
หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ หองแลนดมารคบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพ

138 ถนนสุขุมว�ท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เปดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซ�่งพิมพโคด

มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม



 
 
 

 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชุมผู้ ถือ
หุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดู
ข้อมลูได้อยา่งสะดวกและ รวดเร็ว  

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2) ตาม
ขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

 

 ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code  
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการ

ประชุม  
หมายเหต:ุ กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเิคชัน่ (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line 
เป็นต้น  

 

 ส าหรับระบบ Android  
1. เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
 เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน)      เลอืก QR Code      สแกน QR Code  

2.  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชุม 
 

 

 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด  
รายงานประจ าปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ าปี 2561 
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เลขท่ี  TTW/091/62 
 

11 มีนำคม 2562 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 

เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มำด้วย 1. รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
  2. รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ประจ ำปี 2561 (QR Code Card) 
  3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตั ิและประสบกำรณ์ กำรท ำงำนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
      ประจ ำปี 2562 
  4. ข้อมลูผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรและนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
  5. คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
  6. ข้อบงัคบับริษัทสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 
  7. ข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ำมำในวนัประชมุ) 
  9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข.) 
  10. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 
  11. คูมื่อแนวปฏิบตัสิ ำหรับผู้ ถือหุ้น   
  12. แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ 

   
ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชมุครัง้ท่ี 1/2019 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 

2562 ได้มีมติให้เชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 
ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และจำกกำรท่ี
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงวนัท่ี 1 กันยำยน 2561 ถึง 31 ธันวำคม 
2561 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทจงึก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุ ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูและรำยละเอียดประกอบกำร
ประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมตัง้แต่วันท่ี 11 มีนำคม 2562 เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชมุดงันี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  บริษัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 และได้จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว และได้แนบส ำเนำรำยงำนกำรประชมุฯ มำพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 1 (หน้ำ 16) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ   :  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 ได้มีกำรบนัทึกไว้อย่ำงถกูต้องครบถ้วนจงึเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชมุฯ ดงักลำ่ว 

  การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ดงัรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งท่ีส่ง
มำด้วย 2 (หน้ำ 88)  ซึ่งมีสำระส ำคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบกำรโดยรวม ควำมส ำเร็จตำ่งๆ 
และ กิจกรรม/โครงกำรเพ่ือตอบแทนชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดงันี ้ 
ด้านการด าเนินงาน 
ผลประกอบการโดยรวมในปี 2561  
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดจ่ำยน ำ้รวมของทัง้ 2 พืน้ท่ีเทำ่กบั 304.2 ล้ำนลกูบำศก์เมตร 

เป็นของพืน้ท่ีให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐมจ ำนวน 158.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพิ่มขึน้
กว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 8.50 และพืน้ท่ีให้บริกำรปทุมธำนี-รังสิตจ ำนวน 145.9 ล้ำน
ลกูบำศก์เมตรเพิ่มขึน้กวำ่ปีท่ีผำ่นมำร้อยละ 7.36 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี ก ำไรสทุธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 2,861 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2560 จ ำนวน 180 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 เน่ืองจำก  
- รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ประปำเพิ่มขึน้ 

-    สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจำกบริษัทยอ่ยของบริษัทร่วม 
   มียอดขำยไฟฟ้ำท่ีเพิ่มขึน้ 

-     คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินลดลง เน่ืองจำกกำรจำ่ยคืนเงินกู้ ยืมก่อนก ำหนด 
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สรุปข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั                                                                                                       (หนว่ย : ล้ำนบำท) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม 23,330 23,277 25,765 21,664 21,845 24,370 

หนีส้ินรวม 10,965 11,399 14,230 10,776 11,230 14,061 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 12,365 11,878 11,535 10,888 10,615 10,309 

รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ประปำ 5,807 5,474 5,270 3,975 3,772 3,624 

