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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 
 

บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2564 
 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดาํเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราช

กาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอดการประชุม ณ หอ้งสพุรรณิการ ์ชัน้ 4 อาคารวิริยะ

ถาวร เลขท่ี 587 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบรษัิท จาํนวน 12 ทา่น เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

2. นายปลวิ  ตรวีิศวเวทย ์ กรรมการ  รองประธานกรรมการ 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล 

5. นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล 

 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

7. นายสวุิช  พึง่เจรญิ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

8. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล 

9. ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาววลยัณฐั  ตรวีิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล  

 กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการท่ีประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

11. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล 

12. นายคาโอรุ  อเุมฮารา่ กรรมการ  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

ผูบ้รหิารท่ีเขา้รว่มประชมุจาํนวน 7 ทา่น 

1. นายธนชั ศิรเิจรญิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ 

 รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

 รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

3. นางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการองคก์ร และ เลขานกุารบรษัิท 

4. นายหงษ์ทอง อาทิตย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5. นายพิพฒัน ์คติกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
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6. นายชชัวาล เทียนประเสรฐิกิจ รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์

7. นางบศุวรรณ ผลประเสรฐิ รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุ 

นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์  
 

ท่ีปรกึษากฎหมายทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 

นายนพดล อินทรลบิ บรษัิท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จาํกดั 

นางสาวสาวิตร ีตรนีวรตัน ์ บรษัิท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จาํกดั 
 

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีไมไ่ดท้าํหนา้ท่ีสอบบญัชีของบรษัิทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

นายรญัชน ์ วงศส์นิหลั่ง บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 

นกักฎหมายท่ีเป็นสกัขีพยาน 

นายมนตช์ยั  หงศภุรกัษ ์ สาํนกังานกฎหมายมนตช์ยั 
 

อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ซึง่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

นายเอกวฒัน ์ประชาศกัดิ ์  
 

การชีแ้จงผูถื้อหุน้ก่อนเริม่ประชมุ 

 เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ท่ียงัคงตอ้งเฝา้ระวงัและรกัษาระยะหา่งทางสงัคมอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีใ้น

รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยไดว้่าจา้งบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จาํกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting     

ในการเขา้ร่วมประชุมและระบบ DAP e-Services สาํหรบัการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นระบบท่ีไดม้าตรฐานสอดคลอ้งตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่น

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ซึ่งบริษัทใหค้วามสาํคัญกับการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ บรษัิทไดจ้ดัทาํประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้า่บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมีมาตรฐานตามท่ี พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนด 

 เลขานุการบริษัท ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัท ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ 

เอ็น แอนด ์เค จาํกดั และ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และชีแ้จงวา่บริษัท ไดท้าํการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 

(Record Date) ในวนัองัคารท่ี 9 มีนาคม 2564 เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีผูถื้อหุน้จาํนวน

ทัง้สิน้ 23,388 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษัท 3,990,000,000 หุน้ บริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสารการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ทางเว็บไซตข์องบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 8 มีนาคม 2564 และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้ม
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เอกสารประกอบทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้พรอ้มกบัชีแ้จง

ขัน้ตอนการดาํเนินการประชมุวา่  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพ่ือขอรบัช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน (Username และ Password) 

ตามวิธีการท่ีบริษัทกาํหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ดว้ยรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยกดปุ่ ม “เขา้รว่ม

ประชุม” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบรอ้ยแลว้ และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถูก

นบัเป็นองคป์ระชมุ  

 การประชมุจะพิจารณานาํเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระตามลาํดบัท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ซกัถามผา่นระบบ DAP e-Services ก่อนการลงมติ โดยเลขานกุารบรษัิทเป็นผูอ้า่นคาํถามของผูถื้อหุน้เพ่ือเรยีนใหท่ี้ประชมุ

ทราบและตอบคาํถาม ในกรณีผูถื้อหุน้มีคาํถามจาํนวนมาก เพ่ือเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชมุ บรษัิทจะตอบคาํถามของ

ผูถื้อหุน้สง่กลบัทางอีเมลตามท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งทะเบียนไว ้และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

 ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 31 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่

และจาํนวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง ประธานท่ีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงหลงัจากท่ี

