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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

 

วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2559 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรม
แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร   
 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 11 ท่ำน 
1. ดร.ทนง  พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ  
    และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. นำยสุวิช  พึ่งเจริญ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
9. นำยยำสุทำกะ  ซูซูกิ  กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
10. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
11. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

   กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 

กรรมกำรท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุม    ( เนื่องด้วยติดภำรกิจเดินทำงไปต่ำงประเทศ ) 
ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  
 

ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน 
1. นำยธนัช  ศิริเจริญ  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 
2. นำงสำววลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
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3. นำยสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
4. นำงสำวปทิดำ  ไชยเสน  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 
5. นำยหงษ์ทอง  อำทิตย ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
6. นำงสำวสุดำรัตน์  เจียมจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร และเลขำนุกำรบริษัท 
7. นำยชัชวำล  เทียนประเสริฐกิจ  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
8. นำยพิพัฒน์  คติกุล  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
 

ที่ปรึกษำกฎหมำยท ำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์  บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกัด   
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุม 
นำงสำวมณี  รัตนบรรณกิจ  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
 

ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นสักขีพยำย 
นำงสำวศิรินำรถ  เจริญสุข  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด   
 

นักกฎหมำยที่เป็นสักขีพยำน 
นำยมนต์ชัย  หงศุภรักษ ์  บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 
 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นสักขีพยำนตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
นำงสำวสุดำรัตน์  ดิลกโกมล  ผู้ถือหุ้น 
 

กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม  
   เลขำนุกำรบริษัท ได้แนะน ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ แนะน ำที่ปรึกษำของบริษัทฯ จำก
ส ำนักงำนกฎหมำย ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ ำกัด  และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และชี้แจงว่ำบริษัทฯ ได้ท ำกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่  11 มีนำคม 
2559 เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนทั้งสิ้น 14,650 รำย รวม
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 7 มีนำคม 2559 และได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมเอกสำรประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันที่  29 มีนำคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำ จำกนั้นได้เชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยำนกำรประชุมจ ำนวน 1 รำยเพื่อร่วมตรวจนับ
คะแนนร่วมกับที่ปรึกษำกฎหมำย พร้อมกับชี้แจงอีกว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะซักถำมหรือต้องกำร



      

 
  

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          หน้ำ 18 จำก 78 
 

ให้คณะกรรมกำร หรือฝ่ำยบริหำร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนำมสกุลเพื่อบันทึกไว้
เป็นข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้   

เลขำนุกำรบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำรออก
เสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และจ ำนวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง ประธำนที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจำกที่ได้มีกำร
น ำเสนอและพิจำรณำในแต่ละวำระโดยที่ประชุมแล้ว  บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนแจกให้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะต้องลงลำยมือชื่อในใบลงคะแนนด้วย แต่ไม่
อนุญำตให้มีกำรแยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงน ำมำสรุปผลกำรลงคะแนนให้
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมทรำบต่อไป 

ในกำรนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกำร
พิจำรณำคะแนนเสียงดังกล่ำว จะค ำนึงถึงกำรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนำไว้ตำม
หนังสือมอบฉันทะเป็นส ำคัญ มติของที่ประชุมในแต่ละวำระใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกัน
ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด ยกเว้นวำระที่ 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 รำยละเอียดผลกำรนับ
คะแนนของแต่ละวำระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำยและ
ผู้แทนผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 

 

เริ่มกำรประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้น
เข้ำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 497  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้            49,522,429    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 695  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้       3,096,082,152    หุ้น 
 รวมทั้งสิ้น 1,192 รำย เป็นจ ำนวนหุ้น 3,145,604,581 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.83 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม ตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
  ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนำคม 2558 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มำร์ค 



      

 
  

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          หน้ำ 19 จำก 78 
 

กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ตำมที่ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2558 หรือไม่  
  ผู้ถอืหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยชำตรี  เจริญเนือง 
ผู้ถือหุ้น  

: กล่ำวชมเชยว่ำ ตำมที่ตนและผู้ถือหุ้นท่ำนอ่ืนได้ให้ข้อแนะน ำในกำร
ประชุมครั้งที่แล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกรำยละเอียดในรำยงำนกำร
ประชุม ท ำให้ผู้ที่ ไม่ ได้มำร่วมประชุมสำมำรถอ่ำนและทรำบถึง
รำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกำรประชุมได้เป็นอย่ำงดี และได้ชื่นชม
ผู้จัดท ำเอกสำร ที่จัดพิมพ์ไว้อย่ำงน่ำอ่ำน มีกำรเว้นวรรคช่องไฟและ
ขนำดของอักษรได้เหมำะสม และขอให้บริษัทฯ รักษำมำตรฐำนควำมดี
นี้ไว้ต่อๆ ไป 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร  
 

: กล่ำวขอบคุณส ำหรับข้อแนะน ำและควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 

 มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนำคม 2558  
ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,261 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,146,001,734 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

กำรออกเสียง 
 

  จ ำนวนเสียง 
 

     คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,145,596,134          99.9871 
ไม่เห็นด้วย                     0            0.0000 
งดออกเสียง           405,600            0.0128 
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วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้วตำมที่ปรำกฎในรำยงำน
ประจ ำปี และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2558 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 83) และรำยงำนวิเครำะห์ผล
กำรด ำเนินงำน (MD & A) จำกรำยงำนทำงกำรเงิน (หน้ำ 13-15) กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงรำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

ส่วนของปริมำณกำรจ ำหน่ำยน  ำ  
  ในปี  2558 ยอดกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในพื้นที่
สมุทรสำคร-นครปฐม คิดเป็นปริมำณจ ำนวนทั้งสิ้น 137.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.) (หรือเฉลี่ยประมำณวัน
ละ 377,000 ลบ.ม.) ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 0.8 ล้ำน ลบ.ม. เนื่องจำกมีกำรชะลอตัวของภำคอุตสำหกรรม 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรใช้น้ ำประปำของลูกค้ำประเภทอุตสำหกรรม ส ำหรับยอดจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้ กปภ. 
ในพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิตคือ 133.0 ล้ำน ลบ.ม. ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 0.6 ล้ำน ลบ.ม. และยอดกำร
จ ำหน่ำยน้ ำประปำให้กับนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินเป็นปริมำณจ ำนวน 7.7 ล้ำน ลบ.ม. เท่ำกับปี 2557 
 

