
  เอกสารแนบ 1  

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 12 จาก 45 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
 

บริษัท ททีดีับบลิว จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
 

 

  

การประชุมจัดขึ ้นเมื่ อวันจันทร์ท่ี  11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ดําเนินการประชุมผ่าน                      

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมซึ่งไดบ้นัทึกรายชื่อและตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

ผู ้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ประชุมท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ข้อเสนอของ

คณะกรรมการ ขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ ประเด็นชีแ้จงจากผูบ้ริหาร อีกทัง้ไดบ้นัทึกคะแนนเสียง

ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนาํส่ง

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชุม พรอ้มเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทแล้วตัง้แต่วันท่ี      

20 เมษายน 2565 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวโหลดเอกสาร รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ฉบบัเต็มได้

ท่ี www.ttwplc.com หรือสแกน QR Code ดา้นลา่งนี ้

 

http://www.ttwplc.com/
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บริษัท ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 
 ประชมุเม่ือวนัจนัทรท่ี์ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด  าเนินการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอดการประชุม ณ      
หอ้งสุพรรณิการ ์ชัน้ 4 อาคารวิริยะถาวร เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบรษิัท จ านวน 12 ทา่น เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
4. นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ  

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นายยทุธนา  หยิมการุณ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 

6. ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
7. นายสวุิช  พึ่งเจรญิ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
8. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
9. นายคาโอรุ  อเุมฮารา่ กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
10. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร  

 กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
11. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร  

 กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล  
 กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
12. นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ผูบ้รหิารท่ีเขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น 
1. นายภาคภมูิ  ทวีวิทยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
2. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
3. นายพิพฒัน ์ คตกิลุ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตักิาร 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
4. นางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 และ เลขานกุารบรษิัท 
5. นายหงษท์อง อาทิตย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นายชชัวาล เทียนประเสรฐิกิจ ผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์
7. นายเปรม  เล่ียมสกลุ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์
 

ท่ีปรกึษากฎหมายเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

นายนพดล อินทรลิบ บรษิัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั 
 

ท่ีปรกึษากฎหมายท าหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 
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 ์
นางสาวนิธิพรรณ ์ วิทยากลู 
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การชีแ้จงผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มประชมุ 
 เลขานุการบริษัทชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยการกลายพนัธุข์องโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) สายพนัธุโ์อมิครอน ซึ่งสามารถแพรร่ะบาดไดอ้ย่างรวดเร็วและมีโอกาสติดเชือ้ไดง้่ายกว่าสาย
พันธุ์อ่ืน จึงมีความจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวังและรกัษาระยะห่างทางสงัคมอย่างเคร่งครดั บริษัทจึงไดจ้ดัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีใ้นรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยไดว้่าจา้งบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมทัง้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบ Inventech 
Connect ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งระบบ
ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแลว้ 
 บริษัทใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัท า
ประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น
มั่นใจไดว้่าบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยมีมาตรฐานตามท่ี พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 
 เลขานุการบริษัท ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท 
ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากัด และ ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และชีแ้จงว่า
บริษัท ไดท้  าการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัพธุท่ี 9 มีนาคม 2565 เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ ้น 29,574 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ี
ออกจ าหนา่ยแลว้ของบริษัท 3,990,000,000 หุน้  
 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 
2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัทจึงไดก้ าหนดวาระการประชมุไวท้ัง้สิน้ 8 วาระ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทาง
เว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วันท่ี 11 มีนาคม 2565 และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบ
ทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2565 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหนา้ นอกจากนี ้
บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค  าถามล่วงหนา้ผา่นทางเว็บไซตห์รืออีเมลของบรษิัท ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ส่ง
ค าถามล่วงหนา้ จ านวน 1 ราย โดยบริษัทไดท้  าการบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นส่วนทา้ยของรายงานการ
ประชมุ 
 เลขานุการบริษัทชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินการประชุมว่า ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ยืนยนัตวัตนเพ่ือขอรบัช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น (Username และ Password) ตามวิธีการท่ีบรษิัทก าหนดซึ่ง
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ไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และท าการ
ลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้
รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 
 การประชมุจะพิจารณาน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระตามล าดบัท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมต ิโดยเลือกเมนกูารถามค าถาม จากนัน้เลือกวาระท่ีตอ้งการถาม
ค าถาม และท าการพิมพค์  าถามหรือความคิดเห็น แลว้กดสง่ค าถาม โดยเลขานกุารบริษัทเป็นผูอ้า่นค าถาม
ของผูถื้อหุน้เพ่ือเรียนใหท่ี้ประชุมทราบและตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถามนัน้ 
อย่างไรก็ตาม หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชุม บริษัทจะตอบค าถามท่ีไม่ไดร้บัการ
ตอบในท่ีประชมุส่งกลบัทางอีเมลตามท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งทะเบียนไว้ และบนัทึกไวใ้นส่วนทา้ยของรายงานการ
ประชมุ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่และจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือวา่ 1 หุน้เทา่กบั 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้ราย
ใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานท่ีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียงหลงัจากท่ีไดมี้การน าเสนอและพิจารณาในแตล่ะวาระในท่ีประชมุแลว้  
 เลขานุการบริษัทได้แนะน าวิธีการถามค าถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการ
ลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect สว่นการท างานส าหรบั e-Voting ดว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งระบ ุUsername และ Password 
และกดปุ่ ม Sign in เพ่ือท าการลงทะเบียนและเลือกวาระส าหรับท าการลงคะแนนเสียง โดยบริษัท
ก าหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระเป็นเวลา 1 นาที  
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนจะปิดใหล้ง
มตใินวาระนัน้ๆ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย กรณีท่ีผู้
ถือหุน้ออกจากการประชุมก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนบัเ ป็นองคป์ระชุมในวาระ
ดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม 
หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไมเ่ป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่ม
ประชมุและลงคะแนนเสียงในระบบส าหรบัวาระท่ีเหลือตอ่ไป 
 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ และเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บริษัทไดน้  าคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคท่ี์ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ บนัทกึรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพ่ือการลงมตติามวาระแลว้ 
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 ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือจะเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะค านงึถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ได้
มอบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉันทะเป็นส าคญั มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ยกเวน้วาระท่ี 7 ใหใ้ชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 ส าหรบัวาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทขอใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting) 
เพ่ือนบัคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนส าหรบักรรมการแตล่ะท่านตามล าดบั ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ี
ไมล่งคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 
 รายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหลงัจบการประชุมในวาระ
นัน้ๆ  โดยมีท่ีปรกึษากฎหมายท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และผลคะแนนทกุ
วาระท่ีประกาศมต ิไดน้  าสง่ใหก้รรมการอิสระท่ีรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือรบัรองผลของมติดว้ย 
 

เริ่มการประชมุ 
 ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า         
มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละโดยการรบัมอบฉนัทะ ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   33  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้             1,426,204 หุน้ 
 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้     155  ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้      2,840,396,085 หุน้ 
 รวมทัง้สิน้ 188 ราย เป็นจ านวนหุน้ 2,841,822,289 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.22 ของจ านวนหุน้ท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 3,990,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 30 ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุและเริ่มประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 
  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 ตามท่ีไดส้่งส าเนารายงานการประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับรายงานการประชมุสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หรือไม ่โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการสง่ค าถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชมุ และ
สง่ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ    



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  หนา้ 6 จาก 19 

 

  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 31 
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรบัรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 
2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้   

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,842,103,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 51,100 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0             (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
รวม  2,842,154,937  