ไดม้ีการนาํเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระในท่ีประชุมแลว้ เลขานุการบริษัทไดแ้นะนาํวิธีการถามคาํถาม การออกเสียง

ลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงผา่นระบบ DAP 

e-Services โดยบรษัิทกาํหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระเป็นเวลา 2 นาที สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ     

ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุมหรอื log-out ออกจากระบบก่อนท่ีจะปิดการ

ลงมติในวาระใดๆ ผูถื้อหุน้จะไมถ่กูนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระดงักลา่ว และคะแนนเสยีงจะไมถ่กูนาํมานบัคะแนนในวาระนัน้ๆ 

อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรอื log-out ในวาระใดวาระหนึง่จะไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

ในการกลบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนน ในวาระตอ่ไปในระบบ 

 ในการนบัคะแนน บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นท่ีเหลอืจะเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณา

คะแนนเสียงดงักลา่ว จะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นสาํคญั 

มติของท่ีประชุมในแต่ละวาระใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ี

ประชมุจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสยีงชีข้าด ยกเวน้วาระท่ี 7 ใหใ้ชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีง

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 รายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

หลงัจบการประชมุในวาระนัน้ๆ  โดยมีท่ีปรกึษากฎหมายทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน และผลคะแนน

ทกุวาระท่ีประกาศมติ ไดน้าํสง่ใหก้รรมการอิสระท่ีรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือรบัรองผลของมติดว้ย 

 

เริม่การประชมุ 

 ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ย

ตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละโดยการรบัมอบฉนัทะ ดงันี ้

 ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   26  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้           88,986,906 หุน้ 

 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    11  ราย   นบัจาํนวนหุน้ได ้         2,608,254,400 หุน้ 

 ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ       227 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้          314,435,438 หุน้ 



  เอกสารแนบ 1 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 16 จาก 61 

 รวมทัง้สิน้ 264 ราย เป็นจาํนวนหุน้ 3,011,676,744 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.48 ของหุน้ท่ีออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดของ

บริษัท จาํนวน 3,990,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 30 ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุมและเริ่ม

ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนั

พฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 

ถนนสขุุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามท่ีไดส้่งสาํเนารายงานการประชุมใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถามล่วงหน้ามายังท่ีประชุม และส่งคําถามผ่านระบบ                  

DAP e-Services ในระหวา่งประชมุ  

  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งคาํถามผ่านระบบ DAP e-Services โดยเลขานุการบริษัทไดอ้่านคาํถาม

ของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้

  นางสาวอรอนงค ์ชาญกิจจา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ บรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั (PTW) 

จะมีโอกาสไดร้ับการต่ออายุสัญญาหรือไม่ และ รายได้จากการลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) (CKP)            

จะสามารถชดเชยรายไดจ้าก PTW ไดห้รอืไม ่

  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ กลา่วว่า สญัญาใหส้ิทธิฯ ระหวา่งบริษัท ประปาปทมุธานี 

จาํกดั (PTW) กับ การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.) จะสิน้สดุลงในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2566 โดยตามขอ้กาํหนดของสญัญาให้

สิทธิฯ บริษัทจะสามารถทาํการเจรจากับ กปภ. ไดก้่อนครบกาํหนดวันสิน้สดุสญัญา 1 ปี ซึ่งขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการ

จดัเตรยีมรายละเอียดการเจรจาเพ่ือตอ่สญัญา หากมีความคืบหนา้อยา่งไร จะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 

  ในสว่นของแนวโนม้รายไดจ้ากการลงทนุในบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (CKP) โดยในปีท่ีผา่นมา CKP 

ประสบปัญหานํา้แลง้มากท่ีสดุในรอบ 10 ปี ทาํใหส้ว่นแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนท่ี บริษัทไดร้บัจาก CKP ในปีนีล้ดลงจากท่ี

คาดการณไ์ว ้ แตใ่นปี 2564 มีปรมิาณนํา้คอ่นขา้งสงูขึน้ ซึง่คาดวา่รายไดข้อง CKP จะเป็นไปตามเปา้ ซึง่จะสง่ผลดีใหก้บั TTW 

