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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 

 

วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 22 ธันวำคม 2557 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอโนมำแกรนด์  ชั้น 3 โรงแรมอโนมำ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนรำชด ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  
  
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11 ท่ำน 
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์  แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำรสรรหำแล ะก ำหนดค่ ำตอบแทน 

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. นำยสุวิช พึ่งเจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. นำยโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. นำยเรียวทำโร ซูมิ กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
11. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำร

บรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 
ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 5 ท่ำน 
1. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
2. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
3. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท 
4. นำยณัฐพนธ์ กลิ่นห้ำวหำญ ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร 
5. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
 

 
 



 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                    - หน้ำ 2 - 

 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
1. นำยสมเกียรติ วงศ์บุบผำ บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 
2. นำยโชคชัย ศรีเสวกกำญจน บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 
3. นำยตระกูล เฮงสกุล บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด 
   
ผู้แทนผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 
1. นำยสถำพร ผังนิรันดร์  
2. นำยฮั้งไช้ อัคควัสกุล   
 
กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 
1.  ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ ถือ

อยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ำกับ 1 เสียง 
2.  กำรประชุมจะพิจำรณำตำมระเบียบวำระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน ำเสนอข้อมูลในแต่ละวำระและ

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมก่อน จึงจะให้มีกำรลงมติส ำหรับวำระนั้นๆ  
3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนำมสกุลพร้อมทั้งแจ้ง

ว่ำเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมำประชุม  
4.  กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยวิธียกมือ 
5.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกควำมประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตร

ยืนยันกำรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อในบัตร เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ  จะเก็บบัตรยืนยันกำรลงคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

6.  กำรนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะน ำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวำระ หักออก 
จำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยในระเบียบวำระ
นั้นๆ  

7.  คะแนนเสียงที่มีกำรมอบฉันทะ จะเป็นไปตำมเจตนำที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
8.  กำรลงมติวำระที่ 1 จะใช้มติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
9.  กำรลงมติวำระที่ 3 และ 4 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
11.ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด  
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12.จะแจ้งผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ ให้ที่ประชุมทรำบหลังจบกำรประชุมในวำระถัดไป  โดยมี              
ที่ปรึกษำกฎหมำย คือ บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2 รำยท ำหน้ำที่ เป็นสักขีพยำน
ในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนน 

 ณ วันที ่31 ตุลำคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ ำนวนทั้งสิ้น  11 ,581 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2557 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  พร้อม
เอกสำรประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  8 ธันวำคม 2557 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะซักถำมหรือต้องกำรให้คณะกรรมกำร  หรือ ฝ่ำยบริหำรชี้แจง
เพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อ นำมสกุล เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม และเพื่อควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้
เพื่อควำมชัดเจนของค ำถำม และเพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนน  บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนผู้ ถือหุ้น  2 รำย     
คือ คุณสถำพร ผังนิรันดร์ แล ะคุณฮั้งไช้ อัคควัสกุล อำสำมำเป็นสักขีพยำนตรวจนับคะแนนร่วมกับ       
นำงสำวสำวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ำกัด 
 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ร่วมประชุมแทน จ ำนวน 175 รำย   
เป็นจ ำนวน 1,408,242,207 หุ้น  
 

เร่ิมกำรประชุม 
 ดร.ทนง พิทยะ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ เป็นประธำนในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้น   
เข้ำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 352  รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้             53,140,495    หุ้น 
 ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 375   รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้            3,255,906,398    หุ้น 

 รวมทั้งสิ้น 727 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้  3,309,046,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  82.94 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตำมข้อบังคับข้อ 30 
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดประชุม และเร่ิมประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
 
วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 

  ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 14 มีนำคม 2557 ตำมที่ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นแล้ว  พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ โดยได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเก่ียวกับรำยงำนกำรประชุมสำมัญ
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ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 หรือไม่ เม่ือไม่มีค ำถำม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำน    
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
 

 มติ  ที่ประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือวันศุกร์ที่  14 มีนำคม 2557 ตำม      
ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,310,027,844 99.9958 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 139,000 0.0042 

 

มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 48 รำยจ ำนวนหุ้น  1,120,051 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ทั้งสิ้น 775 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,310,027,844 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วำระท่ี 2 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2557 
 ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
 กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ เม่ือเห็นว่ำมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำ เช่นนั้นและรำยงำนให้   
ที่ประชุมทรำบในครำวต่อไป 

       ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 4/2014 เม่ือวันที่ 14 สิงหำคม 2557  มีมติให้จ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดของกำรจ่ำยเงินปันผล คือ 

1.   ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ  0.299 บำท    
รวมเป็นเงิน 1,193,010,000 บำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ 
ณ ที่จ่ำย และไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2.   ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ  0.001บำท 
รวมเป็นเงิน 3,990,000 บำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ  ที่จ่ำย
ร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วเม่ือวันที่ 12 กันยำยน 2557 
 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น/ข้อซักถำมเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ประจ ำปี 2557 หรือไม่ 
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ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
นำยสถำพร ผังนิรันดร์ 
ผู้ถือหุ้น 

: - ได้กล่ำวชื่นชมบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด(มหำชน)และมีควำมเห็นว่ำ 
ในวำระกำรประชุมควรระบุกำรจ่ำยเงินปันผลในปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีที่ผ่ำนมำ 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 

: - ชี้แจงว่ำบริษัทฯ ได้พยำยำมด ำ เนินกำรให้มีผลก ำไร เพื่อที่จ ะ
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ทุกปี และ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
เร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้ 
 ปี 2553 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุ้นละ 0.15 บำท งวด 
6 เดือนหลังจ่ำยอัตรำหุ้นละ 0.20 บาท รวมตลอดปีอัตรำหุ้นละ 
0.35 บำท 
 ปี 2554 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุ้นละ 0.15 บำท งวด 
6 เดือนหลังจ่ำยอัตรำหุ้นละ 0.25 บาท รวมตลอดปี อัตรำหุ้นละ 
0.40 บาท เพิ่มขึ้น อัตรำหุ้นละ 0.05 บำท 
 ปี 2555 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุ้นละ 0.22 บำท งวด 
6 เดือนหลังจ่ำยอัตรำหุ้นละ 0.30 บาท รวมตลอดปี อัตรำหุ้นละ 
0.52 บาท เพิ่มขึ้น อัตรำหุ้นละ 0.12 บำท 
 ปี 2556 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุ้นละ 0.25 บำท งวด 
6 เดือนหลังจ่ำยอัตรำหุ้นละ 0.35 บาท รวมตลอดปี อัตรำหุ้นละ 
0.60 บาท เพิ่มขึ้น อัตรำหุ้นละ 0.08 บาท 
 ปี 2557 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุ้นละ 0.30 บาท ใน
ส่วนของอัตรำเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังนั้น คำดว่ำไม่น้อยกว่ำ ปี 
2556 เนื่องจำกผลก ำไรคำดว่ำก็ไม่น้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

: - ขอทรำบว่ำภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มียอดก ำไรสะสมคงเหลือ
จ ำนวนเท่ำ ไหร่ เนื่องจำกในปี  2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยกำร
ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 เกิดขึ้น 

นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

: - ชี้แจงให้ทรำบว่ำ งบกำรเงินของบริษัทฯ ไตรมำส 3 มียอดก ำไร
สะสมประมำณ 3 000   า บาท 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำน ฯ 

: - ชี้แ จง เพิ่ ม เติ ม ว่ำกำรก่อส ร้ำง โ รง ผ ลิ ตน้ ำประปำ แห่ ง ที่  2 
              า   ท   บริษัทฯ พยำยำมบริหำรเงินและหำแหล่ง
เงินทุนที่ มีต้นทุนที่ ถูกที่สุด มีอัตรำดอกเบ้ียต่ ำที่สุด เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
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  เม่ือไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ 
เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2557 ให้ที่ประชุมทรำบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2557 
 

กำรชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุมวำระที่ 3 และวำระที่ 4     
 กำรประชุมวำระที่ 3 และวำระที่ 4 เป็นวำระพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันระหว่ำง 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ กับ บริษัท ฯ และ ระหว่ำง  บริษัท ช.กำรช่ำง 
จ ำกัด (มหำชน) กับ บริษัท ประปำปทุม ธำนี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ต้องผ่ำนมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดย
ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