 ส่วนของผลประกอบกำร  
  รำยได้หลัก มำจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม เป็นจ ำนวนเงิน 3,647 
ล้ำนบำท พื้นที่ปทุมธำนี-รังสิต เป็นจ ำนวนเงิน 1,676 ล้ำนบำท รวมเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ
ทั้งสิ้น 5,323 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำรวมจ ำนวน 5,272 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 51.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 รำยได้ที่เพิ่มขึ้น มำจำกรำคำจ ำหน่ำยน้ ำประปำที่เพิ่มขึ้น แม้ยอด
กำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำจะลดลง ทั้งนี้ เป็นไปตำมโครงสร้ำงรำคำในสัญญำซื้อขำยน้ ำกับ กปภ. ในทั้งสองพื้นที่ 
  รำยได้อ่ืนๆ ได้แก่รำยได้จำกกำรบริกำรเป็นจ ำนวนเงิน 106.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 
จ ำนวน 4.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ นอกจำกนี้มีรำยได้จำกกำร
บริหำรเงินสดและรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเป็นจ ำนวนเงิน 144.8 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 
94.5 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชีจำกกำรบันทึกภำษีของปี 2556 สูงเกินจริงจ ำนวน 55 
ล้ำนบำทอีกทั้งอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินลดลง 
  รำยจ่ำยหลักของบริษัทฯ  
  ต้นทุนขำยได้แก่ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินในกำรผลิตน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำสำรเคมี ปี 2558 
บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจ ำนวน 1,510 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2557 ท่ีจ ำนวน 1,535 ล้ำนบำทลดลงเป็นจ ำนวน 25 
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ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 1.6 แสดงถึงกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในเรื่องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำลดลง 
แม้ว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนในส่วนผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจำกกำรปรับเงินเดือน  
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ค่ำสนับสนุนงำนชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรเพิ่มเงินเดือนพนักงำน ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินนั้น คิดเป็นเงิน 549.5 ล้ำนบำท สำมำรถลดลงได้จำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 16.6 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 2.9 เนื่องจำกจ ำนวนเงินกู้ยืมที่ลดลงและอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลง บริษัทฯ ได้เริ่ม
ช ำระภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำสที่ 3 เป็นต้นมำเนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนเมื่อกลำงปี 2558 
  ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บมจ.ซีเค พำวเวอร์ (CKP) ลดลง 7.1 ล้ำนบำทหรือ
ลดลงร้อยละ 6 เนื่องจำก CKP มีค่ำใช้จ่ำยในกำรยกเลิกสัญญำเดินเครื่องและบ ำรุงรักษำจ ำนวน 135 ล้ำน
บำท และ CKP มีกำรรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ ำนวน 27 ล้ำนบำท 
  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวน 2,680.5 ล้ำนบำทลดลง 291.3 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2557 
ซึ่งมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,971.8 ล้ำนบำท บริษัทฯ ยังสำมำรถบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจ่ำยผลตอบแทนให้ผู้ถือ
หุ้นได้ในเกณฑ์ที่น่ำพึงพอใจ    
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่ำ 26,643.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 2,016.5 ล้ำน
บำท เนื่องจำกมีกำรลงทุนเพิ่มใน บมจ.ซีเค พำวเวอร์ 1,471.9 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 จ ำนวน 1,001.6 ล้ำนบำทในขณะที่สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯ ลดลงจ ำนวน 386.8 ล้ำนบำท 
  บริษัทฯ มีหนี้สินจ ำนวน 15,214.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 1,976.4 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,900 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 และลงทุน
เพิ่มใน บมจ.ซีเค พำวเวอร์ และในระหว่ำงปีมีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 750 ล้ำนบำท 
  
 ส่วนของงำนก่อสร้ำงและกำรลงทุน 
  ควำมคืบหน้ำงำนก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่ำงำน 3,255 ล้ำนบำท จะเสร็จสิ้น
ในปลำยปี 2559 เป็นกำรลงทุนเพื่อก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำเพื่อให้กำรบริกำรได้อยู่ใกล้กับผู้ใช้น้ ำ ในพื้นที่
สมุทรสำคร และเป็นกำรเตรียมกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำที่มำกขึ้น และรองรับคุณภำพน้ ำ
ดิบที่อำจจะเสื่อมโทรมในอนำคต ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเมมเบรน ส ำหรับงำนก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิต ณ 
โรงผลิตน้ ำประปำปทุมธำนี มูลค่ำงำน 403 ล้ำนบำท ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีกำรตรวจรับเมื่อ 7 มีนำคม 2559 ได้
เริ่มผลิตและจ่ำยน้ ำแล้ว  
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  กำรลงทุนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์คืบหน้ำเป็นอย่ำงมำก ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอกำร
พิจำรณำลงนำมของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (MIC) ซึ่งรัฐบำลใหม่จะได้มีกำรเรียกประชุมภำยหลัง
จัดต้ังรัฐบำลเรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้เตรียมกำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้วยกำรสร้ำงห้อง
ทดสอบคุณภำพน้ ำ ให้แก่มหำวิทยำลัยเมำะล ำใย  
 

ส่วนของกิจกรรม 
  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมน ำผู้ถือหุ้น เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร (Company Visit) ณ โรงผลิต
น้ ำประปำปทุมธำนี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับข้อแนะน ำ ข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลำย
ประกำร 
  กิจกรรมส ำคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ กปภ. คือกำรเยี่ยมชมโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน ของ
คณะกรรมกำร กปภ. และกำรเยี่ยมชมโรงผลิตน้ ำประปำปทุมธำนี โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลโครงกำรร่วม
ลงทุนรัฐเอกชน นอกจำกนี้ยังมอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตร พนักงำนลูกจ้ำงของ กปภ. กำรจัดฝึกอบรมให้
พนักงำน กปภ. และกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ และ กปภ.  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร คือกำรดูแลป่ำต้นน้ ำตำมโครงกำร       
“1 ล้ำนกล้ำ สร้ำงป่ำต้นน้ ำ” ซึ่งบริษัทฯ ได้ท ำกำรปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนต้น นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมที่ส ำคัญ คือ
กำรร่วมจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ อุทยำน ร.2 เนื่องในวโรกำส 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ ณ อ ำเภออัมพวำ จังหวัด
สมุทรสงครำม 

