ 
มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ 

เม่ือกรรมการผูจ้ัดการ รายงานเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/   
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 หรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดย
การสง่ค าถามลว่งหนา้มายงัท่ีประชมุ และสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services ในระหวา่งประชมุ  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  หนา้ 8 จาก 19 

 

  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services โดยเลขานกุารบริษัท
ไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำยธนัท ภัทรวำณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า ในปีท่ีผ่านมา ก าไรสทุธิของบรษิัท
ลดลงพอสมควรเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
ในปีนีย้งัมีการระบาดอยู่ต่อเน่ือง ซึ่งอาจส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าไรสุทธิของบริษัทลดลงและอาจไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณไ์ว ้บรษิัทมีแนวทางในการรกัษาอตัราก าไรสทุธิ และลดคา่ใชจ้า่ยอยา่งไรบา้ง 
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทเล็กนอ้ยเห็นไดจ้ากผลประกอบการ
รายไดห้ลกัของบรษิัทไมไ่ดร้บัผลกระทบ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษิัทมีมาตรการในการควบคมุและลดตน้ทนุใน
การบรหิารตา่งๆ เพ่ือลดคา่ใชจ้า่ย และรกัษาสดัสว่นรายไดก้บัตน้ทนุใหเ้ป็นไปตามแผนงาน   
  นำยธนัท ภัทรวำณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในอนาคตจะมีการลงทุนใน
โครงการใหญ่เพิ่มขึน้หรือไม ่
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทยงัคงมอง
หาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งหากมีโครงการท่ีน่าสนใจและมีความเป็นไปได ้บริษัทก็
พรอ้มท่ีจะเขา้ไปรว่มลงทนุ 
  เม่ือไมมี่ค าถาม ประธานฯ จงึด  าเนินการในวาระต่อไป 
มต ิ:  ไมมี่การลงมตเิน่ืองจากเป็นการรายงานเพื่อทราบ 
 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ 

วันที ่31 ธันวำคม 2563 ของบริษัทฯ 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการ
ตรวจสอบโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6137 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ         
ซึ่งสงักดับรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปตามท่ีปรากฎอยู่ในหมวด “รายงาน
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท”  ของรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานใหท่ี้ประชมุทราบในระเบียบวาระท่ี 2 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิ ้นสุด
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษิัท เน่ืองดว้ยถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 
และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้คิดเหน็/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและบัญชี
ก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หรือไม่     
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนมุัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31    
มต ิ:  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบ

แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแลว้ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,003,218,644 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0                (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

รวม 3,003,218,644    
 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
    กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท า
มิได ้ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ 
หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของ
บริษัท ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่า
สามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราสูงสุดเท่าท่ีเงินสด
และกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก โดยจะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิตบิคุคล และส ารองตามกฎหมาย  
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บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินตามขอ้บงัคบับริษัท    
ขอ้ท่ี 38 ท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่า
บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมบริษัท ครัง้ท่ี 5/2020 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม2563    
มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท หรือคดิเป็น 0.30 บาทตอ่หุน้ ซึ่งจา่ยไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 

เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 2,850 ลา้นบาทและไมมี่ยอดขาดทนุสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 84 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,394 ลา้นบาท ซึ่ง
บรษิัทไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลส าหรบัครึ่งปี
หลงัจะจา่ยไดอี้ก 0.30 บาทตอ่หุน้ เป็นเงินจ านวน 1,197 ลา้นบาท โดยจะจา่ยในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ทัง้นี ้ขอ้มลูสิทธิประโยชนท์างภาษี การจา่ยเงินปันผลของบริษัทส าหรบัครึง่ปีหลงัของปี 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จา่ยจากก าไรสทุธิของบรษิัทท่ีไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งผูถื้อหุน้
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถน าไปขอเครดิตภาษีไดท้ัง้จ  านวน 

คณะกรรมการจึงไดเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มเตมิในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 
1,197,000,000 บาท ส าหรบัจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด 3,990,000,000 หุน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่ มีขอ้คดิเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผลหรือไม่  
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2563 

                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31   
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ครึ่งปีหลงัอีกใน
อตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,197,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีเสนอ  

  บรษิัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 และก าหนดจา่ยเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2563 
ในอัตราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,394,000,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 84 ของ
ก าไรสทุธิ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,003,218,644 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0                (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