วำระที่ 3 และวำระที่ 4 นี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันและมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 17 รำยคิดเป็นจ ำนวน 769,100,700 หุ้นหรือร้อยละ 19.28  ของจ ำนวน
หุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมสำรสนเทศกำรท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันหน้ำ  32  และหน้ำ 44 
ตำมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่ำงไรก็ตำมผู้ถือหุ้นที่ เป็นบุคคลเก่ียวโยงหรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียยังคงมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 ได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แต่จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจำก บริษัท ช.กำรช่ำง  จ ำกัด  (มหำชน) อันถือเป็นบุคคล
เก่ียวโยงกันในวำระที่ 3 และวำระที่ 4 ที่เข้ำร่วมประชุม มิใช่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุม  จึงไม่ถือเป็นผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่จะต้องห้ำมเข้ำร่วมประชุม กรรมกำรบริษัทฯ ดังกล่ำว จึงสำมำรถอยู่ในที่ประชุมเพื่อชี้แจง
รำยละเอียด กำรท ำรำยกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติเข้ำท ำรำยกำร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นที่
จะได้รับข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง  ซึ่ง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  และ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่ำในขั้นตอนกำรพิจำรณำโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ทีทีดับบลิว 
จ ำกัด (มหำชน) เพื่อมีมติน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น  กรรมกำรบริษัทซึ่ง เป็นกรรมกำรผู้แทนจำก  บริษัท ช.กำรช่ำง 
จ ำกัด (มหำชน) และบุคคลที่เก่ียวโยงกันมิได้เข้ำร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวำระดังกล่ำวด้วย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริ ษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”) เป็น

ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี2 เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นท่ี  สุมทรสำคร-นครปฐม 
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 ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ จำกประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น้ ำในอีก 20 ปี

ข้ำงหน้ำ พบว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะจ่ำยน้ ำเต็ม
ก ำลังกำรผลิต 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ในช่วงปลำยปี 2558 อีกทั้งควำมต้องกำรใช้น้ ำส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื้นที่อ ำเภอเมือง อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร(ทำงตอนใต้ของพื้นที่ให้บริกำรของบริษัทฯ)บริษัทฯ จึง
มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบและโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 ในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม โดย
กำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำประมำณ 400 ,000 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วันในอนำคต โดยมีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเร่ิมต้นที่  100 ,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน รวมถึงงำนปรับปรุงที่
เก่ียวข้องกับกำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) บริษัทฯ  จึงมีวัตถุประสงค์จะ
เข้ำท ำสัญญำ Engineering Procurement and Construction :  EPC กับ บริษัท ช.กำรช่ำง  จ ำกัด (มหำชน) 
(“ช.กำรช่ำง”)ให้เป็นผู้ก่อสร้ำง จัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  2 โดยมีมูลค่ำตอบแทน
กำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำงในคร้ังนี้จ ำนวน 2,903,700,000 บำท (สองพันเก้ำร้อยสำมล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน)  ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจำรณำรำยละเอียดของรำยกำร 
รวมถึงได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด เพื่อแสดงควำมเห็น
เก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเหมำะสมของรำคำยุติธรรมเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ โดยคณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 
เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตในพื้นที่สุมทรสำคร-นครปฐม มีควำมสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ 
เนื่องจำก ช.กำรช่ำง มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรก่อสร้ำง และมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้จัดหำ 
ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่ำพอใจในกำรก่อสร้ำง  อีกทั้ง  มีฐำนะทำงกำรเงินที่ ม่ันคง  สำมำรถท ำกำร
ก่อสร้ำงให้งำนแล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำและงบประมำณที่แน่นอน และได้ผลงำนที่มีคุณภำพ  อีกทั้ง  มูลค่ำ
สัญญำในกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง ได้เสนอรำคำเป็นจ ำนวนเงิน 2,903,700,000 บำท(สองพันเก้ำร้อยสำมล้ำน
เจ็ดแสนบำทถ้วน) เม่ือเปรียบเทียบกับรำคำที่บริษัท เอพซีลอน จ ำกัด ที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่ง เป็น
บุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ได้ประเมินรำคำก่อสร้ำงไว้ที่ 2,916 ,000,000 บำท (สองพันเก้ำร้อยสิบหก
ล้ำนบำท) พบว่ำรำคำที่  ช. กำรช่ำง เสนอมำนั้นต่ ำกว่ำ ดังนั้นรำคำที่  ช.กำรช่ำง เสนอมำจึงเป็นรำคำที่
เหมำะสม” 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเก่ียวกับกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง เป็น
ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2  เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่     
สมุทรสำคร-นครปฐม หรือไม่ 
 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม ดังนี้ 
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นำยชัชชัย คุณงำม     :         - แสดงควำมคิดเห็นว่ำจำกที่ได้อ่ำนรำยงำนเชิญประชุมวิสำมัญใน 
ผู้ถือหุ้น     คร้ังนี้ โดยภำพรวมเห็นด้วยกับกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่ง
     ที่2  เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่  สมุทรสำคร -  
     นครปฐม เนื่องจำกจะได้ขยำยกิจกำรให้เจริญเติบโต แต่มีข้อสงสัย 
      ดังนี้  

 1. กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2  เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นที่ สมุทรสำคร-นครปฐม เป็นกำรขยำยกิจกำรและ
ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่ำงอย่ำงย่ังยืน และส่งผลดีต่อภำพรวม
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ถือว่ำเป็นควำมเข้ำใจที่ถูกต้องใช่หรือไม่ 

      2. กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2  เพื่อขยำยก ำลังกำร
     ผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ สมุทรสำคร-นครปฐม ใช้แหล่งเงินทุนจำก
     เงินกู้และเงินของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนเท่ำไร 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  :  - ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น ดังนี้    
กรรมกำรผู้จัดกำร  1.ในกำรสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  2  ในพื้นที่  สมุทรสำคร –

นครปฐม ใกล้กับพื้นที่ ของผู้ใช้น้ ำ แตกต่ำง โรงกรองน้ ำบำงเลนซึ่ง
มีระยะห่ำงจำกผู้ใช้น้ ำเป็นระยะทำงโดยประมำณ 50 กิโลเมตรซึ่ง มี
ผลท ำให้ต้นทุนค่ำกระแสไฟฟ้ำในกำรสูบส่งน้ ำประปำมีจ ำนวนมำก 
ดังนั้นในกำรสร้ำงโรงผลิตน้ ำแห่งที่  2 สำมำรถท ำให้กำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถลดต้นทุนค่ำ
กระแสไฟฟ้ำที่ต้องใช้ในกำรสูบน้ ำ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต
ซึ่งส่งผลดีต่อภำพรวมของบริษัทฯ   

 2. ในกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2นั้น บริษัทฯ สำมำรถหำ
แหล่งเงินได้โดยมีต้นทุนที่ ไม่สูงนัก เนื่องด้วยบริษัทฯ เพิ่งได้ รับกำร
จัดล ำดับควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงินจำก บริษัท TRIS ซึ่งล่ำสุด
ได้ประเมินควำมน่ำเชื่อถือใว้ที่ระดับ AA- บริษัทฯ จึงสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกควำมน่ำเชื่อถือนี้ ในกำรหำแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนไม่
สูงมำกนัก เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือ
หุ้นได้เช่นเดิม โดยแหล่งเงินทุนในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตจ ำนวน 
3,000 ล้ำนบำท บริษัทฯ จะกู้จำกธนำคำร จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท 
และ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท โดยหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ หุ้นกู้ครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท 
และหุ้นกู้ครบก ำหนดช ำระระยะเวลำ 5 ปี จ ำนวน 500 ล้ำนบำท   
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ซึ่งสัดส่วนนี้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ
เหมำะสมที่สุด 

นำยชัชชัย คุณงำม                     :           - สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ เม่ือท ำกำรกู้เงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คำดว่ำ  
ผู้ถือหุ้น  อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะ

เป็นอย่ำงไร 
ดร.ทนง พิทยะ    :         -  ชี้แจงว่ำ นโยบำยหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (Debt to Equity  

   ประธำน ฯ  จะไม่เกิน 2 : 1 ส ำหรับเงินกู้ จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท บริษัทฯ จะ
ทยอยกู้เงินเป็นระยะๆ ตำมช่วงเวลำที่สมควร โดยบริษัทฯ มองว่ำ 
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  2:1 จะมีควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ได้ดี และยังสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นได้ดีกว่ำ
กำรใช้เงินของบริษัทฯ ที่สะสมลงทุน เนื่องจำกจะได้รับผลตอบแทน
ที่ดีกว่ำ ในขณะที่อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ต่ ำมำก   