 

รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2558 ประกอบด้วย 

 ด ำรงสถำนะในกลุ่ม SET50 ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

      ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมำก”  
      ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือองค์กรและตรำสำรหนี ้จำกบริษัท ทริสเรทติ้งในระดับ AA-  
      ได้รับรำงวัล “Thailand Top Company Awards 2015” ประเภท Infrastructure แสดงถึงควำมเป็น 
       องค์กรธุรกิจไทยที่ประสบควำมส ำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศในกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ   
       สำธำรณูปโภคจัดโดยนติยสำร Business+ และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
     ได้รับรำงวัลบูธสวยงำมยอดเยี่ยม (ร่วมกับกลุ่มบริษัท ช.กำรช่ำง) จำกงำน Money Expo 2015 จัด 
       โดยนิตยสำรกำรเงินธนำคำร 
     ได้รับกำรยกย่องให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมด้ำน CSR และร่วมรณรงค์รักษำสิ่งแวดล้อม เป็น 
       แบบอย่ำงที่ดีของภำคอุตสำหกรรม จัดโดยนิตยสำร Biz Focus และส ำนักงำนกิจกำรกำรท่องเที่ยว 
       หน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน 
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  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 หรือไม่  
 

  ผู้ถือหุ้นได้ใหข้้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยชำตรี เจริญเนือง   
ผู้ถือหุ้น 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร            

: 
 
: 

เสนอให้ทำงบริษัทฯ จัดน้ ำด่ืมบรรจุขวดแก่ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม
นอกเหนือจำกที่โรงแรมได้จัดไว้ 
แสดงควำมยินดีรับขอ้เสนอแนะของผู้ถือหุ้น  

นำยตรีวุฒิ ตรียะจริยำกุล   
ผู้ถือหุ้น        

: สอบถำมว่ำเมื่อหมดสิทธิกำรยกเว้นภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) จะส่งผลกระทบต่อก ำไรในปี 2559 อย่ำงไร และจะมี
มำตรกำรชดเชยภำษีที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงไร 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร        

: ชี้แจงว่ำในปี 2559 บริษัทฯ จะได้รับสิทธิกำรยกเว้นทำงภำษีจำกกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในส่วนของกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของโรง
ผลิตน้ ำประปำปทุมธำนีเป็นมูลค่ำประมำณ 500 ล้ำนบำท และในปี 
2560 จะได้รับสิทธิทำงภำษีจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนของโรงผลิต
น้ ำประปำแหง่ที่ 2 ที่กระทุ่มแบนอีกประมำณ 2,000 ล้ำนบำท  

นำงอังคณำ เทพประเสริฐวังศำ   
ผู้ถือหุ้น        

: สอบถำมว่ำ รำยได้ต่อปีของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 จะเป็นเท่ำไร 
และจะได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งปีนี้อย่ำงไร และมีโครงกำรลงทุน
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร        
 
 
 
 
 
 
นำงสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล   
ผู้ถือหุ้น        
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

ชี้แจงว่ำโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 จะช่วยจ่ำยน้ ำเสริมในส่วนที่เกินจำก 
MOQ คือรำยได้จะเพิ่มประมำณ ลบ.ม.ละ 12 บำท ในส่วนของภัยแล้ง
จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจำกปริมำณน้ ำที่กรมชลประทำนปล่อยลงมำ
นั้นมีเพียงพอ หำกจะมีปัญหำก็อำจเป็นปัญหำทำงด้ำนคุณภำพ ได้มี
กำรเตรียมกำรรองรับเรื่องสำรเคมีไว้เรียบร้อยแล้ว ส ำหรับโครงกำรใน
อนำคตคำดว่ำจะมีโอกำสที่ดีขึ้น ประกอบกับกำรที่มีควำมพร้อมของ
บุคลำกรและองค์ควำมรู้ จึงอำจได้รับควำมไว้วำงใจในกำรลงทุน
ร่วมกับภำคส่วนต่ำงๆ ในอนำคต 
สอบถำมว่ำ สิทธิทำงภำษีของส่วนขยำยก ำลังกำรผลิตโรงกรอง
น้ ำประปำปทุมธำนีต้องใช้ภำยในกี่ปี ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 จะมีโอกำสแล้วเสร็จก่อนก ำหนดหรือไม่ และจะมี
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นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร      
 
 
นำงสำววิภำ สุวณิชย์  
ผู้ถือหุ้น        
 
 
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
 
 
 