ในเรือ่งของสว่นแบง่ผลกาํไรจากการลงทนุ  

  เมื่อไมม่ีคาํถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31 

มติ :  ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 

การออกเสยีง จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 3,007,538,844 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0             (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 
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บตัรเสยี 0             (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

รวม 3,007,538,844  

 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 กรรมการผูจ้ัดการรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 32 กาํหนดใหบ้รษัิทฯ จดัทาํรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดปรากฏในรายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน (MD & A) ของรายงานประจาํปี 2563 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2   

ซึง่กรรมการผูจ้ดัการไดชี้แ้จงเก่ียวกบัสถานการณข์องปีท่ีผา่นมาภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) บรษัิทไดก้าํหนดมาตรการปอ้งกนัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรดักมุเพ่ือใหส้ามารถสง่จ่ายนํา้ประปาคณุภาพไปยงัผูใ้ช้

นํา้ในทกุภาคสว่นไดอ้ย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ซึ่งผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ โดยสรุป

สาระสาํคญัได ้ดงันี ้

ในปี 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีกาํไรสทุธิในงบการเงินรวมจาํนวน 2,972 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เพียง

รอ้ยละ 0.05 เน่ืองจากการรบัรูส้่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากการ

สนบัสนนุอปุกรณท์างการแพทยแ์ละอ่ืนๆ ในช่วงสถานการณก์าร แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีความตระหนกัใน

ความเดือดรอ้นท่ีเกิดขึน้ในทกุภาคสว่น จึงไดส้นบัสนนุงบประมาณและจดัสรรทรพัยากร ตลอดจนอปุกรณท่ี์จาํเป็นตอ้งใชใ้น

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

สถานพยาบาลตา่งๆ  

สนิทรพัยข์องบริษัทและบรษัิทย่อยสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เงินลงทนุในบริษัทรว่ม ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์สนิทรพัย์

ในการผลิตนํา้ประปาท่ีเป็นกรรมสทิธิของบริษัทฯ สิทธิในการผลิตนํา้ประปาท่ีตอ้งโอนเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาฯ ของบริษัทย่อย 

สทิธิในการดาํเนินการผลติและจาํหนา่ยนํา้ประปาและการใหบ้รกิารบาํบดันํา้เสยี และสทิธิในการดาํเนินการผลติและจาํหนา่ย

นํา้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ เป็นจาํนวน 22,842 ลา้นบาท  

 หนีส้นิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ หุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยาว และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  

เป็นจาํนวน 9,143 ลา้นบาท  

สว่นของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 13,699 ลา้นบาท  ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เพียง 0.67 เทา่ 

ในปี 2563 บรษัิทดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง ทาํใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตัง้

ไว ้ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่น ตลอดจนไดร้บัการรบัรองความเช่ือมั่นจากหน่วยงานกาํกบั

ดแูลและสถาบนัตา่งๆ อยา่งเช่นทกุปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือทางการเงินในสว่นของเครดิตองคก์ร และตราสารหนีร้ะดบั AA-   

- ผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียน โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 100 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

หรอื ESG100 

- ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายช่ือหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability 

Investment (THSI) กลุม่ทรพัยากร ประจาํปี 2563  
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- รางวลัเกียรติคณุ Sustainability Disclosure Award 2563 ในฐานะองคก์รท่ีมีการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความ

ยั่งยืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของกิจการ 

บรษัิทคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาแบบยั่งยืนขององคก์ร บรษัิทไดม้อบทนุการศึกษาเพ่ือ

เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีเรยีนดี แตข่าดแคลนทนุทรพัยใ์นพืน้ท่ีใหบ้รกิารของบรษัิททัง้ 2 พืน้ท่ี ครอบคลมุ 

3 จังหวดั โดยในปี 2563 บริษัทไดส้่งมอบอาคารเรียนหลงัใหม่พรอ้มทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ใหก้ับโรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม 

จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีทาํการเรยีนการสอนของนกัเรียน ภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตของนกัเรยีนท่ี

ดอ้ยโอกาสของพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 

บรษัิทไดป้ฏิบตัิและดแูลการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงมีนโยบายปอ้งกนัและตอ่ตา้น

การทุจริต การใหแ้ละรบัสินบน (Zero Tolerance Policy) และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งบริษัทไดเ้ผยแพร่นโยบาย

ดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบรษัิท โดยหา้มมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน ทกุระดบั หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทาง

ธุรกิจกบับริษัทเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตในทกุรูปแบบ ในการทาํธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะตอ้งปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและกฎหมาย นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะปรบัปรุงใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลีย่นแปลงในทางธุรกิจ 

เมื่อกรรมการผูจ้ดัการ รายงานเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 หรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการส่งคาํถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชุม 

และสง่คาํถามผา่นระบบ DAP e-Services ในระหวา่งประชมุ  

  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งคาํถามผ่านระบบ DAP e-Services โดยเลขานุการบริษัทไดอ้่านคาํถาม

ของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้

  นายธนัท ภัทรวาณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา กาํไรสทุธิของบรษัิทลดลงพอสมควร

เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และในปีนีย้งัมีการระบาดอยู่ต่อเน่ือง    

ซึง่อาจสง่ผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรสทุธิของบรษัิทลดลงและอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณไ์ว ้บรษัิทมีแนวทางในการรกัษาอตัรา

กาํไรสทุธิและลดคา่ใชจ้่ายอยา่งไรบา้ง 

  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทเล็กนอ้ยเห็นไดจ้ากผลประกอบการรายไดห้ลกัของบริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคมุและลดตน้ทนุในการบรหิารตา่งๆ เพ่ือลดค่าใชจ้่าย และรกัษาสดัสว่นรายได้

กบัตน้ทนุใหเ้ป็นไปตามแผนงาน   

  นายธนัท ภทัรวาณิชย ์ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในอนาคตจะมีการลงทนุในโครงการใหญ่เพ่ิมขึน้หรอืไม ่

  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทยงัคงมองหาโอกาสในการ

ลงทนุใหม่ๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่หากมีโครงการท่ีนา่สนใจและมีความเป็นไปได ้บรษัิทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปรว่มลงทนุ 

  เมื่อไมม่ีคาํถาม ประธานฯ จึงดาํเนินการในวาระตอ่ไป 

มติ :  ไมม่ีการลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานเพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
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  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯซึ่งสงักดับริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปตามท่ีปรากฎ

อยูใ่นหมวด “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน”  และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะ

บริษัท”  ของรายงานประจาํปี 2563 ซึ่งกรรมการผูจ้ัดการไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบในระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณา

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบรษัิท เน่ืองดว้ยถกูตอ้ง

ครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุ

ประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หรอืไม ่    

  เมื่อไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31    

มติ :  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไดผ้า่นการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสยีง 

ดงันี ้

การออกเสยีง จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 3,003,218,644 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0                 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

บตัรเสยี 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

รวม 3,003,218,644    

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 

  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

    กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ

ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 38 การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุ

สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บรษัิทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของบรษัิท ในระยะเวลา 

5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดความเสี่ยงทางดา้น
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การเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่าสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราสงูสดุเทา่ท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอาํนวยเป็นลาํดบัแรก โดยจะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และสาํรองตามกฎหมาย  

บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบรษัิทไดด้าํเนินตามขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ท่ี 38 ท่ีใหอ้าํนาจ

คณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ 

และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  โดยในการประชุม                 

คณะกรรมบริษัท ครัง้ท่ี 5/2020 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 

บาท หรอืคิดเป็น 0.30 บาทตอ่หุน้ ซึง่จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 

เมื่อพิจารณาผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 บริษัทมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,850 

ลา้นบาทและไมม่ียอดขาดทนุสะสม บรษัิทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 84 ของกาํไรสทุธิ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,394 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึง่ปีแรกในอตัรา  

หุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลสาํหรบัครึง่ปีหลงัจะจ่ายไดอี้ก 0.30 บาทต่อหุน้ เป็นเงินจาํนวน 1,197 ลา้นบาท โดย

จะจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ทัง้นี ้ขอ้มูลสิทธิประโยชนท์างภาษี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสาํหรบัครึง่ปีหลงัของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 

0.30 บาท จ่ายจากกาํไรสทุธิของบริษัทท่ีไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ

นาํไปขอเครดิตภาษีไดท้ัง้จาํนวน 

คณะกรรมการจึงได้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมเติมในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท สาํหรบั