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  :          - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to  
กรรมกำรผู้จัดกำร    Equity  ) ณ ปัจจุบันคือ 1.4 : 1 
นำงสำววิภำ สุวณิชย์  :         - แสดงควำมคิดเห็น 2 เร่ือง ได้แก่ 
ผู้ถือหุ้น   1. โครงกำรมูลค่ำสูงถึง 3,000 ล้ำนบำท ควรเปิดโอกำสให้มีกำร

แข่งขันเสนอรำคำก่อสร้ำงเพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อควำมโปร่งใส  
   2. เอกสำรสำรสนเทศกำรท ำรำยกำรเ ก่ียวโยง กัน หน้ำ  6 ข้ อ 

 5 กล่ำวว่ำ “อำจจัดให้มีที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรโครงกำรฯ ” จึง 
เสนอว่ำ บริษัทฯ ควรจ้ำงที่ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน 
และตรวจสอบสัญญำ โดยไม่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  :         - ชี้แจงต่อข้อคิดเห็น ดังนี้  
   กรรมกำรผู้จัดกำร 1. เม่ือต้นปี 2557 บริษัทฯ มีแผนกำรที่จะเปิดประมูล แต่เม่ือได้

พิจำรณำแผนงำนแล้วพบว่ำจะต้องมีกำรปรับปรุงแผนงำนใหม่ 
เนื่องจำกแผนงำนเดิมได้เตรียมกำรไว้เฉพำะกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันเท่ำนั้น ไม่ได้
วำงแผนเพื่อกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มเติมจึงได้ท ำกำร
ปรับปรุงแผนงำนก่อสร้ำงให้มีควำมเหมำะสมย่ิงขึ้นเพื่อให้กำร
พิจำรณำกำรให้สินเชื่อให้กับโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งของธนำคำร
สำมำรถพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และควำมเสี่ยง
ต่ำงๆที่บริษัท ฯ ได้ค ำนึงถึงและท ำกำรรวมเร่ืองในเร่ืองควำมเสี่ยง
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ต่ำง ๆ เช่น  Compliance Risk,  Project Delay Risk และ Cost 
Over Run เป็นต้น นอกจำกนั้นบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง  บริษัท เอพซิลอน 
จ ำกัด ซึ่ ง เป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่ อถือ เป็นที่ปรึกษำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระท ำกำรตรวจสอบรำคำค่ำก่อสร้ำงเพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสและแน่นอนเนื่องด้วยมีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถ
ประกันควำมส ำเร็จของงำน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่ำจ้ำง บริษัท 
ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมำ
ดูแลเร่ืองกำรเงินและกำรลงทุนเพื่อให้ควำมเห็นกับผู้ถือหุ้น จึง ม่ันใจ
ว่ำได้ว่ำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว      

  2. ในส่วนของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงและกำรบริหำรโครงกำร ใน    
งำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่
ปทุ มธ ำนี -รั ง สิ ต บ ริษั ทฯ  ได้ ว่ำจ้ ำง  บ ริษั ท  ที ม  คอนซั ล ติ้ ง             
เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด ท ำกำรตรวจสอบขั้นตอนกำร
ท ำงำนทั้งหมดและตรวจสอบสัญญำต่ำงๆ  

นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์          :       - แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ต้องกำรให้สรุปประเด็นส ำคัญที่บริษัทฯ เลือก 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เนื่องจำกกรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจง
ว่ำกำรพิจำรณำเน้นไปที่ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเป็นส ำคัญ 
หลังจำกนั้นจึงมำพิจำรณำบริษัทที่ปรึกษำอิสระในกำรก ำกับดูแล
และประเมินกำรด ำเนินงำน   

นำยณรงค์ แสงสุริยะ   :          - ชี้แจงว่ำ กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำไม่ใช่กำรก่อสร้ำงธรรมดำ 
  ที่จะเปิดประมูลทั่วไปได้ โดยที่แบบก่อสร้ำงเร่ิมแรกจะเป็นเพียง

ควำมต้องกำรเบ้ืองต้น ดังนั้นผู้ที่จะประเมินรำคำได้จะต้องท ำกำร
ประเมินสภำพควำมเป็นไปได้ แล้วค่อยท ำกำรออกแบบ ซึ่ง เรียกงำน
แบบนี้ ว่ำ  EPC Contract ได้แ ก่ กำรออกแบบ กำรจัดหำ กำร
ก่อสร้ำง และกำรรับรองผลงำนด้วย ซึ่งหำกจะเชิญบริษัทขนำดเล็ก
ให้เข้ำมำแข่งขั น คำดว่ำคงไม่ มีใครเสนอตัว เพรำะต้องลงทุ น
ประมำณ 20 ล้ำนบำท เพื่อเตรียมงำนเพื่อเสนอรำคำก่อน จึงจะมี
ข้อมูลเพียงพอที่จะเสนอรำคำได้ ส่วนบริษัทขนำดใหญ่ก็คำดว่ำจะ
ไม่ ยอมเสียเงิน 20 ล้ำนบำท เพื่อเข้ำมำแข่งขันเช่นกัน หำกได้ทรำบ
ว่ำ บริษัทฯ ได้เชิญ ช.กำรช่ำง เข้ำมำแล้ว ที่ผ่ำนมำ ช .กำรช่ำง ก็เป็น
ผู้ท ำกำรก่อสร้ำงโ รงผลิ ตน้ ำ ประปำที่ บำงเลนด้ วย และ ถ้ำจะ
เปรียบเทียบโรงผลิตน้ ำประปำในประเทศไทยแล้วจะเห็นว่ำโรงผลิต

กรรมกำร 

ผู้ถือหุ้น 



 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                    - หน้ำ 11 - 

น้ ำประปำที่ บริษัท ช .กำรช่ำงฯ ก่อสร้ำงจะมีประสิทธิภำพสูงสุด 
โครงกำรนี้ ถึงแม้จะไม่มีคู่ เปรียบเทียบ แต่จำกประสบกำรณ์ของ     
ช.กำรช่ำง ที่ผ่ำนมำ จะ สำมำรถสร้ำง ควำมเชื่ อม่ันว่ำ รำคำจะ
ยุติธรรมและเชื่อถือได้         

นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์          : - สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ งำนก่อสร้ำงของ ช .กำรช่ำง ในคร้ังนี้  มีกำร
รับประกันผลงำนนำนเท่ำไร ครอบคลุมกำรซ่อมบ ำรุงหรือไม่ และ
กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2  เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นที่   สมุทรสำคร-นครปฐม จะเพียงพอกับควำม
ต้องกำรใช้น้ ำประปำในอนำคตหรือไม่ 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                 :  - ชี้แจงว่ำในกำรก่อสร้ำงงำนมีกำรประกันผลงำนนำน 1 ปีพร้อม
อะไหล่และได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบ ำรุง รักษำในแผนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว รวมทั้งกำรครอบคลุมกำรขยำยก ำลังกำรผลิตในคร้ัง
ต่อไป คร้ังละ 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันด้วย ลักษณะสัญญำ
ของโครงกำรนี้ เป็นแบบ BOO (Build-Own-Operate) กำรลงทุน
ดังกล่ำวจึงยังเป็นสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ          

นำยสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล            : - กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สอบถำมในประเด็นที่น่ำสนใจและเม่ือ
ผู้บริหำร  ของบริษัทฯ ตอบค ำถำมแล้วท ำให้มีควำมเข้ำใจมำกย่ิงขึ้น 
ในอดีตเคยมีบำงบริษัทที่ใช้บริษัทในกลุ่มของตัวเองมำด ำเนินกำรใน
ลักษณะนี้แบบเดียวกันนี้  แต่เกิดปัญหำตำมมำกมำย แต่ส ำหรับ     
ช.กำรช่ำง เท่ำที่ได้ถือหุ้นและติดตำมผลงำนมำนำน ไม่เคยมีเร่ือง
เสียชื่ อเสียงในประเด็ นดังกล่ำว ยกตัวอย่ำง เช่น กำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่บำงปะอิน ของบริษัท CK Power ที่
บำงปะอิน ช.กำรช่ำง ก็ได้ด ำเนินกำรเสร็จก่อนสัญญำ รวมทั้งกำร
งำนก่อสร้ำงของบริษัททำงด่วนกรุงเทพฯ ด้วย เหตุผลดังกล่ำว ท ำ
ให้มีควำมม่ันใจที่จะถือหุ้นกับบริษัทในกลุ่ม ช.กำรช่ำง มำโดยตลอด 