นำยพงษ์พิพัฒน์ วำณิชวงศ์    
ผู้ถือหุ้น        
          
 
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

โอกำสที่จะมีกำรจ่ำยน้ ำสูงสุดอีกหรือไม่  
ชี้แจงว่ำสิทธิทำงภำษีของส่วนขยำยก ำลังกำรผลิตโรงกรองน้ ำปทุมธำนี
สำมำรถใช้ได้ภำยใน 5 ปี นับต้ังแต่ปี 2559 ส ำหรับโอกำสที่จะมีกำร
จ่ำยน้ ำสูงสุดก็อำจจะมีควำมเป็นไปได้ ส่วนเรื่องกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 นั้น หำกแล้วเสร็จก่อนก ำหนดก็จะเป็นผลดีแน่นอน   
สอบถำมว่ำ ส่วนขยำยก ำลังกำรผลิตโรงกรองน้ ำประปำปทุมธำนี 
สัญญำสิ้นสุดปลำยปี 2558 แต่ท ำไมตรวจรับงำนในเดือนมีนำคม 
2559 หำกโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  2 ล่ำช้ำจะมี
ค่ำปรับหรือไม่ และ หำกคุณภำพน้ ำไม่ดีต้องใช้สำรเคมีมำกขึ้น จะ
กระทบกับผลประกอบกำรอย่ำงไร 
ชี้แจงว่ำ งำนก่อสร้ำงส่วนขยำยก ำลังกำรผลิตโรงกรองน้ ำประปำ
ปทุมธำนีแล้วเสร็จตำมสัญญำและมีกำรใช้ก ำลังผลิตแล้ว แต่มีกำร
ตรวจรับงำนในเดือนมีนำคม 2559 เป็นผลดีในแง่กำรจ่ำยค่ำจ้ำงช้ำลง 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  2 หำกล่ำช้ำจะมี
ค่ำปรับตำมเงื่อนไขของสัญญำ ส่วนกำรปรับกำรใช้สำรเคมีหำก
คุณภำพน้ ำไม่ดีนั้น บำงกรณีอำจท ำให้ต้นทุนต่ ำลงได้เพรำะรำคำ
สำรเคมีที่น ำมำใช้ใหม่ อำจรำคำต่ ำกว่ำที่ใช้ในกรณีปกติ 
สอบถำมว่ำ โครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 จะมีระบบเมม
เบรนหรือระบบ Reverse Osmosis (RO) จะมีผลกระทบต่อต้นทุน
หรือไม่ และ กปภ.จะจ่ำยค่ำน้ ำประปำเพิ่มหรือไม่ และกำรจ ำหน่ำย
น้ ำประปำของบริษัทฯ จะมีทั้งส่วนที่ได้รับสิทธิทำงภำษีและไม่ได้รับ
สิทธิทำงภำษีใช่หรือไม่  
ชี้ แ จ งว่ ำ  ระบบ เม ม เบ รนมี  4 ระ ดับ  คื อ  Micro Filtration, Ultra 
Filtration, Nano Filtration และ ดีที่สุดคือ Reverse Osmosis หรือ RO 
ซึ่งระบบที่ใช้ในโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  2 จะเป็นแบบ Ultra Filtration 
เพรำะจะเหมำะสมกับคุณภำพน้ ำดิบจำกท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ และ
เรำจะไม่เปิดใช้ระบบนี้ตลอดเวลำ คือ เปิดใช้บำงช่วงที่คุณภำพน้ ำดิบ
เสื่อมโทรมมำกๆ เท่ำนั้น ซึ่งจะไม่กระทบกับต้นทุน ส ำหรับกำรจ ำหน่ำย
น้ ำประปำของบริษัทฯ นั้น จะมีทั้งส่วนที่ได้รับสิทธิทำงภำษีและไม่ได้รับ
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นำงสำวศิริพร ธนทิพย์ 
อำสำพิทักษ์สิทธิฯ 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
นำยนริศ สุขเลิศ 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร    
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์    
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
นำยทวี ลีศิรชิัยกุล 
ผู้ถือหุ้น 
ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร 
 

 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 

สิทธิทำงภำษี  
สอบถำมควำมคืบหน้ำโครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเมื่อ 23 มีนำคม 2558 ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมเอกสำร ส่งให้ สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) คำดว่ำประมำณเดือนกันยำยน 2559 จะแล้วเสร็จ  
สอบถำมว่ำ ในงบกำรเงิน มีเงินในรูปแบบต่ำงๆ ขณะที่ก็มีหนี้สินอีก
จ ำนวนหนึ่งด้วย จึงอยำกทรำบแนวคิดกำรจัดกำรเงินที่มี และตำมที่
บริษัทฯ ได้ขออนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ซีเค พำวเวอร์ นั้น ขณะนี้เวลำ
ผ่ำนมำพอสมควรแล้ว ผลตอบแทนเป็นไปตำมที่คำดไว้หรือไม่ และ 
อำยุสัมปทำนประปำของทั้งสองพื้นที่เหลืออยู่เท่ำไร 
ชี้แจงว่ำเงินที่มีส่วนใหญ่เป็นเงินส ำรองร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิตำม
กฎหมำย ซึ่งอยู่ในรูปของพันธบัตรและเงินฝำกธนำคำร ไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้  
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพิ่มเติมว่ำ เงินส ำรองดังกล่ำวมีประมำณสองพัน
กว่ำล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ก ำลังขอกำรพิจำรณำจำกกระทรวงพรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขอใหอ้นุญำตน ำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ชี้แจงค ำถำมเกี่ยวกับผลประกอบกำรของ บมจ.ซีเค พำวเวอร์ ว่ำขณะนี้
ผลประกอบกำรอำจจะยังไม่ดีนัก เพรำะอยู่ในช่วงกำรลงทุน แต่ใน
ระยะยำวหรือ 3 ปีจำกนี้  จะให้ผลตอบแทนที่ ดีแน่นอน ส่วนเวลำ
สัมปทำนของ บจ.ประปำปทุมธำนีนั้น จะสิ้นสุดในปี 2566 ซึ่งนโยบำย
รัฐบำลส่งเสริมกำรลงทุนกับเอกชนอยู่แล้ว จึงเป็นไปได้ที่จะมีกำรขยำย
สัญญำ    
สอบถำมว่ำ เมื่อมีกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 ต้องกำร
ให้บริษัทฯ พิจำรณำเรื่องกำรวำงท่อให้เพียงพอส ำหรับกำรจ่ำยน้ ำด้วย 
ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ท ำหน้ำที่ผลิตน้ ำประปำและส่งน้ ำด้วยระบบท่อส่ง
น้ ำประปำขนำดใหญ่ไปยังถังเก็บน้ ำของ กปภ. เพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้น้ ำ 
ดังนั้น ระบบท่อส่งน้ ำไปยังผู้ใช้น้ ำประปำ จึงเป็นควำมรับผิดชอบของ 
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กปภ. ปัญหำที่ผู้ใช้น้ ำได้รับน้ ำน้อยหรือแรงดันต่ ำ อำจเป็นไปได้ว่ำท่อ
ส่งน้ ำของ กปภ. มีควำมช ำรุดท ำให้เกิดน้ ำสูญเสียมำก กปภ.จึงจ่ำยน้ ำ
ที่แรงดันต่ ำ เพื่อลดน้ ำสูญเสีย  
สอบถำมว่ำ กำรที่บมจ. ซีเค พำวเวอร์ ซึ่งจะต้องลงทุนเพิ่มในเขื่อน      
ไซยะบุรี จะมีผลกระทบอย่ำงไร 
ชี้แจงว่ำ กำรลงทุนในเขื่อนไซยะบุรี เป็นโครงกำรขนำดใหญ่มำกมี
คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำนำนำชำติก ำกับดูแล เมื่อมีกำรขอให้ลงทุนเพิ่ม
เพื่อรักษำระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ก็มิได้หมำยควำมว่ำ บมจ.   
ซี เค พำวเวอร์ เป็นผู้ รับผิดชอบหำกแต่รัฐบำล สปป.ลำว ก็ร่วม
รับผิดชอบในด้ำนให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วย และแม้จะมีกำรลงทุน
เพิ่มขึ้น แต่ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นกำรลงทุนเพิ่ม 
จึงจะน ำมำซึ่งผลตอบแทนที่มำกขึ้น  

   เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงด ำเนินกำรประชุมในวำระต่อไป  
 มติ  ไม่มีกำรลงมติเนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนเพื่อทรำบ 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ นสุด      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทฯ 
  ประธำนฯ  ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุม  
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  5313 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมที่ปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ” และ “งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ” 
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 หน้ำ 80 และรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 หน้ำ 11  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชี
ก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หรือไม่ 
 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
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นำยเดชำ สุนทรำชน 
ผู้ถือหุ้น 

: ถำมว่ำ รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด จำก
รำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 หน้ำที่ 22 หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 
 
นำยเดชำ สุนทรำชน 
ผู้ถือหุ้น 
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 
นำยเดชำ สุนทรำชน 
ผู้ถือหุ้น 
 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: 
 
 
 

: 
 

: 
 
 

: 
 
 

: 
 

ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ เนื่องจำกเป็นรำยกำรที่
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นกำรปรับตัวเลขให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  ดังนั้น
เมื่อรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นจริงแล้ว รำยกำรนี้ก็จะเข้ำไปอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ถำมว่ำ กำรป้องกำรควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดนั้น เกิดขึ้นจำกสำเหตุ 
ใด 
เป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศ
(อเมริกันดอลล่ำห์) ของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไม่ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเป็นรูปเล่ม แต่ได้จัดท ำเป็น ซีดี 
รอม จึงขอให้จัดท ำแผ่นซีดี โดยมีตำรำงข้อมูลให้สำมำรถอ่ำนได้ใน
เครื่องมือสื่อสำรที่เป็น Smart Phone หรือ IPad 
 ขอขอบคุณกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และยินดีที่จะด ำเนินกำรตำมที่
ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ 

   

  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
โดยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 
ได้พิจำรณำแล้วตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,339 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,244,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,148,930,795        99.9582 
   ไม่เห็นด้วย       1,281,000          0.0406 
   งดออกเสียง            33,000          0.0010 

 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
  4.1    อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่น 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
        กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดัวยยอดเงินสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้ต้องมี
ทุนส ำรองมำกกว่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรองจ ำนวน 399 ล้ำนบำทเท่ำกับร้อยละ10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ต้องตั้งทุนส ำรองร้อยละ10 
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีตำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ในเขตอ ำเภอพุทธ
มณฑล อ ำเภอสำมพรำน อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสำคร ลงวันที่ 20 มีนำคม 2551  

บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกับ 2,456,144,956 บำท 
ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 245,614,495 บำทไปส ำรองอื่น และวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

ทั้งนี้  กรรมกำรผู้จัดกำรได้สรุปกำรกันส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอ่ืนตำมสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภำพที่ชัดเจน ดังนี้ 

 

รำยกำรกันส ำรอง จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 

ส ำรองตำมกฎหมำย ยกมำ    399.00 
ส ำรองอื่น ยกมำ            1,445.62 
กันส ำรองอื่น ปี 2558  245.61 
รวมส ำรองทั งสิ น  2,090.23 

 

   ประธำนฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำข้อก ำหนดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอ่ืนที่ระบุในสัญญำ
สัมปทำนประกอบกิจกำรประปำนี้เป็นไปตำมประกำศคณะปฎิวัติที่มีมำนำนแล้วซึ่งยังไม่ได้มีกำรแก้ไข ทั้งนี้ 
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บริษัทฯ ได้พยำยำมติดตำมเรื่องกำรขอยกเว้นกำรต้ังส ำรองตลอดมำแต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ ทรำบว่ำใน
ปัจจุบันกิจกำรพลังงำนได้รับกำรแก้ไขแล้ว กำรจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอื่นนี้จึงเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
เนื่องจำกในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องปฏิบัติตำมเดิมก่อนเพื่อไม่ให้ขัดกับ
กฎหมำย  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับจัดสรรก ำไรสุทธิไปส ำรองอ่ืน 
หรือไม่ 
  ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
นำยชำตรี เจริญเนือง 
ผู้ถือหุ้น 
 
นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ 
กำรเงิน 

: 
 
 
: 

ถำมว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 TTW มีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
จ ำนวน 1,839.4 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำมีก ำไรสุทธิของกิจกำรที่เสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวน 1,839.4 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
ก ำไรสุทธิของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้จ ำนวน 1,373.0 ล้ำนบำท และ
ก ำไรสุทธิของกิจกำรที่ไม่เสียภำษีเงินได้จ ำนวน 466.4 ล้ำนบำท 

  
  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิไปทุน
ส ำรองอื่น 
  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
      มติ       ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

อนุมัติจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 ไปส ำรองอ่ืนเป็นเงิน 245,614,495 บำท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,340 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,245,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,150,105,295        99.9955 
   ไม่เห็นด้วย            10,000          0.0003 
   งดออกเสียง         130,500          0.0041 
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4.2  อนุมัติจ่ำยเงินปันผล 
  ประธำนฯ  ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
  กรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี  2558 จ ำนวน 
2,456,144,956  บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ตำมนัยของมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
"ข้อ 38 ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขำดทุนสะสม
ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ำยตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน"  

บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำสูงสุดเท่ำที่เงินสดและกระแสเงินสดจะ
อ ำนวยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำม
กฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ   

 