 
วำระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 32 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ 
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 
รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (MD&A) โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
 ในปี 2564 บริษัทมียอดจ าหน่ายน า้ประปาในพืน้ท่ีสมทุรสาคร-นครปฐม 153.3 ลา้นลกูบาศก์
เมตร พืน้ท่ีปทมุธานี-รงัสิต 138 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และหนว่ยธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 8.12 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร โดยสาเหตหุลกัท่ีส่งผลใหย้อดจ าหน่ายน า้ปรบัลดลงมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รวมถึงมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของภาครฐัสง่ผล
ใหก้ารท ากิจกรรมและการเคล่ือนยา้ยตา่งๆ เป็นไปอยา่งจ ากดั 
 ในปี 2564 บริษัทรับรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 544 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทสามารถจดัการตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ร่วมกับการบริหาร
ตน้ทุนทางการเงินดว้ยการจ่ายคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกู้ยืมจ านวน 760 ลา้นบาท จากปัจจัยขา้งตน้ 
ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 3,120 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 
2563 
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 สินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์
สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ สิทธิในการผลิตน า้ประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือสิน้สุด
อายสุญัญาฯ ของบรษิัทยอ่ย สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปาและการใหบ้ริการบ าบดัน า้
เสีย และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ เป็นจ านวน 22,504 ลา้นบาท  
 หนีส้ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ หุน้กู ้และเงินกูยื้มระยะยาว และเจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ่ื้น  เป็นจ านวน 8,309 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 14,195 ลา้นบาท  โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
เพียง 0.59 เทา่ 

ในปี 2564 บริษัทไดร้บัการรบัรองความเช่ือมั่นจากหน่วยงานก ากับดูแลและสถาบนัต่างๆ 
อยา่งเชน่ทกุปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองคก์ร และตราสารหนี้
ระดบั “AA-“ ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดติ “คงท่ี” (Stable) 

- ไดร้บัคดัเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหเ้ป็นบริษัทจด
ทะเบียนท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการอยู่ในเกณฑร์ะดบั “ดีเลิศ” (Excellent) 

- ไดร้บัคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือ “หุน้ยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2564 

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 หรือ AGM 
Checklist ท่ี 100 คะแนนเตม็ 

- TTW มีรายช่ือถูกค านวณอยู่ในดัชนี SETTHSI ส าหรับเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณ
ระหวา่งวนัท่ี 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565 

- ไดร้บัรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2021 จากการประเมินขอ้มูล
การด าเนินงานผา่นรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

บริษัทไดป้ฏิบตัิและดแูลการบริหารงานตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึง มีนโยบาย
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การใหแ้ละรบัสินบน (Zero Tolerance Policy) ซึ่งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท อีกทัง้ยงัส่ือสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งรบัทราบถึงนโยบายดงักล่าว
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายนีจ้ะมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะ
ปรบัปรุงใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ 

เม่ือกรรมการผูจ้ัดการ รายงานเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/   
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 หรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดย
การสง่ค าถามลว่งหนา้มายงัท่ีประชมุ และสง่ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ  
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  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งค าถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการ
บรษิัทไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำยฐำปณำ จันทรห์งษ ์ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ หากบรษิัทไมไ่ดร้บัการตอ่สญัญา
การผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด ท่ีจะสิน้สุดในปี 2566 บริษัทจะมี
แนวทางในการรบัมือรายไดแ้ละก าไรท่ีลดลงอยา่งไร 
  นำยไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ความคืบหนา้การต่อสัญญา
ระบบผลิตน า้ประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด ท่ีจะหมดสญัญาในปี 2566 และบริษัทจะมีการ
ลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเตมิหรือไม่ 
  นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผู้จัดกำร รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามรายละเอียด
ของสญัญาใหส้ิทธิด าเนินการผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปาระหว่างบรษิัท ประปาปทมุธานี จ  ากดั (PTW) กบั 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นัน้ บริษัทมีสิทธิในการเจรจากบั กปภ. เป็นรายแรกก่อนหมดสญัญา 1 ปี 
(ในเดือนตลุาคม 2565) ซึ่ง กปภ. อาจจะยินยอมใหเ้ช่าระบบผลิตน า้ประปาตอ่เป็นระยะเวลา 10 ปี ไมเ่กิน 
2 ครัง้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการเจรจา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายไดข้อง PTW ถือเป็นสัดส่วนรายไดท่ี้ส าคัญ
ประมาณรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งบริษัทมีความตัง้ใจและมุง่มั่นในการหาแนวทางท่ี
ดีท่ีสดุ เพ่ือสรา้งผลตอบแทนกลบัไปสูผู่ถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่น 
  เม่ือไมมี่ค าถาม ประธานฯ จงึด  าเนินการในวาระตอ่ไป 
มต ิ:  ไมมี่การลงมตเิน่ืองจากเป็นการรายงานเพ่ือทราบ 
 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ 