          - สอบถำมว่ำ กำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัทฯ จะ
สำมำรถผลิตจ ำหน่ำยได้เต็มขีดควำมสำมำรถในก่ีปี ควำมคุ้มทุน
และผลตอบแทนต่อปีเป็นอย่ำงไร 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์               :        - ชี้แจงว่ำ จำกตำรำงประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำตำมที่
ได้ประมำณกำรไว้ ขณะนี้ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำของโรงผลิต
น้ ำประปำบำงเล นอ ยู่ที่  440,000 ลูกบำศ ก์เมตรต่อวัน ซึ่ งจะ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำจนถึงสิ้นปี 2558 ส่วนกำร

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ผู้ถือหุ้น 
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ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่2นี้ ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งสิ้น 24 เดือน 
คำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมผลิตน้ ำประปำได้ในรำวต้นปี 2560   ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในช่วงนั้นและท ำให้มี
ก ำลังกำรผลิตรวมเป็นจ ำนวน 540,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปีถัดไปควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำจะเพิ่มสูงขึ้น 
บริษัทฯ ก็จะด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ อีกจ ำนวน 
100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมวำงโครงสร้ำง
ระบบรับน้ ำดิบและท่อน้ ำดิบไว้เรียบร้อยแล้วส่วนผลตอบแทนกำร
ลงทุนในโครงกำรนี้  ประมำณ ร้อยละ10 และ ระยะเวลำคืนทุน 
(Payback Period) ประมำณ 9 ปี          

ดร.ทนง พิทยะ    :        - ขอบคุณส ำหรับค ำถำมจำกผู้ถือหุ้นและชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ โครงกำรนี้  
 ในส่วนของท่อได้มีกำรเตรียมกำรไว้ส ำหรับ 20 ปี ข้ำงหน้ำ ส่วน

ก ำลังกำรผลิตและป๊ัม ต่ำงๆ จะมีปริมำณเพิ่มไปตำมควำมต้องกำร
ใช้น้ ำประปำ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรวำงแผนด ำเนินงำนที่จะส่งผล
ให้กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย 

นำยสถำพร ผังนิรันดร์              :        - แสดงควำมเห็นเช่นเดียวกับ คุณสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล และขอให้
บันทึกในรำยงำนกำรประชุมโดยละเอียด เนื่องจำกเป็นโอกำสที่ฝ่ ำย
จัดกำรได้ชี้แจงซึ่งมีควำมส ำคัญมำก และขอแก้ไขข้อมูลเพื่อควำม
เข้ำใจไม่ให้คลำดเคลื่อนว่ำ บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ไม่ใช่บริษัท      
ที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินแต่เป็นบริษัทที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรม
อิสระ แล ะขอชี้แจง เพิ่มเติมกรณีกำรว่ำจ้ำงก่อสร้ำงแบบ EPC 
(Engineering Procurement and Construction) ว่ำไ ม่ใช่ จ้ำง
ก่อสร้ำงเพียงอย่ำงเดียว แต่มีเร่ืองของกำรจัดซื้อเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำด้วย จึงไม่เชื่อว่ำบริษัท
ก่อสร้ำงทุกบริษัทจะมีควำมสำมำรถในกำรรับงำนโครงกำรนี้ได้   ใน
ฐำนะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) และ    
ช.กำรช่ำง นั้น อำจจะสอบถำมเพิ่มเติมว่ำ ช.กำรช่ำง  ประเมินรำคำ
กำรก่อสร้ำงในคร้ังนี้ต่ ำเกินไปหรือไม่ หำกต้องมีภำระผูกพัน ในกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป และขอชี้แจงเพิ่มเติมจำก คุณสุพจน์ เอ้ือชัย
เลิศกุล เก่ียวกับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่บำงปะ
อิน ของบริษัท CK Power ในภำวะวิกฤติน้ ำท่วมส่งผลให้งำนต้อง
ล่ำช้ำหลำยเดือน แต่ บริษัท ช.กำรช่ำงฯ ได้ใช้เวลำก่อสร้ำงล่ำช้ำไป

ผู้ถือหุ้น 

ประธำน ฯ 
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เพียง 28 วัน จำกที่ควรต้องล่ำช้ำกว่ำ 100 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็น
ข้อดี ของ กำรใช้บ ริกำรบริษัทในเค รือที่ มีคว ำมเ ก่ียวข้อง กันมำ
ด ำเนินกำร           

ดร.ทนง พิทยะ                                :          - กล่ำวขอบคุณ ช.กำรช่ำง ในบำงคร้ังต้องเสียสละและยอมรับ
ควำมเสี่ยงหลำยประกำรแทนบริษัทในเครือ กำรที่ เลือก ช .กำรช่ำง  
มำด ำเนินกำรในคร้ังนี้ ส่วนหน่ึงเพรำะเป็นงำนก่อสร้ำงน้ ำประปำที่
ได้เคยท ำกับ ทีทีดับบลิว มำอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่  ทีทีดับบลิว ก็
ได้พยำยำมต่อรองกับ ช.กำรช่ำง มำตลอด รวมทั้งวิธีกำรด ำเนินงำน
ก็ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส ำหรับกำรลงมตินั้น ช.กำรช่ำง ต้องงดออกเสียงทั้งหมด และ กำร
ลงมติในวำระที่ 3 นั้น ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ     
3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำเอกสำรเพื่อให้ข้อมูล    
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำตัดสินใจว่ำกำรที่บริษัทฯ เลือก ช .กำรช่ำง เป็น
ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมำตั้งแต่ต้นส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมแข็งแกร่ง
มำจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่รำคำก็ต้องมีควำมเหมำะสมและผู้ ถือหุ้น
มีควำมพึงพอใจในวิธีกำรด ำเนินงำน กำรที่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดประมูล
ทั่วไปนั้น เนื่องจำกเห็นว่ำกำรประมูลจะมีควำมเสี่ ยงหลำยประกำร 
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง   

นำยฤทธิชัย หยิบเจริญพร               :        - ขอให้อธิบำยรำยละเอียดแผนภำพงำนก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำ
แห่งที่2 เนื่องจำกมีข้อสงสัย ดังนี้ 

 1. บริษัทฯ สร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งแรกที่บำงเลน โดยมีสถำนี
เพิ่มแรงดันที่คลองโยง นครปฐม แล้วมำสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่ง
ที2่ที่กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ท ำให้ใกล้กับผู้ใช้น้ ำมำกขึ้น 
แสดงว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ไฟฟ้ำสูบจ่ำยน้ ำจะถูกลงใช่
หรือไม่ และโครงกำรนี้จะสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้มำกน้อย
เพียงใด นอกจำกนี้ในฐำนะที่เป็นผู้ใช้น้ ำในพื้นที่ อ้อมน้อยด้วย ได้
พบปัญหำน้ ำประปำขุ่นและไหลอ่อนจึงต้องท ำกำรติดตั้ง ป้ัมที่บ้ำน 
ปัญหำนี้จะได้รับกำรแก้ไขหรือไม่  

 2. โครงกำรนี้ จะส่งผลให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นเท่ำไร 
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                :        - ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ยึดม่ันในมำตรฐำนในกำรผลิตน้ ำประปำ 3 

ประกำร ได้แก่ "สะอำด เพียงพอ และต่อเนื่อง " ควำมสะอำดเป็นไป

ผู้ถือหุ้น 

ประธำน ฯ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
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ตำมมำตรฐำนคุณภำพองค์กำรอนำมัยโลก โดยมีค่ำใช้จ่ำยหลักใน
กำรผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ สำรเคมี และ ค่ำไฟฟ้ำ ซึ่งค่ำใช้จ่ำย
สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำขึ้นกับคุณภำพของน้ ำดิบ หำก
คุณภำพน้ ำดิบดี ค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีจะน้อยลง ส่วนค่ำไฟฟ้ำจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนผู้ใช้น้ ำ และหำกผู้ใช้น้ ำอยู่ห่ำงไกล        
ก็จ ำเป็นต้องติดตั้งป๊ัมน้ ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จะย่ิงส่งผล
ให้ค่ำไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น ข้อดีของโครงกำรนี้คือใช้เทคโนโลยีในกำร
ผลิตน้ ำประปำแบบ Membrane Ultra Filtration ดังนั้นในกรณีที่
คุณภำพน้ ำไม่ดีมำกๆสำมำรถม่ันใจได้ว่ำจะสำมำรถผลิตน้ ำประปำ
ได้อย่ำงสะอำด เพียงพอ และต่อเนื่องแน่นอน อย่ำงแน่นอน 