     เงินปันผลระหว่ำงกำล 
ผลประกอบกำร 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตรำ 0.30 บำท/หุ้น เป็นเงิน 1 ,197 ล้ำนบำท       
ก ำหนดจ่ำยปันผล 8 กันยำยน 2558 

       เงินปันผลปลำยปี 
ผลประกอบกำร 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตรำ 0.30 บำท/หุ้น เป็นเงิน 1,197 ล้ำนบำท      
ก ำหนดจ่ำยปันผล 25 เมษำยน 2559 

                  ทั้งนี้   ได้แสดงตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้ 
 

รำยกำร 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2558 2557 2556 

ก ำไรสุทธิ  (ล้ำนบำท) 2,456 2,742 2,359 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,990 3,990 3,990 

เงินปนัผลจ่ำยตอ่หุน้ (บำท) 

- ระหว่ำงกำล 0.30 0.30 0.25 

- AGM 0.30 0.35 0.35 
เงินปันผลรวม (บำท) 0.60 0.65 0.60 
รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท) 2,394 2,594 2,394 
อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ 97.5% 94.6% 101.5% 
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บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 เห็นว่ำมีก ำไรเพียงพอที่จะสำมำรถจ่ำยเงิน
ปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2558 และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท คิด
เป็นร้อยละ 97.50 คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 2,394,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งปีแรกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลส ำหรับครึ่งปีหลัง จะจ่ำยได้
อีก 0.30 บำทต่อหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,197,000,000 บำทในวันที่ 25 เมษำยน 2559 

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลหรือไม่  
        เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผล 

วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197.00 ล้ำน
บำท โดยมีรำยละเอียดของกำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งนี้ คือ 
1.  ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.011 บำทรวม

เป็นเงิน 43.89 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 
และไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

2.  ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.242 บำท 
รวมเป็นเงิน 965.58 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่
จ่ำยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

3.  ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำหุ้นละ 0.047 
บำท รวมเป็นเงิน 187.53 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ 
ที่จ่ำยร้อยละ 10 และไม่สำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมที่เสนอ บริษัทฯ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนำคม 
2559 และรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนำคม 2559  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่        
25 เมษำยน 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,340 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,245,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง         คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย 3,150,219,295        99.9991 
   ไม่เห็นด้วย                     0          0.0000 
   งดออกเสียง            26,500          0.0008 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน 
  ประธำนฯ ขอให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุม 
        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำพระรำชบัญญั ติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ก ำหนดว่ำ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวน
เงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ " เพื่อให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจำกนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2548 ให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี  
         คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกผลกำรปฏิบัติงำน 
ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับ และอัตรำค่ำสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมำ ซึ่งกำรพิจำรณำอัตรำดังกล่ำวได้ค ำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตรำเงินเฟ้อและกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินงำนส ำคัญๆ ที่จะมีขึ้นในปี 2559 ร่วมด้วย 
                    คณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน  อีวำย 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี 
รีวรำบัณฑิต และ/หรือ นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 โดยมีค่ำตอบแทน
ไม่เกิน 1,300,000 บำท  
                   โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด ซึ่งไม่มี
ควำมสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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บุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับ
บริกำรอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี โดยข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่ำน
มำเป็น ดังนี้ 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

รำยกำร ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี  
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 
3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 

625,000 
600,000 
  75,000 

600,000 
600,000 
150,000 

525,000 
570,000 
140,000 

รวม 1,300,000 1,350,000 1,235,000 
 

      ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือไม่ 
  เมื่อไม่มีค ำถำมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งต้ัง นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 นำงสำวสุมำลี  
รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และนำงพูนนำรถ  เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 1,300,000 บำท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 
จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,342 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,005 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

กำรออกเสียง      จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,150,213,005     99.9986 
ไม่เห็นด้วย             10,000       0.0003 
งดออกเสียง             31,000       0.0009 
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วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
   ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำร
คนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

                   ในปี 2559 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 
1. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมกำร 
2. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  กรรมกำร 
3. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์  กรรมกำร  
4. นำยชัยวฒัน์  อุทัยวรรณ์  กรรมกำร 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 11 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ
ปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
เหมำะสมที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดยพิจำรณำทั้งด้ำน
คุณสมบัติที่สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์  และควำม
เชี่ยวชำญที่หลำกหลำย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้น ำเสนอรำยชื่อบุคคลเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่งเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี ดังต่อไปนี้ 

1. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
2. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
3. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
4. นำยชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
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อนึ่ง ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์ ติดภำรกิจเดินทำงต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือไม่  
  เมื่อไม่มีค ำถำมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
                   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
 มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งต้ังนำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  นำงพเยำว์ มริตตนะพร  ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์  และนำย
ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรที่ครบวำระกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,345 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

รำยชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 3,110,374,930 เสียง 39,836,078 เสียง 43,000 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.7340  1.2645 0.0013 

นำงพเยำว์ มริตตนะพร 3,137,032,730 เสียง 13,076,278 เสียง 145,000 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.5803 0.4150 0.0046 

ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ 3,013,817,576 เสียง 136,393,432 เสียง 43,000 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 95.6690 4.3296 0.0013 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   3,150,138,508 เสียง 72,500 เสียง 43,000 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.9963 0.0023 0.0013 
 
วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ประธำนฯ ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนต่อที่ประชุม 
                  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็นไป
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ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม" และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนประจ ำปี (Annual Fee) และโบนัส (Bonus) 
ค่ำตอบแทนประจ ำปีเปรียบเสมือนค่ำจ้ำง หรือเงินเดือน โดยจะพิจำรณำปรับขึ้นตำมผลงำน อัตรำเงินเฟ้อ 
(Inflation) และค่ำครองชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 4-6 ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและกำรขึ้นค่ำจ้ำงพนักงำน 
ส ำหรับโบนัส จะพิจำรณำเป็นรำยปีตำมผลกำรด ำเนินงำน และในปีนี้เป็นปีแรกที่พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปัน
ผลลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำจำกอัตรำ 0.65 บำท ลดลงเป็นอัตรำ 0.60 บำท โดยจะมีควำมสอดคล้องกับตำรำง
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนที่ได้แสดงตัวเลขต้ังแต่ปี 2552-2559 ที่ได้แสดงรำยกำรยอดขำยงบเด่ียวจำก 2,991 