วันที ่31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ 
  ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
  นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการ
ตรวจสอบโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6137 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ         
ซึ่งสงักดับรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปตามท่ีปรากฎอยู่ในหมวด “รายงาน
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท”  ของรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานใหท่ี้ประชมุทราบในระเบียบวาระท่ี 2 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุด
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิัท เน่ืองดว้ยถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 
และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและ
บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หรือไม ่โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการ
สง่ค าถามลว่งหนา้มายงัท่ีประชมุ และสง่ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ   
  เม่ือไมมี่ขอ้คดิเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตังิบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31    
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
โดยไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,842,201,137 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,400                (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
รวม 2,842,205,537  

 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 
    กรรมการผูจ้ดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท า
มิได ้ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ 
หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของ
บริษัท ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่า
สามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราสูงสุดเท่าท่ีเงินสด
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และกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก โดยจะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิตบิคุคล และส ารองตามกฎหมาย  

บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินตามขอ้บงัคบับริษัท    
ขอ้ท่ี 38 ท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่า
บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมบริษัท ครัง้ท่ี 3/2021 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564    
มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท หรือคดิเป็น 0.30 บาทตอ่หุน้ ซึ่งจา่ยไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 

เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 2,749 ลา้นบาทและไมมี่ยอดขาดทนุสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.09 ของก าไรสทุธิ คดิเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 2,394 ลา้นบาท ซึ่ง
บรษิัทไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลส าหรบัครึ่งปี
หลงัจะจา่ยไดอี้ก 0.30 บาทตอ่หุน้ เป็นเงินจ านวน 1,197 ลา้นบาท โดยจะจา่ยในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้ขอ้มลูสิทธิประโยชนท์างภาษี การจา่ยเงินปันผลของบริษัทส าหรบัครึง่ปีหลงัของปี 2564 
ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จา่ยจากก าไรสทุธิของบรษิัทท่ีไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งผูถื้อหุน้
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถน าไปขอเครดิตภาษีไดท้ัง้จ  านวน 

คณะกรรมการจึงไดเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มเตมิในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 
1,197,000,000 บาท ส าหรบัจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด 3,990,000,000 หุน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งค าถามล่วงหน้ามายังท่ีประชุม และส่งค าถามผ่านระบบ 
Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ   
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564  
                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31   
มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ครึ่งปีหลงัอีกใน
อตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,197,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีเสนอ  

  บรษิัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 และก าหนดจา่ยเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2564 
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ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,394,000,000 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 87.09 ของ
ก าไรสทุธิ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,842,205,537 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสียง 0                (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
รวม 2,842,205,538  

 
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 2565 
โดยมีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ   
คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี
ได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว  โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท 
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ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จ  ากัด และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ  ากัด ซึ่งไม่มี
ความสมัพนัธ ์และส่วนไดส้่วนเสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างอิสระแตอ่ย่างใด อีกทัง้ส  านกังานฯ 
ไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี  
ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2565 ดงันี ้           (หนว่ย : บาท) 

รำยกำร 2565 2564 2563 

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 

คา่ตรวจสอบแบบ 56-1 One Report 80,000 80,000 80,000 
รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,420,000 1,470,000 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนหรือไม ่โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการสง่ค าถามลว่งหนา้มายงัท่ีประชมุ และสง่
ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ 
  เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31   
มต ิ: ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ        
นางพูนนารถ เผ่า เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5238 และ /หรือ  นางกุลรพี                          
ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบ
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บญัชีดงักลา่วได ้โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,842,174,970 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสียง 30,667 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
รวม 2,842,205,638  