รวม 3,003,218,644  
 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
  นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ ท่ีประชุมว่าตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี นอกจากนีส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                
แหง่ประเทศไทย จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  
(EY) ท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี          
มีความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ เป็นอยา่งดี นอกจากนีย้งัมีการใหบ้ริการ
ท่ีดีสามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพนา่พอใจ และสง่มอบ
งานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง  EY เป็นบริษัทท่ีให้บริการการสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียง มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดบัสากล เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง อีกทัง้มีบคุลากรท่ีมีคณุภาพและสามารถหมนุเวียน
การท างานไดเ้ป็นอย่างดี จึงสมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
โดยมีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต และ/หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 
และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
อ่ืนของส านกังาน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชี
ดงักลา่ว โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ  ากัด ซึ่งไม่มี
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ความสมัพนัธ ์และส่วนไดส้่วนเสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างอิสระแตอ่ย่างใด อีกทัง้ส  านกังานฯ 
ไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี  
ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2564 ดงันี ้           (หนว่ย : บาท) 

รำยกำร 2564 2563 2562 

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

- 50,000 - 

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

 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนหรือไม ่ 
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31   
มต ิ: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัแิตง่ตัง้นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาว
สุมาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน   
อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาทดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 3,011,399,644 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 3,000 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

รวม 3,011,402,644  
 
วำระที ่6  พจิำรณำอนุมัตเิลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
 ในวาระนีก้่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง  4 ท่านได้แก่   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  นายพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล                       
นายสมนึก ชยัเดชสรุิยะ และ นายสวุิช พึ่งเจริญ ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือเลือกตัง้จะไม่อยู่ในหอ้งประชมุ และ
งดออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง โดยจะกลบัเขา้มาหลงัจากไดท้ราบผลการเลือกตัง้  
 ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุ  
 ดร.ภัทรุตม ์ทรรทรานนท ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ี
ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆใหก้รรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหมก็่ได ้

ในปี 2564  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
1.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์   กรรมการ 
2.   นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการ 
3.   นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ  กรรมการอิสระ 
4.   นายสวุิช พึ่งเจรญิ   กรรมการ 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ใน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาปรากฏวา่ ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการท างานท่ีดี  และมีภาวะผูน้  า 
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วิสยัทศันก์วา้งไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ด้
อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัค านึงถึงความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ  ทักษะจ าเป็นท่ียังขาด  คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพ
ในท าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง  โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส สรา้งความมั่นใจ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ
ในด้านต่างๆ ท่ีจ  าเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการ
พิจารณา คุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ 

 ประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวุฒิภาวะและ
ความเป็นมืออาชีพ 

ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยตลอดระยะเวลาท่ี
ทกุทา่นด ารงต าแหนง่อยู่กบับริษัทฯ ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถท่ีทา่นมีใหก้บับริษัทฯ ท าใหบ้รษิัทฯ มีความ
เจริญกา้วหนา้ตลอดมา คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์   ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
2.   นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
3.   นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
4.   นายสวุิช พึ่งเจรญิ   ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระหรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการส่งค าถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชมุ 
และสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services ในระหวา่งประชมุ 
  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services โดยเลขานกุารบริษัท
ไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำงสำวจินดำ อริยพรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า มีกรรมการอิสระท่านใด 
ด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปีหรือไม ่
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมี
กรรมการอิสระ จ านวน 4 ทา่น และมีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปี จ  านวน 3 ทา่น ซึ่งทกุทา่นเป็น
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ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์
ตอ่การใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นอยา่งดี 
  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล  
                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง  น า ย ป ลิ ว  ต รี วิ ศ ว เ ว ท ย์   น า ย พ ง ษ์ ส ฤ ษ ดิ์  ตั น ติ สุ ว ณิ ช ย์ กุ ล                                        
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายสุวิช พึ่งเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลับเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

  หลังทราบผลการลงคะแนน และมีมติแต่งตัง้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
เลขานกุารบริษัทไดเ้รียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีในการประชมุเน่ืองจากไดร้บัแตง่ตัง้
จากท่ีประชมุแลว้ 
 
วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
 ในวาระนี ้เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า กรรมการทุกท่านท่ีเป็นผูถื้อหุน้ถือว่า
เป็นผูมี้สว่นไดเ้สียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  ดร.ภัทรุตม ์ทรรทรานนท ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "กำรจ่ำย