รำยได้จำกกำรบริกำร 118 121 109 42 43 37 

รำยได้รวม 5,949 5,747 5,499 5,004 4,973 4,625 

ต้นทนุขำยและบริกำร 1,722 1,564 1,497 1,011 925 904 

คำ่ใช้จ่ำยบริหำร 280 257 244 230 199 196 

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 372 407 433 372 407 433 

ภำษีเงินได้นิตบิคุคล 616 632 607 450 470 435 

ก ำไรขัน้ต้น 4,203 4,031 3,882 3,006 2,890 2,756 

ก ำไรสทุธิ 2,861 2,681 2,492 2,667 2,700 2,391 

มลูคำ่หุ้นตำมบญัชี (บำท/หุ้น) 3.10 2.97 2.89 2.73 2.66 2.58 

ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.71 0.67 0.62 0.67 0.68 0.60 
 

   อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 70.94 72.04 72.16 74.83 75.74 75.29 

 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 48.09 46.64 45.33 53.29 54.28 51.70 

 อตัรำผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 23.14 22.57 21.61 24.49 25.43 23.20 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

      

 อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 12.26 11.52 9.67 12.31 12.36 9.81 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 19.86 17.40 15.67 23.24 22.60 20.01 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ       

 อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.89 0.96 1.23 0.99 1.06 1.36 

 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 83.68 89.29 96.04 89.76 88.67 100.10 
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ความภาคภูมิใจ 
  ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินในส่วนของเครดิตองค์กรและตรำสำรหนี ้

ระดบั AA- จำกบริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั 
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยตำม

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีหรือ Corporate Governance Reporting of Thai Listed 
Companies (CGR) ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 657 บริษัท TTW ได้รับกำรประเมินในระดบั 
“ดีมำก” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 

     ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีเป็น “ดัชนีควำมยั่งยืน SET THSI 
Index” ครัง้แรกของตลำดทนุไทย โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ได้รับกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (AGM) ประจ ำปี 2561 เต็ม 100 
คะแนน 5 ปีตอ่เน่ือง โดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

กิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม 

 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน  
บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ทุนอำหำรกลำงวัน และอุปกรณ์กำรเรียนแก่

โรงเรียนในพืน้ท่ีบริกำร มำตัง้แต่ปี 2549 โดยมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขำด
แคลนทนุทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรมอบทุนกำรศึกษำในพืน้ท่ีบริกำรจ ำนวน 230 ทนุๆ 
ละ 3,000 บำท ให้แก่นักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนเกรดเฉล่ีย 3.50 ขึน้ไป พร้อมมอบทุนอำหำร
กลำงวนัแก่ศนูย์กำรศกึษำพิเศษประจ ำจงัหวดั จ ำนวน 3 แหง่ 
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย (ศสอ.) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ท ำกำรศึกษำโดยกำรน ำตะกอนน ำ้ประปำมำพัฒนำเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ 4 ชนิด ได้แก่ 1) สำรดดูซบัฟลูออไรด์ 2) อิฐบล็อกประสำน 3) กระเบือ้งปพืูน้ 
และ 4) กระเบือ้งตกแตง่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น ำวสัดท่ีุได้พฒันำมำก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียน
วดัรำษฎร์ธรรมำรำม ต ำบลนำโคก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง
คณุภำพชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกำส ปี 2561 ของส ำนกังำนรองนำยกรัฐมนตรี 
พลอำกำศเอก ประจิน จัน่ตอง อีกทัง้ บริษัทฯ และ ศสอ. ยงัได้ท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ ใน
กำรน ำตะกอนน ำ้ประปำมำใช้ดดูซบัแมงกำนีส ท่ีปนเปือ้นในน ำ้ดิบแม่น ำ้ท่ำจีน ปกติต้องใช้
ดำ่งทบัทิมเป็นสำรเคมีก ำจดัแมงกำนีส ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรตอ่ยอดงำนวิจยัผลิตภณัฑ์สำรดดูซบั
ฟลูออไรด์ นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และโครงกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ได้น ำตะกอน
น ำ้ประปำมำพฒันำเพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ โดยมีเปำ้หมำยผลิตภณัฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ 1) ปุ๋ ยหมกัท่ี
ใช้ปลกูกบัข้ำวสพุรรณบรีุ 1 และข้ำวโพดฝักออ่น 2) อิฐมอญ และ 3) ถ่ำนอดัแทง่  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2561  
 