ดร.ทนง พิทยะ                           :           - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กำรที่ผู้ใช้น้ ำได้รับน้ ำประปำขุ่น มิได้มีสำเหตุมำ
จำกบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและขำยส่งน้ ำประปำให้กับ
กำรประปำส่วนภูมิภำค จนถึงถังเก็บน้ ำประปำของกำรประปำส่วน
ภูมิภำค ผู้ใช้น้ ำจะได้รับน้ ำประปำผ่ำนท่อส่งน้ ำของกำรประปำส่วน
ภูมิภำค ซึ่งท่อส่งน้ ำนี้มักช ำรุดเนื่องจำกใช้งำนมำนำน มีกำรแตกร่ัว
ท ำให้มีสิ่งปนเป้ือนหรือน้ ำจำกภำยนอกไหลซึมได้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ 
ได้เข้ำไปร่วมดูแลแก้ไขปัญหำร่วมกับกำรประปำส่วนภูมิภำค เนื่อง
กำรประปำส่วน ภูมิภำคเป็นผู้บ ริหำรและรับผิด ชอบในกำรจ่ำย
น้ ำประปำไปยัง บ้ำนพั กอำศั ยแล ะ จั ด เ ก็บ ค่ ำน้ ำประปำเอง 
นอกจำกนี้  ขอสนับสนุนข้อคิ ดเห็นของ กรรมกำรผู้จั ดกำรที่ได้
ด ำเนินกำรควบคุมกำรผลิตน้ ำประปำ โดยเฉพำะกำรน ำเทคโนโลยี
ชั้นสูงมำใช้ในกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำประปำที่มีคุณภำพ และมีกำร
ก ำหนดรำคำน้ ำประปำตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งมีควำมม่ันใจได้ว่ำ 
ผลตอบแทนของบริษัทฯ อย่ำงน้อยร้อยละ 10 และจะไม่น้อยไป
กว่ำเดิม สรุปว่ำ กำรขยำยก ำลังกำรผลิต จ ำนวน 100,000 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน ในทุก 5 ปี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพได้อย่ำงแน่นอน     

นำยชัชชัย คุณงำม   :  - สอบถำมว่ำ กำรลงทุนในคร้ังนี้ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
(Return of Investment) จะเป็นเท่ำไร โดยอ้ำงอิงเม่ือคร้ังคุณ
สมโพธิ ศรีภูมิ อดีตกรรมกำรผู้จัดกำร เคยกล่ำวไว้ว่ำ หำกโครงกำร
ใดมีผลตอบแทนไม่ถึงร้อยละ 15  ไม่ต้องน ำเสนอกรรมกำรบริหำร 
แต่กำรลงทุนในคร้ังนี้ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำรได้

ประธำน ฯ 

ผู้ถือหุ้น 
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ตอบข้อซักถำมของผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนว่ำ โครงกำรนี้ ให้ผลตอบแทน
เพียงร้อยละ10  

ดร.ทนง พิทยะ                              : - ชี้แจงว่ำ ผลตอบแทนในคร้ังนี้อย่ำงน้อยร้อยละ 10 นั้นเป็นกำร
ลงทุนในโครงกำรของตนเอง แต่กรณีที่อดีตกรรมกำรผู้จัดกำร ได้
เคยกล่ำวไว้นั้นเป็นกำรลงทุนในโครงกำรของอ่ืนๆ ดังนั้นกำรลงทุน
ในโครงกำรของตนเอง แล้วได้ผลตอบแทนอย่ำงน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ 
ถือว่ำเป็นผลตอบแทนท่ีสูงมำก 

นำยสมเกียรติ พรหมรัตน์           : - สอบถำมว่ำ บริษัทฯ ได้วำงแผนไขปัญหำแหล่งน้ ำดิบกรณีเกิดภัย
แล้งหรือไม่อย่ำงไร เนื่องจำกทรำบกันดีว่ำแม่น้ ำใหญ่ๆบำงสำยไม่มี
น้ ำ    

ดร.ทนง พิทยะ                           : - ชี้ แจงว่ำ ไม่สำมำรถตอบรำยล ะเอียดได้มำกนัก  เพรำะเป็น
นโยบำยของรัฐบำล ในกำรบริหำรจั ดกำรน้ ำที่ เป็นภำพรวมทั้ ง
ประเทศ ขณะที่บริษัทฯ เองต้องอำศัยแหล่งน้ ำดิบจำกแม่น้ ำ และ
หำกเกิดวิกฤติกับแม่น้ ำเกิดขึ้นบริษัทฯ จะมีควำมยำกล ำบำกในกำร
บริหำรจัดกำรเป็นอย่ำงมำก แต่มีควำมเชื่อม่ันในนโยบำยของ
รัฐบำลว่ำจะจัดกำรได้ดี และกำรที่บริษัทฯ ท ำกำรผลิตน้ ำประปำ 
จ ำนวน 800,000-900,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ถ้ำเปรียบเทียบกับ
ปริมำณน้ ำในแม่น้ ำ ถือว่ำเป็นปริมำณที่น้อยมำก ซึ่ งหำกรัฐบำล
บริหำรจัดกำรได้ดี บริษัทฯ จะสำมำรถผลิตน้ ำประปำได้อีกยำวนำน 
เนื่องจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำและแม่น้ ำท่ำจีนเป็นแม่น้ ำสำยใหญ่ทั้ง  2 
สำย    

นำยชัยสิทธิ์ เรืองวรำพิชญ์  - สอบถำมว่ำ กรณีที่กำรประปำส่วนภูมิภำคจะปรับรำคำค่ำน้ ำดิบ
จำก 8.50 บำท เป็น 10 บำท จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ 

ดร.ทนง พิทยะ                               : - ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำในกำรผลิตน้ ำประปำ และ
ขำยน้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคด้วยรำคำตำมสัญญำ 
จึงไม่มีผลกระทบ 

นำยธำรำ ชลปรำณี                     : - แสดงควำมคิดเห็นให้ตรวจเช็คเอกสำรเพื่อควำมเข้ำใจที่ ถูกต้อง
เก่ียวกับกำรลงมติในวำระที่  4 โดยผู้ลงมติออกเสียง 3 ใน 4 ของ      
ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน และกำรจ่ำยเงิน
ปันผลในปีนี้ ที่จะจ่ำยในเดือนเมษำยนปีหน้ำ หน้ำ 102 ของรำยงำน
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิสระ แจ้ง ว่ำในระยะเวล ำ          
9 เดือนก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 0.56 บำท ถ้ำน ำมำเทียบ

ผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้น   

ประธำน ฯ 

ประธำน ฯ 

ผู้ถือหุ้น 

ประธำน ฯ 
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ตัวเลขกลับจะได้ผลตอบแทนประมำณ 0.75 บำทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว 0.30 บำท คงเหลือประมำณ 
0.40 บำท ดังนั้นกำรจ่ำยเงินปันผลปลำยปีที่  0.35 บำท อำจจะต่ ำ
เกินไป  และมีข้อสงสัยที่จะสอบถำม ดังนี้ 

  1. อ้ำงอิงถึงชื่อวำระที่  4 เป็นกำรก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต  ในขณะที่วำระที่  3 เป็นกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2  เพื่อ
ขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่   สมุทรสำคร -นครปฐม 
หมำยควำมว่ำ โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่หนึ่งไม่สำมำรถขยำยก ำลัง
กำรผลิตได้แล้วใช่หรือไม่ และพื้นที่โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่  1
จ ำนวนก่ีไร่ 

 2. พื้นที่โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่1 ประมำณ 50 ไร่ มีก ำลังกำรผลิต
จ ำนวน 440,000 ลู กบำศก์เมต รต่อ วัน ในขณะพื้นที่ โรง ผลิ ต
น้ ำประปำแห่งที่2 ประมำณ 40 ไร่ มีก ำลังกำรผลิต จ ำนวน 400,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ขอสอบถำมว่ำข้อจ ำกัด ของควำมสำมำรถใน
กำรผลิตน้ ำประปำ (Bottleneck) อยู่ที่แหล่งน้ ำดิบ หรือขนำดของ
พื้นที่  

  3. ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีกำรลงทุน จ ำนวน 2,903.70 ล้ำนบำท เพื่อ
จะขยำยก ำลังกำรผลิต 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และ ปี 2560 
จะขยำยก ำลังกำรผลิตอีก 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน สอบถำม
ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตแต่ละคร้ังเป็นจ ำนวนเท่ำไร 