ล้ำนบำทเป็น 4,631 ล้ำนบำท งบรวมจำก 4,067 ล้ำนบำท เป็น 5,574 ล้ำนบำท ก ำไร จำก 1,485 ล้ำนบำทใน
ปี 2552 เป็น 2,456 ล้ำนบำทในปี 2558  

     ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีก ำไร 2,742 ล้ำนบำทส่งผลให้ก ำไรปี 2558 ลดลงจำกก ำไรปี 2557 เป็น
จ ำนวน 286 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) เต็มจ ำนวน จึงท ำให้บริษัทฯ จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 214 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนด้อยค่ำจ ำนวน 72 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลที่ผ่ำนมำที่ประชุมผู้ถืหุ้นได้อนุมัติจ่ำยอัตรำ 0.28 
บำทในปี 2552 และเพิ่มขึ้นมำเป็น 0.65 บำทในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ 
0.60 บำทตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติในวำระที่ 4.2 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล โดยเงินปันผลจ่ำยรวม
เป็นจ ำนวน 2,394 ล้ำนบำท ซึ่งเท่ำกับจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยรวมในปี 2556 ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งสอง
ส่วนจะสัมพันธ์กับเงินปันผลที่จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้
พิจำรณำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือ โดยในปี 2557 ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำอนุมัติโบนัสจ ำนวนไม่เกิน 19.94 ล้ำนบำท ส ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลก ำไรลดลงจำก
กำรด ำเนินงำนปี 2557 ดังนั้นในปี 2558  จึงเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำอนุมัติโบนัสจ ำนวนไม่
เกิน 18.42 ล้ำนบำทซึ่งลดลงกว่ำปี 2557 ที่ร้อยละ 8.25  

       ส ำหรับค่ำตอบแทนประจ ำ ต้ังแต่บริษัทฯ ก่อต้ังจะมีกำรปรับขึ้นอัตรำค่ำตอบแทนทุกปีตำมค่ำ
ครองชีพและตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจที่เพิ่มมำกขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นควรคงอัตรำ
ค่ำตอบแทนไว้เท่ำกับปี 2558 ท่ีจ ำนวนไม่เกิน 7.89 ล้ำนบำท รวมค่ำตอบแทนทั้ง 2 ส่วน คือค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 7.89 ล้ำนบำท และโบนัสกรรมกำร
ประจ ำปี 2558 จ ำนวน 18.42 ล้ำนบำท เป็นค่ำตอบแทนรวมไม่เกิน 26.31 ล้ำนบำท เมื่อพิจำรณำตัวเลขรวม
ตำมตำรำงต้ังแต่ปี 2552 ค่ำตอบเป็น 1.52 เปอร์เซ็นต์ของจ ำนวนเงินปันผล ด้วยสภำพเศรษฐกิจที่ขำด
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เสถียรภำพในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังคงสำมำรถด ำเนินผลงำนให้อยู่ในระดับที่ดี มีกำรจ่ำยเงินปันผล 0.60 
บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยปันผลอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นจ ำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ  

 

เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร 

  

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558  2559 

  ผลกำรด ำเนินงำน                 
1   รำยได้รวม 

       
  

2     งบเดี่ยว   2,991    3,554    3,746    4,141    4,777    4,683    4,631    

3     งบรวม   4,067    4,420    4,635    5,273    5,790    5,622    5,574    

4   ก ำไรสุทธ ิ                 

5     งบเดี่ยว   1,485    1,959    2,063    2,041    2,359    2,742    2,456    

6     งบรวม   1,594    2,063    2,113    2,338    2,574    2,973    2,681    

7   ปันผลจ่ำยบำทต่อหุ้น 0.28 0.35 0.40 0.52 0.60 0.65 0.60   

8   เงินปันผลจ่ำยรวม   1,117    1,397    1,596    2,075    2,394    2,594    2,394    

  ค่ำตอบแทนกรรมกำร                 

9   ค่ำตอบแทนประจ ำ     5.52      5.73      6.04      6.44      6.82      7.33      7.89     7.89  
10   โบนัส     6.62      8.28    10.33    12.13    16.09    18.42    19.94    18.42  
11   ค่ำตอบแทนรวม   12.14    14.01    16.38    18.57    22.91    25.76    27.83    26.31  

  
%ค่ำตอบแทนเทียบกับ 
เงินปนัผลจ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ                  

12 
 

ค่ำตอบแทนประจ ำ     0.69      0.51      0.43      0.40      0.33      0.31      0.30      0.33 
13 

 
โบนัส     1.83      0.74      0.74      0.76      0.78      0.77      0.77     0.77 

14 
 

ค่ำตอบแทนรวม     1.52      1.25      1.17      1.16      1.10      1.08      1.07     1.10  
 

คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7.89 ล้ำนบำทและโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2558 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
18.42 ล้ำนบำท รวมค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 26.31 ล้ำนบำท 
  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรหรือไม่   
  เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 



      

 
  

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          หน้ำ 38 จำก 78 
 

                    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโบนัสของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2558 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
18,420,000 บำท และก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2559 ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
7,890,000 บำท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,345 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ100 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง   คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,137,330,730                            99.5857 
ไม่เห็นด้วย 12,838,778                              0.4075 
งดออกเสียง          84,500                              0.0026 

 

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระนี้ จ ำนวน 
5,302,700 เสียง 
 

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ  
  ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถำมเรื่องอื่นใดหรือไม่ 
 ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำงสำวศิริพร  ศิริไพบูลย ์
ผู้ถือหุ้น 
 
 
นำยชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร 
นำยนริศ สุขเลิศ 
ผู้ถือหุ้น 
 

: 
 
 
 
: 
 
: 
 
 

ในปีนี้ บริษัท ทีทีดับบลิวจ ำกัด (มหำชน) ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีใน
รูปแบบแผ่น CD เห็นว่ำไม่สะดวกในกำรอ่ำนขอเสนอให้ในปีต่อไปควร
จัดท ำเป็นรูปเล่มแจกผู้ถือหุ้นจะเหมำะสมกว่ำ โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นที่เข้ำ
ร่วมประชุม 
ได้ตอบรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น 
 