การลงมต ิ :   วำระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจำกเป็นกำรรำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 
สิ น้สุดวัน ท่ี  31 ธันวำคม 2561  ของบริษัทฯ  ไ ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบและ รับรองโดย             
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่ง
สงักัดบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตำมหลกัมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน" และ “งบกำรเงินและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร” รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 2 (หน้ำ 83)  

สรุปข้อมลูทำงกำรเงิน ดงันี ้                                                          (หนว่ย : ล้ำนบำท)                                                             

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 สนิทรัพย์รวม  

 หนีส้นิรวม 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
23,330 
10,965 
12,365 

 
23,277 
11,399 
11,878 

 
21,664 
10,776 
10,888 

 
21,845 
11,230 
10,615 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 รวมรำยได้ 

 รวมคำ่ใช้จ่ำย 

 ก ำไรสทุธิ 
 ก ำไรตอ่หุ้น 

 
5,949 
2,251 
2,861 
0.71 

 
5,747 
2,068 
2,681 
0.67 

 
5,004 
1,516 
2,667 
0.67 

 
4,973 
1,397 
2,700 
0.68 
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รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 

งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี 

 
 

3,844 
 

(1,168) 
 

(2,893) 
(217) 
(317) 

99 

 
 

3,417 
 

1,734 
 

(5,081) 
71 

246 
317 

 
 

2,538 
 

148 
 

(2,875) 
(189) 

281 
92 

 
 

2,271 
 

2,877 
 

(5,064) 
84 

197 
281                   

 

                  ความเหน็ของคณะกรรมการ     : เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ท่ีได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แล้ว ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 2 (หน้ำ 94) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   :   มำตรำ 115 แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรจะกระท ำ
มิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล  เงินปันผลนัน้ให้แบ่ง
ตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเทำ่ ๆ กนั โดยกำรจำ่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของ
บริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำรวมถึงกำรรักษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ 
ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้เพ่ือลดควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ำสำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำสงูสดุเท่ำท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดบัแรก โดยจะไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และ
ส ำรองอ่ืนๆ ท่ีก ำหนดไว้ในเง่ือนไขของสญัญำตำ่งๆ 
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บริษัทฯ ขอรำยงำนเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่ งบริษัทฯ ได้ด ำเนินตำมข้อบงัคบั
บริษัทฯ ข้อท่ี 38 ท่ีให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็น
ครัง้ครำว เม่ือเห็นวำ่บริษัทฯ มีก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และเม่ือได้จำ่ยเงินปันผลแล้ว ให้
รำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยคณะกรรมกำรในกำรประชุม
ครัง้ท่ี 4/2018 เม่ือวันท่ี 16 สิงหำคม 2561 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผล
ประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำทรวมเป็นเงินปันผลท่ีได้
ประกำศจำ่ยไปแล้วจ ำนวน 1,197 ล้ำนบำทและได้ท ำกำรจำ่ยเม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน 2561 
 

 บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 มีก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มีจ ำนวน 2,667 ล้ำนบำทและไมมี่ยอดขำดทนุสะสม บริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมนยัของมำตรำ115 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
และตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 จงึเห็นสมควรจำ่ยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2561 
แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำทคิดเป็นร้อยละ 89.76 ของก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,667 ล้ำน
บำทและคดิเป็นเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ 2,394 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทฯ ได้จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงปีแรกในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดงันัน้เงินปันผลส ำหรับคร่ึง
ปีหลังจะจ่ำยได้อีก 0.30 บำทต่อหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยจะจ่ำยในวันท่ี 30 
เมษำยน 2562 
 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงันี  ้
 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2559 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 2,667 2,700 2,391 