      4. ควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรนี้ 
      เพียงพอหรือไม่ 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  :  - ชี้แจงข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1.โรงผลิตน้ ำประปำที่บำงเลนมีพื้นที่  ประมำณ 50 ไร่ ไม่สำมำรถ
ขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำได้อีก  
2. โรงผลิตน้ ำประปำทั้ง  2 แห่ง  ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตน้ ำประปำ
แตกต่ำงกัน โครงกำรก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่
ปทุมธำนี-รังสิต ใช้เทคโนโลยี Conventional แบบ Sludge Blanket 
ส่วนโครงกำรนี้ ใช้เทคโนโลยีแบบ Membrane Ultra Filtration 
3. กำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำระยะที่2 อีก100,000 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน จะใช้เงินลงทุนอีกประมำณ 729 ล้ำนบำท 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
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4. บริษัทฯ มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรนี้
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดได้  

นำยธำรำ ชลปรำณี                     : - สอบถำมว่ำ กำรใช้เงินทุน จ ำนวน  729 ล้ำนบำท ในกำรขยำย
ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำระยะที่2 จ ำนวน 100,000 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน ของโครงกำรนี้เม่ือเปรียบเทียบกับกำรขยำยก ำลั งกำรผลิต
ของพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิต จ ำนวน 367 ล้ำนบำท ต่อก ำลังกำรผลิตที่
เพิ่ มขึ้ น จ ำนวน 58,000 ลู กบำศ ก์เมต รต่อ วัน  ค ำนวนได้ ว่ ำ
ค่ำใช้จ่ ำยในโครงกำรนี้ไม่ค วรเกิน  600 ล้ำนบำท ไม่ทรำบว่ำ         
ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันหรือไม่      

ดร.ทนง พิทยะ                             : - ชี้แจงว่ำ คงไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบแบบนั้นได้ เพรำะกำร
ขยำยก ำลังกำรผลิตจำกโรงงำนในปัจจุบัน คือ กำรแก้ปัญหำคอ
ขวด (Bottleneck) ซึ่งบำงจุดมีกำรเพิ่มท่อและบำงจุดอำจมีกำรเพิ่ม
ป๊ัม แต่ถ้ำเป็นโรงงำนใหม่จะต้องก่อสร้ำงใหม่ทั้งระบบ เพรำะฉะนั้น
กำรเปรียบเทียบกันอำจจะท ำได้ยำก ส ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรนี้ 
เฟส 2 จ ำนวน 729 ล้ำนบำท โดยกำรลงทุนคร้ังแรกได้มีกำร
เตรียมกำรเก่ียวกับท่อและระบบหลำยๆอย่ำงไว้แล้ว ซึ่ง มีควำม
แตกต่ ำงกับกำรขยำยก ำลั งกำรผ ลิต  เพื่ อแ ก้ ปัญหำคอขวด 
(Bottleneck) ต้นทุนจึงไม่เท่ำกับโครงกำรนี้       

นำยธำรำ ชลปรำณี                     : - สอบถำมว่ำ กำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำทุกๆ 100,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ของโครงกำรนี้  มีควำมแตกต่ำงกับกำรขยำย
ก ำลังกำรผลิตของพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิตอย่ำงไร 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                  :  - ชี้แจงว่ำ โครงกำรก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่
ปทุมธำนี-รังสิตใช้เทคโนโลยี Conventional แบบ Sludge  Blanket 
ส่วนโครงกำรนี้ ใช้เทคโนโลยีแบบ Membrane Ultra Filtration ซึ่ง มี
 ประสิทธิภำพในกำรรองรับปัญหำคุณภำพน้ ำดิบในอนำคต และ
ช่วยประหยัดค่ำไฟฟ้ำมำกขึ้น ซึ่งไม่ส ำมำรถเปรี ยบเที ยบแบบ
บัญญัติไตรยำงค์ได้  

นำยณรงค์ แสงสุริยะ                     : - ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ แต่ละที่จะมี 
รำยละเอียดไม่เหมือนกัน บำงที่อำจจะเพิ่มท่อหรือป๊ัมเพียงอย่ำง
เดียวไม่เหมือนกับกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำใหม่  

นำยธำรำ ชลปรำณี                     : - มีข้อสงสัยสอบถำมเพิ่มเติม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้น  

ประธำน ฯ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

กรรมกำร 
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1. กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่2จะสำมำรถรองรับกำรผลิต
ได้เท่ำไร ควรจะเตรียมกำรรองรับก ำลังกำรผลิตที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนำคตอย่ำงไร 
2. กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติกำรใช้แหล่งน้ ำดิบ จ ำนวน 
120,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ จะส่งผ ล
กระทบต่อโครงกำรนี้จ ำนวน 400,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันหรือไม่ 
อย่ำงไร 

นำยณรงค์ แสงสุริยะ                    : - ชี้แจงข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 1. โครงกำรนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับก ำลังกำรผลิตที่

จะเพิ่มขึ้นในอนำคตเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่ำงเช่น บ่อสูบน้ ำดิบและ
ท่อ ได้เตรียมกำรรองรับก ำลังกำรผลิตไว้ที่  400,000 ลูกบำศ์กเมตร
ต่อวัน หำกจะมีกำรขยำยก ำลังกำรผลิตในภำยหลังจะใช้เงินลงทุน
น้อยลง 

 2. ส ำหรับกำรขออนุญำตใช้แหล่งน้ ำดิบ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติ
จำกหนว่ยงำนที่เก่ียวข้อง และกรณีของน้ ำดื่มน้ ำใช้จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นล ำดับแรก 

นำยหงษ์ทอง อำทิตย์                  :  - ชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรขออนุญำตใช้แหล่งน้ ำดิบว่ำ บริษัทฯ ได้
ย่ืนขออนุมัติใช้แหล่งน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนไปหลำยปีแล้ว ขณะนี้ 
เร่ืองอยู่ที่กรมทรัพยำกรน้ ำในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเร่ืองน้ ำ  โดย
ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ แต่เนื่องจำก
ขณะนี้ รัฐบำลยังไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว เร่ืองนี้จึง ยัง
ไม่มีกำรอนุญำต ในขณะที่ พระรำชบัญญัติน้ ำแห่งชำติ ก็ยังไ ม่
ประกำศบังคับใช้ 

นำยพิชัย เฟื่องฟูตระกูล               :  - สอบถำมเก่ียวกับกำรไปร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ขอทรำบเหตุผล
ว่ำ ท ำไมต้องก ำหนดอำยุผู้ที่จะเดินทำงไปร่วมกิจกรรมด้วย  

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์               :  - ชี้แจงว่ำ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมพำผู้ถือหุ้นไปร่วมกิจกรรมส่งมอบ
ผืนป่ำที่ปลูก ปี 2555 ให้กับ กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์
พืช ณ อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี มีข้อจ ำกัดเร่ือง
ที่พัก และพื้นที่ปลูกป่ำมีระยะทำงไกล จึงต้องก ำหนดอำยุเนื่องจำก
เกรงว่ำผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับควำมไม่สะดวกสบำยและเหน็ดเหนื่อยกับ
กำรเดินทำง  

 

กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรผู้จัดกำร 



 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                    - หน้ำ 19 - 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี             : - สอบถำม ว่ำ กำรที่บริษั ทฯ จะ ต้องออกหุ้นกู้จะต้องขอควำม
เห็นชอบ จำกผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่   

ดร.ทนง พิทยะ       : - ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ มีวงเงินเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกำรในคร้ังนี้ 
 

 

  เม่ือไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริษัท      
ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 
เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ สุมทรสำคร-นครปฐม 

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่2  เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่สุมทรสำคร -นครปฐม 
จ ำนวน  2,903,700,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,469,851,991 99.5209 
ไม่เห็นด้วย 228,000 0.0088 
งดออกเสียง 115,587,500 4.4703 

 

 มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 52 รำยจ ำนวนหุ้น 35,400,947 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ทั้งสิ้น 827 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,345,567,891 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริ ษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”) เป็น

ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นท่ีปทุมธำนี -รังสิต  ของ
บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด 

 ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนต่อที่ประชุม 
         กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (“ประปำปทุม”)  ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในระบบผลิตน้ ำประปำปัจจุบัน จ ำนวน 388,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  จำกกำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำพบว่ำ ภำยในเวลำอันใกล้นี้จะมี
ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำในพื้นที่สูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรผลิตน้ ำประปำที่บริษัท ฯ มีอยู่เพื่อลดผลกระทบ
จำกกำรขำดแคลนน้ ำประปำในอนำคต ประปำปทุมจึงจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้สำมำรถเร่ิมต้นจ่ำยน้ ำให้แก่ผู้ใช้น้ ำได้ทันกับ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในพื้นที่ที่ เพิ่มขึ้นเร่ิมต้นที่  57,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยจะเข้ำท ำสัญญำ 
Engineering Procurement and Construction :  EPC กับบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ให้เป็นผู้ ก่อสร้ำง 