รำยชือ่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 2,988,459,919 เสียง 22,942,625 เสียง - เสียง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ 99.2381                       0.7619 -  
นำยพงษส์ฤษดิ ์ตันตสุิวณิชยกุ์ล 2,985,042,431 เสียง 26,343,213 เสียง 17,000 เสียง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ                      99.1252                        0.8748 -  
นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 2,968,171,819 เสียง 43,229,025 เสียง 1,800 เสียง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ                      98.5645                       1.4355 -  
นำยสุวิช พึง่เจริญ 2,980,453,447 เสียง 22,763,397 เสียง 1,800 เสียง  - 
คิดเป็นรอ้ยละ                      99.2420                       0.7580 -  
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม" และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ    
ข้อ 32 ก าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ 
คา่ตอบแทนประจ า และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจใหก้รรมการ มีคณุภาพและ
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้รรลเุปา้หมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสสรา้งความมั่นใจ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีองคป์ระกอบคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 เพ่ือเป็นเงินรางวลัส าหรบักรรมการ โดยก าหนดเป็นวงเงิน
ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบนั จึงเห็นควร
ก าหนดโบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เทา่กบัปีท่ีผา่นมาในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท โดย
มีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 
- ค่าตอบแทนรายปี เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการ โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ก าหนด
เป็นจ านวนเงินคงท่ีทัง้ปี และจา่ยเป็นรายไตรมาส 

- ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการตามจ านวนครัง้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ซึ่งมีการจา่ยเป็นรายไตรมาส 

โดยมีรายละเอียดของหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดชี้แ้จง้ไวใ้นสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ของ
หนงัสือเชิญประชมุ ท่ีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ตอ่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
   
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการหรือไม ่
  เม่ือไม่มีค  าถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

                    วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
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มต ิ: ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน อนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้
1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 
2. คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,998,833,947 99.5940 
ไมเ่ห็นดว้ย 11,717,697 0.3892 
งดออกเสียง 508,500 0.0168 
บตัรเสีย 0 - 
รวม 3,011,060,144  

 

ทั้งนี ้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีด  ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้
จ  านวน 1,542,600 เสียง 
 

วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าหรือมีความ
ประสงคจ์ะซกัถามเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
   ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นและสง่ค าถามผา่นระบบ DAP e-Services โดยเลขานกุารบริษัท
ไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำงสำวจินดำ อริยพรพงศ ์ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า บรษิัทวางแผนงานในอนาคต
ไวอ้ย่างไร และการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีท่ีผ่านมาส่งผลกระทบ
ตอ่ TTW อยา่งไรบา้ง 
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมองหา
โอกาสทางธุรกิจในการท่ีจะลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพ  หากทางภาครฐัหรือหน่วยงานใดเปิดโอกาส 
บริษัทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปเจรจาร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ   ส่วนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีท่ี
ผ่านมาไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะเราให้ความใส่ใจและเฝ้าระวังในทุกขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ท าใหก้ระบวนการผลิตและส่งจ่ายน า้ของบริษัทสามารถด าเนินการไดแ้บบสม ่าเสมอและ
ตอ่เน่ือง ตลอดจนยอดจ าหน่ายน า้ของบรษิัทลดลงเพียงเล็กนอ้ยมาจากภาคอตุสาหกรรมท่ีเป็นผูใ้ชน้  า้ราย
ใหญ่ในพืน้ท่ีใหบ้รกิารมีการลดก าลงัการผลิตลงในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดในเดือนธนัวาคม   
  นำยศำนติ วิชิตพันธุ ์ผู้ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทตัง้เปา้รายไดแ้ละก าไรของปี 
2564 และรายไดร้ะยะยาวเตบิโตเฉล่ียรอ้ยละเทา่ไร 
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  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ บรษิัทคาดการณ์
รายไดใ้นปี 2564 เตบิโตขึน้รอ้ยละ 2-3 อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งเฝา้ตดิตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรค COVID-19 และสถานการณเ์ศรษฐกิจในภาพรวมว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่ ส่วนระยะยาวคาดการณ์
รายไดโ้ตรอ้ยละ 3-5 
  นำยศำนติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า การจัดประชุมใน
รูปแบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสท์  าใหไ้มส่ะดวก ในปีตอ่ไปจงึอยากใหบ้รษิัทจดัการประชมุในรูปแบบเดมิ 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร กล่าวต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  ท่ียังคงระบาดอยู่ในช่วงเวลานี ้ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่คาดคิด ทางบริษัทมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดประชุมทุกภาคส่วน จึงได้
พยายามป้องกันและเพ่ือความปลอดภัยจึงพิจารณาจดัการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
หากสถานการณค์ล่ีคลายดีขึน้ บรษิัทจะพิจารณาจดัการประชมุครัง้ตอ่ไปในรูปแบบปกติ 
 