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

3. เงินปันผลจำ่ยตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.60 0.60 

4. รวมเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 2,394 2,394 2,394 

5. อตัรำเงินปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ)       89.8 88.7 100.0 

  ทัง้นี ้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษี กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับคร่ึงปีหลังของปี 
2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดดงันี ้  
1. ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ในอตัรำหุ้นละ 0.015 บำทรวม

เป็นเงิน 59.85 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำไม่ถกูหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย
และไมส่ำมำรถขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 
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2. ก ำไรของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ในอตัรำหุ้นละ 0.285 บำท
รวมเป็นเงิน 1,137.15 ล้ำนบำท ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำถกูหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ี
จำ่ยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดติภำษีคืนเงินปันผลได้ 

 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลงัและปี 2561 

ปี พ.ศ. 
เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลงั 
รวม 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการ
จ่ายเงนิปันผล
ต่อก าไรสุทธิ  

2556 0.25 0.35 0.60       101.50 %  
2557 0.30 0.35 0.65         94.60 % 
2558 0.30 0.30 0.60         97.50 % 
2559 0.30 0.30 0.60       100.00 % 
2560 0.30 0.30 0.60      88.67 % 
2561 0.30 0.30 0.60      89.76 % 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิกำร
จ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 
0.60 บำท เป็นไปตำมนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 

  การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

       
ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 120 
ก ำหนดว่ำ "ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้" เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 32 ท่ีก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน
คำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี นอกจำกนีส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ มีประกำศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุำคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จดัให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 
(EY) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ในงำนสอบ
บัญชี มีควำมต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบบัญชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี  
นอกจำกนี ้ยงัมีกำรให้บริกำรท่ีดี สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำท่ีมีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบท่ีมีคุณภำพน่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทัง้ EY เป็นบริษัทท่ี
ให้บริกำรกำรสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดบัสำกล  เป็นท่ียอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำงจึงสมควรแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจำก EY เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2562 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต และ/หรือ       
นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ และ/หรือ นำงกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชี
ประจ ำปี 2562 ในกรณีท่ีผู้ สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดัจดัหำผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอ่ืนของส ำนกังำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชี
และแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่ำวได้ โดยก ำหนดเงินค่ำ
สอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1,420,000 บำท  
 

ข้อมลูตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนปีของผู้สอบบญัชี 5 ปีท่ีผำ่นมำ ดงันี ้

ชื่อ/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที่ 

ปี พ.ศ. 

2561 2560 2559 2558 2557 

นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 5313     - 

นำงสำวสมุำลี รีวรำบณัฑิต 3970 - - - - - 

นำงพนูนำรถ เผ่ำเจริญ 5238 - - - - - 

นำงกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 - - - - - 
หมำยเหต ุ: ปี 2557 นำยกฤษดำ เลิศวนำ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั (EY) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

 

ทัง้นี ้กำรจดัจ้ำงผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 นัน้ ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
ซึง่ไมมี่ควำมสมัพนัธ์ และสว่นได้สว่นเสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่ำว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีอยำ่งอิสระ
แตอ่ยำ่งใด อีกทัง้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับบริกำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี 
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ข้อมลูเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีย้อนหลงั 2 ปีและปี 2562 ดงันี ้ 

รายการ 2562 2561 2560 

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 660,000 655,000 625,000 
คำ่สอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 600,000 600,000 
คำ่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 80,000 75,000 75,000 
รวม 1,340,000 1,330,000 1,300,000 
คำ่ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 80,000 70,000 - 
รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,400,000 1,300,000 

 

ส ำหรับข้อมูลเก่ียวกับประวตัิและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบญัชีแตล่ะท่ำนปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 3 (หน้ำ 52) 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  บริษัทฯ ได้มีกำรคดัเลือกผู้สอบบญัชีจำกส ำนักงำนสอบ
บญัชีชัน้น ำ โดยกำรคดัเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบรำคำค่ำสอบบญัชี ซึ่งได้ผ่ำนกำร
พิจำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบแล้ว ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
พิจำรณำอนมุตัมิต ิดงันี ้  