ผู้ถือหุ้น 

ประธำน ฯ 
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จัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ ำประปำปทุมธำนี  โดยมีมูลค่ำตอบแทนกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำงใน
โครงกำรนี้จ ำนวน 367,100,000 บำท (สำมร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนหน่ึงแสนบำท) ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจำรณำรำยละเอียดของรำยกำร 
รวมถึงได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด เพื่อแสดงควำมเห็น
เก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเหมำะสมของรำคำยุติธรรมเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ โดยคณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน)  เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำง
โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิตมีควำมสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม
ธุรกิจปกติ เนือ่งจำก ช.กำรช่ำง มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรก่อสร้ำง  และมีประสบกำรณ์ในกำร
เป็นผู้จัดหำ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่ำพอใจในกำรก่อสร้ำง  อีกทั้ง  มีฐำนะทำงกำรเงินที่ ม่ันคง  โดย
สำมำรถท ำกำรก่อสร้ำงให้งำนแล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำและงบประมำณที่แน่นอน  และได้ผลงำนที่มี
คุณภำพ อีกทั้ง มูลค่ำสัญญำในกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง ได้เสนอรำคำเป็นจ ำนวนเงิน 367,100,000 บำท (สำม
ร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนหน่ึงแสนบำท) เม่ือเปรียบเทียบกับรำคำที่บริษัท เอพซีลอน จ ำกัด ที่ปรึกษำทำงด้ำน
วิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ ประเมินรำคำก่อสร้ำงไว้ที่  378 ,300 ,000 บำท 
(สำมร้อยเจ็ดสิบแปดล้ำนสำมแสนบำท) พบว่ำรำคำที่ ช. กำรช่ำงเสนอมำนั้นต่ ำกว่ำ ดังนั้นรำคำที่  ช.กำรช่ำง 
เสนอมำจึงเป็นรำคำเหมำะสม 

  ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีข้อคิดเห็น /ข้อซักถำมเก่ียวกับกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง เป็น
ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต  ของบริษัท ประปำ
ปทุมธำนี จ ำกัด หรือไม่ 
 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถำมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

: - ขอทรำบว่ำในวำระนี้ใครไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนบ้ำง 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

: -  แจ้งจ ำนวนตัวเลขผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวำระที่  4  ว่ำมี
จ ำนวน 17 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 769,100,700 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.28 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

: -  ขอให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระแสดงควำมคิดเห็นต่อโครงกำรฯ  
 

นำยสมเกียรติ วงศ์บุบผำ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

: -  ชี้แจงว่ำหลังจำกได้ท ำกำรศึกษำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต  ของบริษัท ประปำปทุมธำนี 
จ ำกัด เห็นว่ำวัตถุประสงค์โครงกำรฯ มีควำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรผลิต  เนื่องจำกข้อมูลกำรผลิตในงวด 9 
เดือนของปี 2557 มีกำรผลิตสูงถึง 391,172 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
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ซึ่งสูงกว่ำก ำลังกำรผลิตพื้นฐำนที่  388,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  
ซึ่งถ้ำบริษัทฯ ไม่ท ำกำรขยำยก ำลังกำรผลิต ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ควำมต้องกำรกำรใช้น้ ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  และ
ในด้ำนอ่ืนบริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจที่มีค วำมเชี่ยวชำญ แล ะ
ด ำ เนิ นกำรมำตลอด ดัง เช่ นที่ กรรมกำรผู้ จัด กำรได้ รำยง ำน 
โครงกำรฯ มีอัตรำผลตอบแทน ร้อยละ  10.18 และกำรคืนทุนที่
ประมำณ 6 ปี ซึ่งครอบคลุมเวลำประกอบกิจกำรของบริษัทฯ  
นอกจำกนี้เห็นว่ำเป็นโอกำสของบริษัทฯ ในกำรรักษำควำมเป็น
ผู้น ำในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหำกบริษัทฯ ไม่เตรียม
ควำมพร้อมในกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้น กำรประปำส่วนภูมิภำค
อำจเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนเข้ำมำบริหำรจัดกำรแทน 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

: - สอบถำมว่ำกำรขออนุมัติเงินจ ำนวน 367.1 ล้ำนบำท เพื่อน ำไปใช้
เพิ่มแรงดันท่อน้ ำใช่หรือไม่ และแรงดันน้ ำนี้ มีควำมสม่ ำเสมอ
หรือไม่ 

นำยณัฐพนธ์ กลิ่นห้ำวหำญ 
ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 - ชี้แจงว่ำกำรขออนุมัติจ ำนวนเงิน 367.1 ล้ำนบำท เป็นกำรเพิ่ม
ก ำลังกำรผลิตด้วยกำรขยำยคอขวดในจุดต่ำงๆของระบบรับน้ ำดิบ
และระบบผลิต ซึ่งไม่เ ก่ียวข้องกับท่อส่งน้ ำ ปัจจุบันกำรผลิ ต
น้ ำประปำเต็มตำมอัตรำกำรผลิตแล้วส่งผลให้แรงดันน้ ำอ่อนใน
บำงช่วงเวลำ 

นำยปรำโมทย์ ลิบรัตนสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

 - ขอให้บริษัทฯ อธิบำยรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษทำงกำรเงิน
อิสระ ในหน้ำที่ 5 กรณีที่ 1 อัตรำส่วนลด (WACC) เปลี่ยนแปลงใน
อัตรำร้อยละ 5 จำกที่ประมำณกำรไว้ 

นำยสมเกียรติ วงศ์บุบผำ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

 -  ชี้แจงว่ำกำรประมำณกำรเพื่อหำกระแสเงินสดสุทธิโดยใช้วิธีคิด 
WACC ใชอั้ตรำ discount rate ระหว่ำงร้อยละ  5.34-10.07 คิด
เป็นอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 6.67 ซึ่ง เป็นต้นทุนเฉลี่ยทำงกำรเงินและ
ต้นทุนส่วนทุน เนื่องด้วยเป็นกำรสมมุติฐำน จึงได้มีกำรจัดท ำ 
Feasibility ว่ำถ้ำ discount rate เพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ5 จะมี
อัตรำผลตอบแทนต่อโครงกำรเป็นอย่ำงไร โดยได้รำยงำนผลอยู่ใน
หน้ำ 150 เช่น ในกรณีที่ : 
- Discount rate เพิ่มขึ้นร้อยละ 5, NPV จะลดลงเหลือ 96.27  
- Discount rate ลดลงร้อยละ 5, NPV จะเพิ่มขึ้นมำที่ 119.66 
- IRR เฉลี่ยร้อยละ10 จะไม่ได้รับผลกระทบ 
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นำยปรำโมทย์ ลิบรัตนสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

 -   สอบถำมว่ำกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท เป็นกำรออกหุ้น
กู้ในสองโครงกำรใช่หรือไม่ อัตรำดอกเบ้ียร้อยละเท่ำไร 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนฯ 

 - ชี้แจงว่ำหำกบริษัท ฯจะออกหุ้นกู้อำยุ 3 ปี บริษัท ฯได้ประเมินว่ำ
อัตรำดอกเบ้ียประมำณร้อยละ 3.35 และหุ้นกู้อำยุ 5 ปี อัตรำ
ดอกเบ้ียประมำณร้อยละ 3.55 โดยอัตรำดอกเบ้ียดังกล่ำว จะ
ค ำนวณจำกอำยุหุ้นกู้กับภำวะเศรษฐกิจที่ ยังไม่ฟื้นตัว รัฐบำลจึง
ยังคงตรึงอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยให้ต่ ำไว้เพื่อให้เกิดกำรขยำยกำร
ลงทุนและกำรผลิต โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำแนวโน้มตลำดเงินซึ่ง
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้กู้ในช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ในกำรออกหุ้นกู้ และ
จำก Rating AA- ของบริษัทฯ จะท ำให้อัตรำดอกเบ้ียไม่สูง  อยู่ที่
ประมำณร้อยละ 3.35-3.55 

นำยปรำโมทย์ ลิบรัตนสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

 -   ท ำไมต้นทุนเฉลี่ยของอัตรำส่วนลด (WACC) สูงถึงร้อยละ 5-10 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนฯ 

 - -  ในควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เป็นกำรส ำรองให้สู งไว้ก่อน 
ถ้ำกู้ได้ต่ ำกว่ำนั้น บริษัทฯ จะได้รับก ำไรมำกขึ้น 