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมด 3,990,000,000 หุน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลหรอืไม ่ 

  เมื่อไมม่ีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

                    วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31   

มติ :  ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2563 ครึง่ปีหลงัอีกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 1,197,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีเสนอ  

  บรษัิทกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในวันท่ี 30 เมษายน 2564 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.60 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 2,394,000,000 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 84 ของกาํไรสทุธิ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

การออกเสยีง จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 3,003,218,644 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0                 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

บตัรเสยี 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

รวม 3,003,218,644  
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาํหนดวา่ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงิน

ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ท่ีกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี นอกจากนีส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์มีประกาศเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหม้ีการ

หมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (EY) ที่มีความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชีมีความต่อเน่ืองในการตรวจสอบบญัชี

และทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีการใหบ้ริการท่ีดีสามารถใหค้าํปรกึษาแนะนาํท่ีมีประโยชน ์มีผลงาน

ดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพน่าพอใจ และสง่มอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ EY เป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชีท่ี

มีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง อีกทัง้มีบคุลากรที่มีคณุภาพและสามารถ

หมนุเวียนการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี จึงสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 โดยมี

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต และ/หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี         

ปิยะวรรณสทุธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของสาํนกังาน ทาํหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่ว โดยกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 

1,420,000 บาท 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย คือ 

บรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั และบรษัิท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกดั ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ ์และสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท

ฯ หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หนา้ท่ีอยา่งอิสระแตอ่ยา่งใด อีกทัง้สาํนกังานฯ ไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี  

ขอ้มลูเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2564 ดงันี ้             (หนว่ย : บาท) 

รายการ 2564 2563 2562 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 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 

คา่สอบทานตามมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่ประกาศใช ้

TFRS#9 และ TFRS#16  

(ชาํระครัง้เดียว) 

- 50,000 - 

คา่ตรวจสอบรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 80,000 80,000 80,000 

รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,470,000 1,420,000 
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  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนด

คา่ตอบแทนหรอืไม ่ 

  เมื่อไมม่ีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนด

คา่ตอบแทน 

 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 31   

มติ : ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้นางสาว

มณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตเลขท่ี 3970 และ/หรอื นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรอื นางกลุรพี 

ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2564  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท สาํนกังาน   

อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 

1,420,000 บาทดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การออกเสยีง จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 3,011,399,644 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 3,000 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

บตัรเสยี 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง) 

รวม 3,011,402,644  

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ในวาระนีก้่อนเริม่การประชมุเลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ กรรมการท่ีออกจากตาํแหนง่ตามวาระทัง้ 4 

ทา่นไดแ้ก่  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชยก์ุล นายสมนึก ชยัเดชสรุยิะ และ นายสวุิช พึง่เจริญ ซึ่งไดร้บั

การเสนอช่ือเลอืกตัง้จะไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุ และงดออกเสยีงเลอืกตัง้ตนเอง โดยจะกลบัเขา้มาหลงัจากไดท้ราบผลการเลอืกตัง้  

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

 ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบั

บรษัิทฯ ขอ้ 16 กาํหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ตามวาระจาํนวนหนึง่ในสาม 

(1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่งใน

สาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

ใหมก็่ได ้

ในปี 2564  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระจาํนวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.   นายปลวิ ตรวีิศวเวทย ์   กรรมการ 

2.   นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ 
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3.   นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ   กรรมการอิสระ 

4.   นายสวุิช พึง่เจรญิ   กรรมการ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น

การลว่งหนา้ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพร่

ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่เมื่อครบกาํหนดระยะเวลาปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงั

บรษัิทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองบคุคลท่ีมี

ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทาํงานท่ีดี และมีภาวะผู้นาํ วิสยัทัศน์กวา้งไกลรวมทัง้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของ

บรษัิทฯ นอกจากนี ้ยงัคาํนงึถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาด คณุสมบตัิท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพใน

ทาํเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ

ปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

• ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ      

ท่ีจําเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณ า คุณ สมบัติตาม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งคุณสมบตัิของกรรมการ

จะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์และเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการ

พฒันาธุรกิจของบรษัิทฯ 

• ประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใสไมด่า่งพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยตลอดระยะเวลาท่ีทุกท่านดาํรง