ค าถามท่ีไดร้บัล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ ท่ีส่งมาทางอีเมล และบริษัท ไดด้  าเนินการตอบค าถามกลบัใหท้าง
อีเมลมี์ดงันีคื้อ 
นำยชำญชัย อมรวิภำส  ผู้ถอืหุ้น  
ค ำถำมที ่1 ขอทราบความคืบหนา้การตอ่สญัญาใหส้ิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาของ PTW  
ค ำตอบ สญัญาใหส้ิทธิฯ ระหว่างบริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะ
สิน้สดุลงในเดือนตลุาคม พ.ศ.2566 โดยตามขอ้ก าหนดของสญัญาใหส้ิทธิฯ บรษิัทจะสามารถท าการเจรจา
กบั กปภ.ไดก้่อนครบก าหนดวนัสิน้สดุสญัญา 1 ปี ซึ่งขณะนีบ้รษิัทอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมรายละเอียดการ
เจรจาเพ่ือตอ่สญัญา หากมีความคืบหนา้อยา่งไร จะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 
 

ค ำถำมที ่2 โอกาสในการประกอบธุรกิจขายน า้ประปา  และการขายน า้ประปาในพืน้ท่ี EEC 

ค ำตอบ การขายน า้ประปาในประเทศไทยอยูใ่นความรบัผิดชอบของสองหน่วยงานหลกัของรฐับาลคือการ
ประปานครหลวง (กปน.) และการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.)  ซึ่งปัจจบุนั กปน. และ กปภ. ยงัไมมี่นโยบาย
ใหเ้อกชนเขา้ไปลงทุนหรือเข้าไปด าเนินการแทน  ซึ่งบริษัทมีความพรอ้มและศกัยภาพในการลงทุนหาก
รฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัเปิดใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทนุ รวมถึงพืน้ท่ี EEC บริษัทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปศึกษา
และลงทนุในอนาคต 
 

ค ำถำมที ่3 แนวโนม้รายไดใ้นอนาคตจาก CKP เน่ืองจาก สปป. ลาว ประสบปัญหาภยัแลง้บอ่ยครัง้ในช่วง
ปีหลงั 
ค ำตอบ บรษิัทลงทนุใน CKP สดัสว่นรอ้ยละ 24.98 ซึ่งถือเป็นบรษิัทรว่ม โดยปีท่ีแลว้โรงไฟฟ้าท่ี สปป. ลาว
ของกลุ่ม CKP ประสบภาวะภัยแลง้ โดยในปีนี ้CKP คาดว่าน า้ในเข่ือนจะสูงกว่าปีท่ีแลว้ โดยปีท่ีแลว้ถือ
เป็นปีท่ีมีน า้นอ้ยท่ีสดุตัง้แตด่  าเนินการผลิตไฟฟ้า 
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ค ำถำมที ่4 การลงทนุในธุรกิจพลงังานอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 

ค ำตอบ บริษัทมองหาโอกาสทางธุรกิจในการท่ีจะลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพ  หากทางภาครฐัหรือ
หนว่ยงานใดเปิดโอกาส บรษิัทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปเจรจารว่มลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ    

นำยณรงคฤ์ทธิ์ ปฏิทนิ 
ค ำถำมที่ 5 เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาใหส้ิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาของบริษัท ประปา
ปทุมธานี จ  ากัด ในปี 2566  สินทรพัยท์ัง้หมดจะถูกโอนใหก้ับการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจะมีผลการ
ด าเนินงานท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญัใช่หรือไม่ ถา้ใช่แลว้บริษัทมีแผนในการทดแทนรายไดส้่วนท่ีหายไป
ราวๆ 1,800-1,900 ลา้นบาท/ปี อยา่งไร 
ค ำตอบ ปัจจุบนัรายไดจ้ากบริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 30% ของรายไดร้วม 
หรือประมาณ 1,900 ลา้นบาท จากงบการเงินรวมปี 2563 (ก าไรจากบรษิัท ประปาปทมุธานี จ  ากดั คดิเป็น
สดัส่วนประมาณ 30% ของก าไรสทุธิรวม) หากบริษัท ประปาปทมุธานี จ  ากดั ไม่ไดท้  าสญัญาฯ กบั กปภ. 
ใหม ่รายไดร้วมของกลุม่ TTW ก็จะลดลงประมาณ 30% ของรายไดร้วมตามท่ีกลา่วขา้งตน้ แตก่ลุม่บริษัทฯ 
ก็ไดมี้การเตรียมการภายในโดยการหาธุรกิจน า้ประปานอกเหนือจากพืน้ท่ีท่ีใหบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั และ
ธุรกิจบริหารจัดการน า้ในพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น หากมีความ
คืบหนา้ประการใดจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตอ่ไป 

 เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชมุ ขอขอบคณุต่อความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดตอ้งพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 
15.15 น. 

ลงช่ือ______________________ 
  ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
   ประธานท่ีประชมุ 