 แต่งตัง้นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313 นำงสำวสุมำลี           
รีวรำบัณฑิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขท่ี 5238 และนำงกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6137 จำก
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 ในกรณีท่ีผู้ สอบ
บญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้บริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำตอ่ืนของส ำนกังำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน
ของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงักล่ำวได้ โดยก ำหนดเงินค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็น
จ ำนวนเงิน 1,420,000 บำท  

  การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    : ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้  ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
กรรมกำรทัง้หมด  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสำม กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงั
จดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลำกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
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นำนท่ีสุดเป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

ในปี 2562 มีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้
1.   ดร. สมบตั ิกิจจำลกัษณ์ กรรมกำร 
2.   นำงพเยำว์ มริตตนะพร  กรรมกำร  
3.   นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ กรรมกำรอิสระ 
4.   นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวนัท่ี 1 กันยำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดย
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำปรำกฏวำ่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเข้ำมำยงับริษัทฯ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร  โดยพิจำรณำ
บุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนท่ีดี และมีภำวะผู้น ำ 
วิสยัทศัน์กว้ำงไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร สำมำรถอทุิศ
เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี  ้ยัง
ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ทกัษะจ ำเป็นท่ียงัขำด คณุสมบตัิท่ี
เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้รำยช่ือกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำร
ท่ีด ำรงต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจำรณำ
หลกัเกณฑ์และปัจจยัตำ่งๆ ดงันี ้
 ควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำย ุควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ

ในด้ำนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบกำร
พิจำรณำ คุณสมบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ประกำศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ข้อบงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีวุฒิภำวะและ
ควำมเป็นมืออำชีพ 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้บุคคล
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร. สมบตั ิกิจจำลกัษณ์ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
2.   นำงพเยำว์ มริตตนะพร   ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
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3.   นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
4.   นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกหนึง่วำระ 
 

รำยละเอียดประวตัแิละผลงำนของบคุคลทัง้ 4 ทำ่น ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 4 (หน้ำ 58) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในกรณีนี ้ได้พิจำรณำเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 4 ท่ำนได้แก่ ดร. สมบตัิ กิจจำลกัษณ์ นำงพเยำว์ มริตตนะพร นำย
ภทัรุตม์    ทรรทรำนนท์ และนำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำม
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ำมำเป็น
กรรมกำรอีกวำระหนึง่  

  การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    : พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 90 
ก ำหนดว่ำ "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม" และตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำ และค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรด ำเนินงำน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
หรือตำมท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจให้
กรรมกำร มีคณุภำพและสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ มี
กระบวนกำรท่ีโปร่งใสสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 และคำ่ตอบแทนประจ ำของคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2562 
โดยยึดนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกับ
คำ่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจและ
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กำรเติบโตด้ำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอ
คำ่ตอบแทน ดงันี ้
   องค์ประกอบคำ่ตอบแทน   

1. คำ่ตอบแทนประจ ำปี  
- คำ่ตอบแทนประจ ำ (Retainer Fee) 
- คำ่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (Incentive Fee) 
    หลกัเกณฑ์ 

1. ค่ำตอบแทนประจ ำ เป็นค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรเป็นรำยเดือน ไม่ว่ำจะมีกำร
ประชมุหรือไมก็่ตำม โดยพิจำรณำจำก 
- แนวปฏิบตัใินอตุสำหกรรม 
- ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจ 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ หรือภำวะ

ควำมต้องกำรของบริษัทฯ  
2. ค่ำเบีย้ประชุม เป็นค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรท่ีเข้ำประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ำย

เฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุเทำ่นัน้ 
3. คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน เป็นคำ่ตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยให้กับกรรมกำรปีละครัง้ 

โดยเช่ือมโยงกบัมูลคำ่ท่ีสร้ำงให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น ผลก ำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจำ่ย
ให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ซึง่คำ่ตอบแทนในสว่นนี ้ไมค่วรจะอยูใ่นระดบัท่ีสงูจนเกินควร 