ตาํแหน่งอยู่กับบริษัทฯ ไดใ้ช้ความรูค้วามสามารถท่ีท่านมีให้กับบริษัทฯ ทาํให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   นายปลวิ ตรวีิศวเวทย ์   ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

2.   นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัติสวุณิชยก์ลุ ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

3.   นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ   ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

4.   นายสวุิช พึง่เจรญิ   ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึง่วาระ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระหรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการส่งคาํถามล่วงหนา้มายังท่ีประชุม และส่งคาํถามผ่านระบบ DAP        

e-Services ในระหวา่งประชมุ 

  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งคาํถามผ่านระบบ DAP e-Services โดยเลขานุการบริษัทไดอ้่านคาํถาม

ของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้

  นางสาวจินดา อริยพรพงศ ์ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ มีกรรมการอิสระทา่นใด ดาํรงตาํแหนง่เกิน 9 ปีหรอืไม ่
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  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ รายงานตอ่ท่ีประชุมว่า บรษัิทมีกรรมการอิสระ จาํนวน 4 

ท่าน และมีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี จาํนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผูท้รงคณุวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ ์มีความเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิท ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทเป็นอยา่งดี 

  เมื่อไมม่ีคาํถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระเป็นรายบคุคล  

                   วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามขอ้บงัคบั

บรษัิทฯ ขอ้ 31 

มติ :  ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตัง้ นายปลวิ 

ตรีวิศวเวทย ์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชยก์ุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายสุวิช พึ่งเจริญ ซึ่งเป็นผูม้ี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลับเขา้มาเป็น

กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

  หลงัทราบผลการลงคะแนน และมีมติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการบริษัทได้

เรยีนเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการประชมุเน่ืองจากไดร้บัแตง่ตัง้จากท่ีประชมุแลว้ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 ในวาระนี ้เลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ กรรมการทกุทา่นท่ีเป็นผูถื้อหุน้ถือวา่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีจะ

งดออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

  ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า        

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตาม

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม" และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 32 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่ง

คา่ตอบแทนไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจาํ และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคาํนึงถึง

รายชื่อ เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 2,988,459,919 เสยีง 22,942,625 เสยีง - เสยีง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.2381                       0.7619 -  

นายพงษส์ฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุ์ล 2,985,042,431 เสยีง 26,343,213 เสยีง 17,000 เสยีง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ                      99.1252                        0.8748 -  

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 2,968,171,819 เสยีง 43,229,025 เสยีง 1,800 เสยีง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ                      98.5645                       1.4355 -  

นายสุวชิ พึ่งเจริญ 2,980,453,447 เสยีง 22,763,397 เสยีง 1,800 เสยีง  - 

คิดเป็นรอ้ยละ                      99.2420                       0.7580 -  
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ความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียง

พอท่ีจะจูงใจใหก้รรมการ มีคุณภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้รรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนการท่ี

โปรง่ใสสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีองคป์ระกอบคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2563 เพ่ือเป็นเงินรางวลัสาํหรบักรรมการ โดยกาํหนดเป็นวงเงินซึง่พิจารณาจากผล

การดาํเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนคาํนึงถึง

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจบุนั จึงเห็นควรกาํหนดโบนสักรรมการสาํหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 

ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564 เท่ากับปีท่ีผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 7.89 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 

- ค่าตอบแทนรายปี เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการสาํหรบัการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ โดย

คา่ตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงินคงท่ีทัง้ปี และ

จ่ายเป็นรายไตรมาส 

- ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการตามจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท หรอื คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ซึง่มีการจ่ายเป็นรายไตรมาส 

โดยมีรายละเอียดของหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดชี้แ้จง้ไวใ้นสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 5 ของหนงัสอืเชิญประชุม 

ท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแลว้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึง

เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการหรอืไม ่

  เมื่อไมม่ีคาํถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

                    วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

มติ : ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

1. โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท  

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

การออกเสยีง จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 2,998,833,947 99.5940 

ไมเ่ห็นดว้ย 11,717,697 0.3892 

งดออกเสยีง 508,500 0.0168 

บตัรเสยี 0 - 

รวม 3,011,060,144  

ทัง้นี ้ไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ซึง่มีสว่นไดเ้สยีในวาระนีจ้าํนวน 1,542,600 เสยีง 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

  ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะนาํหรอืมีความประสงคจ์ะซกัถาม

เรือ่งอ่ืนใดหรอืไม ่

   ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสง่คาํถามผ่านระบบ DAP e-Services โดยเลขานกุารบริษัทไดอ้่านคาํถาม

ของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้

  นางสาวจินดา อริยพรพงศ ์ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บรษัิทวางแผนงานในอนาคตไวอ้ย่างไร และ

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ในปีท่ีผา่นมาสง่ผลกระทบตอ่ TTW อยา่งไรบา้ง 

  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อท่ีประชมุว่า บริษัทมองหาโอกาสทางธุรกิจใน

การท่ีจะลงทนุในโครงการท่ีมีศกัยภาพ  หากทางภาครฐัหรือหน่วยงานใดเปิดโอกาส บรษัิทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปเจรจารว่มลงทนุ

ในธุรกิจใหม่ๆ    สว่นการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในปีท่ีผา่นมาไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ เพราะเราใหค้วาม

ใสใ่จและเฝา้ระวงัในทุกขัน้ตอนการดาํเนินงาน ทาํใหก้ระบวนการผลิตและสง่จ่ายนํา้ของบริษัทสามารถดาํเนินการไดแ้บบ

สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ตลอดจนยอดจาํหนา่ยนํา้ของบรษัิทลดลงเพียงเล็กนอ้ยมาจากภาคอตุสาหกรรมท่ีเป็นผูใ้ชน้ ํา้รายใหญ่

ในพืน้ท่ีใหบ้รกิารมีการลดกาํลงัการผลติลงในช่วงท่ีมีการแพรร่ะบาดในเดือนธนัวาคม   

  นายศานติ วิชิตพันธุ ์ผู้ถอืหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทตัง้เป้ารายไดแ้ละกาํไรของปี 2564 และรายได้

ระยะยาวเติบโตเฉลีย่รอ้ยละเทา่ไร 

  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผู้จัดการ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ บรษัิทคาดการณร์ายไดใ้นปี 2564 

เติบโตขึน้รอ้ยละ 2-3 อย่างไรก็ตาม ยงัคงตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และสถานการณ์

เศรษฐกิจในภาพรวมวา่จะสง่ผลกระทบหรอืไม ่สว่นระยะยาวคาดการณร์ายไดโ้ตรอ้ยละ 3-5 

  นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า การจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสท์าํใหไ้มส่ะดวก ในปีตอ่ไปจึงอยากใหบ้รษัิทจดัการประชมุในรูปแบบเดิม 

  ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19  ท่ียงัคงระบาดอยูใ่นช่วงเวลานี ้ซึง่เป็นเรือ่งท่ีไมค่าดคิด ทางบรษัิทมีความตระหนกัและห่วงใยตอ่สขุภาพของผูถื้อ

หุน้และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในการจดัประชมุทกุภาคสว่น จึงไดพ้ยายามปอ้งกนัและเพ่ือความปลอดภยัจึงพิจารณาจดัการประชุม

ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และหากสถานการณค์ลีค่ลายดีขึน้ บรษัิทจะพิจารณาจดัการประชมุครัง้ตอ่ไปในรูปแบบปกติ 

 

คาํถามท่ีไดร้บัลว่งหนา้จากผูถื้อหุน้ ท่ีสง่มาทางอีเมล และบรษัิท ไดด้าํเนินการตอบคาํถามกลบัใหท้างอีเมลม์ีดงันีค้ือ 

นายชาญชัย อมรวิภาส  ผู้ถอืหุ้น  

คาํถามที่ 1 ขอทราบความคืบหนา้การตอ่สญัญาใหส้ทิธิดาํเนินการผลติและจาํหนา่ยนํา้ประปาของ PTW  

คําตอบ สญัญาใหส้ิทธิฯ ระหว่างบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะสิน้สดุลงในเดือน

ตลุาคม พ.ศ.2566 โดยตามขอ้กาํหนดของสญัญาใหส้ิทธิฯ บริษัทจะสามารถทาํการเจรจากับ กปภ.ไดก้่อนครบกาํหนดวนั