นำยธำรำ ชลปรำณี 
ผู้ถือหุ้น 

 - โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต จะ
แล้วเสร็จเม่ือไหร่ 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธำนฯ 

 -  โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต จะ
แล้วเสร็จประมำณปลำยปี 2558 ใช้เวลำ 1 ปี 

นำยธำรำ ชลปรำณี 
ผู้ถือหุ้น 

 - -   ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในปัจจุบันเกินควำมสำมำรถในกำรผลิต
น้ ำประปำที่จ ำนวน 388,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ของบริษัท
ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และที่จ ำนวน 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วัน ของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เป็นควำมสำมำรถใน
กำรผลิตจริงหรือไม่ และบริษัทฯ ทรำบควำมต้องกำรใช้น้ ำที่ เพิ่ม
มำกขึ้นได้อย่ำงไร 

นำยณัฐพนธ์ กลิ่นห้ำวหำญ 
ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 - -  ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ตำม 
กำรออกแบบ (Design) คือ 388,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  ผลิตได้
จริง 391,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ
ของบริษัท ทีทีดั บบลิว  จ ำกัด ( มหำชน)  ต ำม กำรออกแบบ 
(Design) คือ 440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ผลิตได้จริง มำกกว่ำ 
440,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือมำกกว่ำเพียงเล็กน้อย 

นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  - -   กล่ำวเพิ่มเติมว่ำขณะนี้บริษัทฯ ได้ท ำหน้ำที่มำกกว่ำผู้ขำยส่ง    
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กรรมกำรผู้จัดกำร โดยได้ตั้งทีมเฉพำะกิจเข้ำพบลูกค้ำรำยใหญ่ จึงทรำบว่ำบำงรำยมี
ปัญหำควำมไม่พอเพียง ซึ่งหำกไม่ได้รับกำรแก้ไขอำจจะใช้น้ ำ 
บำดำลแทน ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องกำรให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นน้ัน 

-  
เม่ือไม่มีค ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำลงมติ อนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.

กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำใน
พื้นที่ปทุมธำนี-รังสิต ของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด 

 

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”)  เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิต  ของบริษัท ประปำปทุมธำนี 
จ ำกัด จ ำนวน 367,100,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

กำรออกเสียง จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ  
เห็นด้วย 2,469,933,791 95.5240  
ไม่เห็นด้วย 228,000 0.0088  
งดออกเสียง 115,505,700 4.4672  

  

  มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน -0- รำยจ ำนวนหุ้น -0- หุ้น รวมเป็นจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทั้งสิ้น 
ทั้งสิ้น 827 รำย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,345,567,891 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   
วำระท่ี 5 พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ  

ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซักถำมเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ซักถำม 
ประธำนฯ ได้แสดงควำมเห็นกำรคำดกำรทำงเศรษฐกิจในปี 2558 ตำมที่คุณชัชชัย คุณงำมได้ ขอควำมเห็นไว้
ดังนี้ 

เศรษฐกิจในขณะนี้ยังอยู่ในสภำวะชะลอตัวและจะต่อเนื่องไปถึงปี 2558 เนื่องจำกเศรษฐกิจในยุโรป
ยังไม่ฟื้นตัวและสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศเดียวที่เร่ิมมีแนวโน้มกำรฟื้นตัว  แต่ขณะนี้รำคำพลังงำนปรับลดลง
ท ำให้ประเทศที่จ ำหน่ำยพลังงำนเร่ิมมีปัญหำ เช่น ประเทศรัสเซีย ซึ่งประสบปัญหำอย่ำงมำกและส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวรัสเซียที่มำท่องเที่ยวในประเทศไทยท ำให้มีแนวโน้มลดลง รวมถึงเศรษฐกิจในยุโรป
ก็ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกำก็พยำยำมเร่งกำรฟื้นฟูโดยกำรพึ่งพำตนเองลดกำรน ำเข้ำเ ช่นที่ผ่ำน
มำโดยพยำยำมใช้ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเมือง  กำรเงิน และพลังงำนแสดงให้เห็นว่ำยังคงมีศักยภำพและ
สำมำรถก ำกับดูแลเศรษฐกิจของโลกได้ ในขณะที่ส่วนใหญ่จะมองว่ำประเทศรัสเซีย ประเทศจีน ก ำลังเติบโต
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และมีศักยภำพในกำรดูแลประเทศในแถบเอเชีย  ท ำให้ประเทศสหรัฐอเมริกำเร่ิมออกนโยบำยและกลยุทธ์
ต่ำงๆ ในกำรท ำให้รำคำน้ ำมันลดลงส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ ำมันและมี
ต้นทุนเกิน 50 เหรียญสหรัฐ โดยเฉพำะประเทศรัสเซีย ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนโลจิสติกสูงมำกเนื่องจำกแหล่ง
ขุดเจำะน้ ำมันอยู่ลึก    
 ดังนั้น  ประเทศไทยจึงจะได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำกในเร่ืองกำรค้ำระหว่ำงประเทศในขณะที่จะ
ได้รับผลดีในด้ำนพลังงำนเนื่องจำกต้นทุนทำงด้ำนพลังงำนลดลงเพรำะประเทศไทยเป็นผู้น ำเข้ำพลังงำนไม่ได้
เป็นผู้จ ำหน่ำย แต่ในด้ำนกำรท่องเที่ยวยังประเมินสถำนกำรณ์ได้ค่อนข้ำงยำกเนื่องจำกมีควำมผันผวน
ค่อนข้ำงสูงเพรำะตรำบใดที่ประเทศใหญ่ๆ ยังไม่ร่วมมือกันและยังคงใช้เกมส์ทำงกำรเมือง เกมส์ทำงธุรกิจ เพื่อ
สร้ำงอ ำนำจ  รวมถึงประ เทศในแถบยุโรปที่พยำยำมรวมตัวกันเพื่อแข่งขันกับประเทศสหรัฐอเมริกำและ
ประเทศจีน จึงเป็นเร่ืองที่น่ำกังวลว่ำเศรษฐกิจของโลกก็ยังคงส่งผลกระทบถึงประเทศไทย 

ในส่วนของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (Asean Economic Community หรือ AEC) ก็ยังเป็นควำม
ร่วมมือของกลุ่มประเทศที่ค่อนข้ำงเล็กถึงแม้ว่ำจะมีประชำกรถึง 600 ล้ำนคน แต่ทุกประเทศในกลุ่ม  AEC มี
กำรค้ำขำยกับประเทศต่ำงๆในโลกสูงมำกๆ เช่น ประเทศไทยและประเทศมำเลเซียมีกำรส่งออกรวมกับกำร
น ำเข้ำเกินกว่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์สูงถึงเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์  ดังนั้นทุกประเทศ ใน 
AEC ก็จะแข่งขันกันกันเองในกำรส่งออก กล่ำวคือ ในภำคเกษตรกรรมประเทศไทยก็จะต้องแข่งขันกับ 
ประเทศเวียดนำม ประเทศลำว ประเทศเมียนม่ำร์ ประเทศกัมพูชำ ส่วนภำคอุตสำหกรรมประเทศไทยก็จะต้อง
แข่งขันกับประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหำกเรำไม่ปรับตัวก็จะต้องพบกับควำมยำกล ำบำกในกำร
แข่งขันแม้ว่ำเรำจะมีพื้นฐำนแข็งแกร่งกว่ำประเทศอ่ืนในด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตแต่หำกเป็นอุตสำหกรรมที่
ใช้แรงงำน ก็จะเร่ิมแข่งขันกับประเทศอ่ืนไม่ได้  จึงควรต้องพิจำรณำหำแนวทำงไปสู่ อุตสำหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีสูงขึ้น   

ทั้งนี้  คิดว่ำประเทศไทยยังคงมีศักยภำพที่ดีที่มีสมดุลในภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรมแต่
คำดว่ำยังคงต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวให้ดีขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจภำพรวมและกำรฟื้นตัวซึ่งขึ้นอยู่กับหลำย
ปัจจัย อำทิกำรเร่งฟื้นฟูควำมเชื่อม่ันและควำมคลี่คลำยทำงกำรเมือง กำรเลือกตั้ง ตลอดจนนโยบำยกำรลงทุน
ของภำครัฐที่มีควำมชัดเจนซ่ึงจะส่งผลให้ควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น สรุปได้ว่ำสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังมีทิศทำงชะลอตัว 
             ประธำนฯ  ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชุม ขอขอบคุณกับควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนใดที่จะต้องพิจำรณำ ประธำนฯ กล่ำวปิดประชุมเวลำ 16.20 น. 
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