4. ค่ำตอบแทนประจ ำและค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่  คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดเปรียบเทียบดงันี ้ 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2561 
ค่าตอบแทน 

ตามผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ ำนวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
 

 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนประจ ำ 2 ปีท่ีผำ่นมำและปี 2562 
ค่าตอบแทน 
ประจ าปี 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ ำนวนเงิน 7,890,000 7,890,000 7,890,000 
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ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

คณะกรรมการ ปี 2562 

 

ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมกำรบริษัท 5,206,000     5,206,000 5,206,000 
คณะกรรมกำรบริหำร 949,000        949,000 949,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 466,000        466,000 466,000 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 423,000        423,000 423,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 423,000        423,000 423,000 

รวม 7,890,000     7,890,000 7,890,000 
รำยละเอียดค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และค่ำตอบแทนประจ ำ
คณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2562 ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 5 (หน้ำ 68) 
 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ต่อคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ     :   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และค่ำตอบแทนประจ ำ
คณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2562 โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ ครบถ้วนแล้ว 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสำมัญ ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 18,420,000 บำทและค่ำตอบแทนประจ ำคณะกรรมกำร
บริษัทประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนไมเ่กิน 7,890,000  บำท  

 การลงมติ  :   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 90 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   
 

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้ำ
ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 
12 มีนำคม 2562 ตำมมำตรำ 89/26 ประกอบมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
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จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำและสถำนท่ี
ดงักล่ำว และเพ่ือให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรลงทะเบียนและ
ตรวจสอบเอกสำรผู้ เข้ำร่วมประชุม ตัง้แต่เวลำ  12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลำเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรประชมุตำมข้อบงัคบับริษัทฯ สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนนปรำกฏตำม 
สิ่งท่ีสง่มำด้วย 6 (หน้ำ 71) หำกทำ่นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะแก่ผู้ รับมอบฉนัทะให้
เข้ำร่วมประชมุตำมแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้แนบมำ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ ฉบบันี ้พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรประชมุและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ttwplc.com และหำกท่ำนผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระท่ำนใด
ทำ่นหนึง่ของบริษัทฯ ทำ่นสำมำรถแตง่ตัง้  

1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภบิาล  

2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทัง้นีก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระกำรประชมุ ยกเว้นกำรได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรในระเบียบวำระท่ี 7 รำยละเอียดประวตัปิรำกฏตำม สิ่งท่ีสง่มำด้วย 7 (หน้ำ 74) 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในกรณีท่ีมีกำรมอบฉันทะ กรุณำส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะพร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำทมำยังบริษัทฯ หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2420-6064 ภำยในวันท่ี 5 
เมษำยน 2562 และขอให้ท่ำนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนปรำกฏตำม  สิ่งท่ีส่งมำ
ด้วย 8 (หน้ำ 78) มำแสดงเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียน 

อนึ่ง เพ่ือให้ท่ำนผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทัง้เป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของ       
ผู้ ถือหุ้น หำกผู้ ถือหุ้นมีค ำถำมท่ีต้องกำรให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวำระท่ีน ำเสนอในครัง้นี ้สำมำรถ
จดัสง่ค ำถำมลว่งหน้ำทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิคส์มำท่ี cg@ttwplc.com หรือโทรสำร 0-2420-6064 

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ำแบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 ปรำกฏตำม สิ่งท่ีส่งมำด้วย 10  
(หน้ำ 79)  พร้อมทัง้คูมื่อผู้ ถือหุ้นเป็นข้อมลูเร่ืองกำรรับเงินปันผล กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัใบหลกัทรัพย์ กำรประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และกำรติดตอ่กบับริษัทฯ ปรำกฏตำม สิ่งท่ีส่งมำด้วย 11 (หน้ำ 80) และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุปรำกฏตำม สิ่งท่ีสง่มำด้วย 12 (หน้ำ 85) 

 
 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

                                                                                            (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท  