สอบถำมใน 3 ประเด็น 

1. จำกบทควำมเกี่ยวกับนักธุรกิจต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทุนในนิคม
อุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ซึ่งหลังจำกมหำ
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นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                  : 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุทกภัยน้ ำท่วมในปี 2554 บริษัทต่ำงๆ ได้มีกำรย้ำยฐำนกำร
ผลิตไปยังประเทศเพื่ อนบ้ำน  มีผลกระทบทำงอ้อมกับ
หน่วยงำนของบริษัทฯ ที่เข้ำไปบริหำรธุรกิจน้ ำประปำ และน้ ำ
เสียในนิคมฯ หรือไม่ 

2. รัฐบำลควบคุมใบอนุญำตกำรท ำประมง  ซึ่งน่ำจะมีผลกระทบ
กับลูกค้ำในเขตสมุทรสำคร  ไม่ทรำบว่ำมีผลกับกำรจ่ำย
น้ ำประปำของบริษัทฯ หรือไม ่

3. สัญญำซื้อขำยน้ ำประปำของบริษัทฯ  มีผลผูกพันธ์ด้ำนกำร
ลงทุนขยำยก ำลังกำรผลิตกับ กปภ. อย่ำงไร  

ได้ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่ำ เนื่องจำกเป็นควำมเห็นของผู้บริหำรที่มีโอกำสได้
เข้ำประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล  โดยเห็นว่ำธุรกิจน้ ำ
ครบวงจรเป็นเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ กำรบริหำรน้ ำดิบ กำรผลิต
น้ ำประปำคุณภำพ และกำรบริหำรกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  หัวใจของบริษัทฯ 
ปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตน้ ำประปำคุณภำพเอกชนรำยใหญ่ที่สุด 
แต่บริษัทฯ มีศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรท ำธุรกิจน้ ำครบวงจร 
บริษัทฯ มีหน่วยงำนที่รับบริหำรจัดกำรน้ ำประปำคุณภำพในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะ ภำยในบริษัท อมตะวอเตอร์ จ ำกัด  บริษัทฯ มีธุรกิจ
น้ ำครบวงจรในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมี
ควำมต้องกำรในเรื่องสำธำรณูปโภคพื้นฐำนเหล่ำนี้อีกเป็นจ ำนวนมำก  
ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำรได้มีโอกำสไปแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบำล
ไทยให้ควำมส ำคัญเพื่อพัฒนำไปเป็นเศรษฐกิจพิเศษในอนำคต เป็นจุด
เชื่อมต่อชำยแดนไทยเมียนมำด้ำนเมียวดี ผำอัน  ดังนั้น ธุรกิจน้ ำจึงมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องท ำงำนแบบบูรณำกำร กำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจ ในกำรพัฒนำทุกด้ำนของสำธำรณูปโภคพื้นฐำนถือเป็นหัวใจ
หลัก  น้ ำดิบ น้ ำประปำ  กำรบ ำบัดน้ ำเสีย  ระบบ ไฟฟ้ำ  กำรก ำจัดขยะ  
กำรท ำธุรกิจที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องไปในเวลำเดียวกัน และ
เหตุผลที่บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท น้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน) 
มำเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เพรำะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำ
บริษัทฯ จะมีโอกำสมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกร ด้ำนองค์ควำมรู้ 
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นำยพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยทว ีลศิีรชิัยกุล 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนกรรมกำร  
 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 

บริษัทฯ มีบริษัทมิตซุย วอเตอร์เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมมีควำมพร้อม
ด้ำนกำรลงทุน บริษัทฯ มีบริษัท ช.กำรช่ำง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรก่อสร้ำง  ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำรมีควำมมั่นใจว่ำ
บริษัทฯ มีโอกำสในกำรสร้ำงงำนสำมำรถท ำประโยชน์ให้กับโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศ และเล็งเห็นว่ำเป็นโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงชัดเจน 
ได้ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ 2 ว่ำ สัญญำชื้อขำยน้ ำประปำ
ฝั่งสมุทรสำครเป็นสัญญำซื้อขำยที่ท ำกับรัฐบำล เมื่อหมดสัญญำ
ทรัพย์สินทั้งหมดยังคงเป็นของบริษัทฯ โดยในแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 
บริษัทฯ ค ำนวณผลตอบแทนไว้ครอบคลุมแล้ว หำกถ้ำรัฐบำลต้องกำร
ต่อสัญญำซื้อขำยกับบริษัทฯ บริษัทฯ ก็สำมำรถขำยน้ ำประปำได้ใน
รำคำที่ถูกลง เนื่องจำกไม่มีต้นทุนในกำรลงทุน และเชื่อมั่นว่ำรัฐบำล
มองเห็นศักยภำพในข้อนี้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน  อย่ำงไรก็ตำมใน
ขณะที่สัญญำซื้อขำยยังมีเวลำเหลือสัญญำอีกค่อนข้ำงนำน จึงยังไม่ใช่
เวลำที่เหมำะสมในกำรเจรจำเรื่องนี้  ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ 
สำมำรถที่จะต่อสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. ได้แน่นอน 
บริษัทฯ มีโครงกำรต้ังบริษัทย่อย เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับขยะหรือไม่  
ซึ่งธุรกิจประเภทนี้มักได้รับกำรต่อต้ำน แต่เชื่อมั่นในศักยภำพของ 
บริษัทฯ ว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงแน่นอน และธุรกิจนี้จะเป็น
กำรท ำ CSR ที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ในด้ำนกำรตอบแทนสิ่งดีๆ คืน
สังคมของบริษัทฯ อีกด้วย  
บริษัทฯ ได้พยำยำมแสวงหำโอกำสในกำรด ำ เนินธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีโอกำสที่เหมำะสมในกำรลงทุน 

  ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุม ขอบคุณควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ 
และเมื่อไม่มีกิจกำรอ่ืนใดต้องพิจำรณำ ประธำนฯ กล่ำวปิดประชุมเวลำ 16.50 น. 
 

 
        ลงชื่อ______________________ 
                       ( ดร.ทนง พิทยะ ) 
            ประธำนที่ประชุม                                                        
 