 

 
วำระที ่6  พจิำรณำอนุมัตเิลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
 ในวาระนี ้ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่นไดแ้ก่  ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร  นายยทุธนา หยิมการุณ 
และ นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือเลือกตัง้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุม และงดออกเสียง
เลือกตัง้ตนเอง โดยจะกลบัเขา้มาหลงัจากไดท้ราบผลการเลือกตัง้  
 ประธานฯ ขอใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อท่ีประชุม เน่ืองดว้ยใน
วาระนี ้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีสว่นไดเ้สียและออกจากท่ีประชมุ 
 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ีประชุมว่า    
ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหนง่
นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได ้

ในปี 2565  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
1.   ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์  กรรมการ 
2.   นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการ 
3.   นายยทุธนา  หยิมการุณ  กรรมการอิสระ 
4.   นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ใน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาปรากฏวา่ ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงับริษัทฯ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการท างานท่ีดี  และมีภาวะผูน้  า 
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.   ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
2.   นางพเยาว ์ มรติตนะพร  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
3.   นายยทุธนา  หยิมการุณ  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
4.   นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระหรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการส่งค าถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชมุ 
และสง่ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ 
  เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล  
                   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 31 
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มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนมุตัิแตง่ตัง้ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์ นางพเยาว ์มริตตนะพร  นายยทุธนา หยิมการุณ และ 
นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ซึ่งเป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลับเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

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

  นายยทุธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรายงานใหท่ี้ประชมุ
ทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน
สำมของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
ประจ า และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ หรือตามท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้จะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้ับ

รำยชื่อ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

ดร.สมบัต ิกิจจำลักษณ ์ 2,817,902,675 เสียง 24,242,187 เสียง 60,176 เสียง  - 
คดิเป็นรอ้ยละ 99.1449                     0.8529 0.0021  
นำงพเยำว ์มริตตนะพร 2,820,094,942 เสียง 22,105,087 เสียง 5,009 เสียง  - 
คดิเป็นรอ้ยละ                      99.2220                     0.7777 0.0001  
นำยยุทธนำ หยมิกำรุณ 2,822,383,513 เสียง 19,811,349 เสียง 10,176 เสียง  - 
คดิเป็นรอ้ยละ                      99.3026                      0.6970 0.0003  
นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ 2,823,381,463 เสียง 18,812,566 เสียง 11,009 เสียง  - 
คดิเป็นรอ้ยละ                      99.3377                      0.6619 0.0003  
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บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการ มีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี
ใหบ้รรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  โดยมี
องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. โบนัสกรรมการท่ีจะจ่ายในปี 2565 จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 เพ่ือเป็นเงิน
รางวลัส าหรบักรรมการ โดยก าหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
และผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนค านึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบัน จึงเห็นควรก าหนดโบนัสกรรมการ ท่ีจะจ่ายในปี 2565         
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินของปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 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 ซึ่งไดชี้แ้จง้ไวใ้นเอกสารแนบ 4 ของ
หนงัสือเชิญประชมุ ท่ีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ตอ่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
  ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการหรือไม่ โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามโดยการส่งค าถามล่วงหนา้มายงัท่ีประชุม และส่งค าถาม
ผา่นระบบ Inventech Connect ในระหวา่งประชมุ 
  เม่ือไม่มีค  าถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
                    วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
มต ิ: ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน อนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้
1. โบนสักรรมการท่ีจะจ่ายในปี 2565  ( พิจารณาจากผลการด าเนินงานของปี 2564 ) ในวงเงิน

ไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 
2. คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท  
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ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 2,836,891,427 99.8130 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,278,102 0.1857 
งดออกเสียง 35,509 0.0012 
บตัรเสีย 0 (ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
รวม 2,842,205,038  

 

ทั้งนี ้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีด  ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้
จ  านวน 1,542,600 เสียง 
 
วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานฯ ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าหรือมีความ
ประสงคจ์ะซกัถามเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
  ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งค าถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการ
บรษิัทไดอ้า่นค าถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ ดงันี ้
  นำยปรญิญำ เธียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ สงครามระหวา่งรสัเซียและ
ยเูครน สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุพลงังานไฟฟ้าและสารเคมีของบรษิัทหรือไม่ 
  ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร กลา่วตอ่ท่ีประชมุว่า สงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน
ส่งผลกระทบตอ่ Supply Chain ไม่ว่าจะเป็นดา้นพลงังานไฟฟ้าและสารเคมี ซึ่งอาจมีการปรบัเพิ่มบา้ง แต่
ไม่ไดก้ระทบต่อตน้ทุนในการผลิตน า้ประปาของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั รวมถึงบริษัทยงัสามารถบริหาร
จดัการตน้ทนุในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ค าถามท่ีไดร้บัล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ ท่ีส่งมาทางอีเมล และค าถามท่ีไดร้บัระหว่างประชุม แต่เน่ืองดว้ยได้
ด  าเนินการประชมุเลยวาระนัน้ๆ แลว้ ซึ่งบริษัท ไดด้  าเนินการตอบค าถามกลบัใหท้างอีเมลมีดงันีคื้อ 
 

นำยชำญชัย อมรวิภำส  ผู้ถอืหุ้น  
ค ำถำม บริษัทมีรายไดร้วมประมาณ 6,000 ลา้นบาทตอ่ปี คอ่นขา้งคงท่ีเป็นเวลาหลายปี และจ่ายเงินปัน
ผลสม ่าเสมอปีละ 0.60 บาทตอ่หุน้ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีกลยทุธอ์ย่างไรในการเพิ่มรายไดแ้ละจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มขึน้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการลงทนุในบริษัทรว่ม (CKP) เป็นสดัส่วนท่ีไม่มากเม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายน า้ประปา 
ค ำตอบ  ปัจจบุนับริษัทมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจน า้ประปา โดยพืน้ท่ีใหบ้ริการในปัจจบุนัยงัมีแนวโนม้ความ
ตอ้งการใชน้  า้อย่างตอ่เน่ือง แตด่ว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผลใหก้ารใชน้  า้ประปา
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ในพืน้ท่ีใหบ้ริการลดลงในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตวัลงอยา่งตอ่เน่ือง หากสภาวะเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ลดลงก็จะ
ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้  า้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรมเพิ่มขึน้ ส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ของบรษิัทดีขึน้ตามล าดบั 
 ดา้นกลยุทธ ์บริษัทยงัคงแสวงหาธุรกิจบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพนอกเหนือจาก
พืน้ท่ีเดิม โดยหากทางภาครฐัเปิดใหเ้อกชนเขา้ไปร่วมลงทนุ บริษัทก็มีความพรอ้มท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
โดยเนน้กลยทุธก์ารท าธุรกิจกบัภาครฐัเหมือนในปัจจบุนั 
 ดา้นการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาระทาง
การเงินและงบลงทุนท่ีตอ้งใช ้เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยหลงัจากพิจารณา
ปัจจยัตา่งๆ แลว้ บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ซึ่งท่ีผ่านมา บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้
อย่างสม ่าเสมอเท่าท่ีบริษัทจะสามารถท าได ้ดงันั้นหากจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ บริษัทจะตอ้งพิจารณา
ปัจจยัตา่งๆ ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลก่อน 
 