สิน้สดุสญัญา 1 ปี ซึ่งขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหว่างการจดัเตรียมรายละเอียดการเจรจาเพ่ือต่อสญัญา หากมีความคืบหนา้อย่างไร 

จะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 
 

คาํถามที่ 2 โอกาสในการประกอบธุรกิจขายนํา้ประปา  และการขายนํา้ประปาในพืน้ท่ี EEC 

คาํตอบ การขายนํา้ประปาในประเทศไทยอยู่ในความรบัผิดชอบของสองหน่วยงานหลกัของรฐับาลคือการประปานครหลวง 

(กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ซึ่งปัจจุบนั กปน. และ กปภ. ยงัไม่มีนโยบายใหเ้อกชนเขา้ไปลงทุนหรือเขา้ไป



  เอกสารแนบ 1 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 27 จาก 61 

ดาํเนินการแทน  ซึง่บรษัิทมีความพรอ้มและศกัยภาพในการลงทนุหากรฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐัเปิดใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทนุ 

รวมถึงพืน้ท่ี EEC บรษัิทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปศกึษาและลงทนุในอนาคต 
 

คาํถามที่ 3 แนวโนม้รายไดใ้นอนาคตจาก CKP เน่ืองจาก สปป. ลาว ประสบปัญหาภยัแลง้บอ่ยครัง้ในช่วงปีหลงั 

คําตอบ บริษัทลงทุนใน CKP สดัส่วนรอ้ยละ 24.98 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม โดยปีท่ีแลว้โรงไฟฟ้าท่ี สปป. ลาวของกลุ่ม CKP 

ประสบภาวะภยัแลง้ โดยในปีนี ้CKP คาดวา่นํา้ในเขื่อนจะสงูกวา่ปีท่ีแลว้ โดยปีท่ีแลว้ถือเป็นปีท่ีมีนํา้นอ้ยท่ีสดุตัง้แตด่าํเนินการ

ผลติไฟฟา้ 
 

คาํถามที่ 4 การลงทนุในธุรกิจพลงังานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

คาํตอบ บริษัทมองหาโอกาสทางธุรกิจในการท่ีจะลงทนุในโครงการท่ีมีศกัยภาพ  หากทางภาครฐัหรอืหนว่ยงานใดเปิดโอกาส 

บรษัิทก็พรอ้มท่ีจะเขา้ไปเจรจารว่มลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ    

 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ปฏิทิน 

คาํถามที่ 5 เมื่อสิน้สดุอายสุญัญาใหส้ทิธิในการดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํา้ประปาของบรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั ใน

ปี 2566  สินทรพัยท์ัง้หมดจะถกูโอนใหก้ับการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจะมีผลการดาํเนินงานท่ีลดลงอย่างมีนยัสาํคญัใช่

หรอืไม ่ถา้ใชแ่ลว้บรษัิทมีแผนในการทดแทนรายไดส้ว่นท่ีหายไปราวๆ 1,800-1,900 ลา้นบาท/ปี อยา่งไร 

คาํตอบ ปัจจบุนัรายไดจ้ากบรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30% ของรายไดร้วม หรอืประมาณ 1,900 

ลา้นบาท จากงบการเงินรวมปี 2563 (กาํไรจากบริษัท ประปาปทมุธานี จาํกัด คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30% ของกาํไรสทุธิ

รวม) หากบรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั ไมไ่ดท้าํสญัญาฯ กบั กปภ. ใหม ่รายไดร้วมของกลุม่ TTW ก็จะลดลงประมาณ 30% 

ของรายไดร้วมตามท่ีกลา่วขา้งตน้ แตก่ลุม่บรษัิทฯ ก็ไดม้ีการเตรยีมการภายในโดยการหาธุรกิจนํา้ประปานอกเหนือจากพืน้ท่ีท่ี

ใหบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั และธุรกิจบริหารจดัการนํา้ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอ่ืนทัง้ในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น หากมี

ความคืบหนา้ประการใดจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตอ่ไป 

 

  เมื่อไมม่ีคาํถาม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชุม ขอขอบคณุตอ่ความคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็น

ประโยชน ์และเมื่อไมม่ีกิจการอ่ืนใดตอ้งพิจารณา ประธานฯ กลา่วปิดประชมุเวลา 15.15 น. 
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