นำยไกรศักดิ ์ยงกุลวณิช ผู้ถอืหุ้น  
ค ำถำม บรษิัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจในอนาคตไปสูธุ่รกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธุรกิจน า้ประปาหรือไม่ 
ค ำตอบ เน่ืองจาก TTW มีความเช่ียวชาญดา้นน า้ประปา จงึยงัคงมุง่มั่นด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการน า้เป็น
หลกั โดยธุรกิจน า้ประปาในประเทศ อยู่ภายใตก้ารดแูลของรฐัวิสาหกิจคือการประปานครหลวง (กปน.) 
และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งปัจจบุนัทัง้ 2 หนว่ยงานนีย้งัไมมี่นโยบายใหเ้อกชนเขา้ไปลงทนุหรือ
ด าเนินการแทน  
  ส่วนธุรกิจน า้ประปาในต่างประเทศ บริษัทยงัคงมองหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค AEC เช่น 
เมียนมา, สปป.ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม เป็นตน้ รวมทัง้มีหลายๆ ประเทศสนใจให ้TTW เขา้ไปด าเนิน
โครงการน า้ประปาให ้แตอ่ย่างไรก็ตาม การลงทนุในแตล่ะประเทศคอ่นขา้งมีความเส่ียงในดา้นตา่งๆ เช่น 
อตัราแลกเปล่ียน ความมั่นคง ความเส่ียงจากการเก็บเงินจากลกูคา้ ภยัธรรมชาต ิและแหลง่น า้ดบิ ลว้นเป็น
เรื่องท่ีบรษิัทใหค้วามส าคญัและระมดัระวงัอยา่งมากในการเขา้ไปลงทนุ  
  ทัง้นี ้บรษิัทยงัคงแสวงหาธุรกิจบรหิารจดัการน า้ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากพืน้ท่ีใหบ้ริการเดิม 
โดยหากภาครฐัเปิดใหเ้อกชนเขา้ไปรว่มลงทนุ บรษิัทก็มีความพรอ้มท่ีจะเขา้ไปลงทนุไดท้นัที 
  
นำยปริญญำ เธียรวร ผู้รับมอบฉันทะ  
ค ำถำม แนวโนม้ผลประกอบการในปี 2565 เป็นอยา่งไร และบรษิัทยงัมีคา่ใชจ้่าย Capex อะไรเพิ่มเติมอีก
หรือไม ่
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ค ำตอบ ปัจจบุนับริษัทมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจน า้ประปา โดยพืน้ท่ีใหบ้ริการในปัจจุบนัยงัมีแนวโนม้ความ
ตอ้งการใชน้  า้อย่างตอ่เน่ือง แตด่ว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผลใหก้ารใชน้  า้ประปา
ในพืน้ท่ีใหบ้ริการลดลงในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตวัลงอยา่งตอ่เน่ือง หากสภาวะเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ลดลงก็จะ
ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้  า้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรมเพิ่มขึน้ ส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ของบรษิัทดีขึน้ตามล าดบั 
  ในปี 2564 บริษัทใชง้บลงทนุประมาณ 330 ลา้นบาทในโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบ
ผลิตและส่งจ่ายน า้ประปา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณแ์ละเครื่องจกัรต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานในระบบส่งจ่ายน า้ประปา และงาน
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอปุกรณ ์อีกทัง้เพิ่มความมั่นใจให้กบัลกูคา้และผูใ้ชน้  า้ว่าบริษัทจะส่งจา่ยน า้ประปาท่ี
มีคณุภาพไดอ้ยา่งเพียงพอและตอ่เน่ือง ทัง้นีใ้นวงรอบปกตขิองแตล่ะปี บรษิัทจะมีคา่ใชจ้า่ย Maintenance 
Capex ส าหรบัทัง้ TTW และ PTW ในวงเงินงบประมาณ 70-80 ลา้นบาทตอ่ปี  
  
นำงสำวสินีนุช นิมิตรด ีผู้ถอืหุ้น  
ค ำถำม ท าไมก าไรลดลงแลว้จงึจา่ยเงินปันผลเทา่ปีก่อนได ้
ค ำตอบ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งจะ
พิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเปา้หมายของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ รวมถึงการรกัษาระดบั
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบริษัทท่ี
อาจเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่าสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอตัราสงูสดุเท่าท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก ทัง้นี ้จะไม่นอ้ยกว่ ารอ้ยละ 50 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของ
สญัญาตา่งๆ  
 
 

 เม่ือไม่มีค  าถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณต่อความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดตอ้งพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 
15.11 น. 
 
 
        ลงช่ือ______________________  
                       ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
            ประธานท่ีประชมุ 


