


 

  
 
 

เน่ืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีอ้ยู่ระหว่างสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ 
COVID-19 ตามมาตรการของกรมควบคมุโรค 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ยังคงสามารถใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยไม่ตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีแสดงความประสงคใ์นการ
ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับมายัง ฝ่ายกิจการองค์กร                  
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน    
จงัหวดันครปฐม 73210 ภายในวนัศกุรท่ี์ 24 กรกฎาคม 2563  
 

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                   
ในการปฏิบตัิตนอย่างเครง่ครดั ดงันี ้

 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 
(1) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวดั โดยบริษัทจะจัดตัง้จุดคดักรองและตรวจวัด

อณุหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชุม หากท่านใดมีอณุหภูมิร่างกายตัง้แต่ 
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชุม ทั้งนีส้  าหรับผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีผ่านการคดักรอง ท่านจะตอ้งติดสติ๊กเกอร์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
(บริษัทขอให้ท่านน าหน้ากากอนามัยของท่านมาพรอ้มกับการประชุมดว้ย) รวมทั้งท าความสะอาดมือดว้ย
แอลกอฮอลล์า้งมือท่ีจดัเตรียมไวต้ามจดุตา่งๆ 

(2) เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งจดัท่ีนั่งในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่าง 1 เมตร ส  าหรบัรองรบั    
ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะไดเ้พียงประมาณ 150 ท่ีนั่ง ในการนี ้บริษัทจะระบุเลขท่ีนั่งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ี
ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพ่ือประโยชนใ์นการ
ป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนั่งท่ีจดัใหเ้ต็มแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ี
การประชมุเพ่ิมเติมได ้บริษัทจะจดัใหน้ั่งในพืน้ท่ีส  ารองแตย่งัตอ้งมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทในการเขา้
รว่มประชมุแทน 

(3) บริษัทขอความร่วมมือในการงดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณท่ีจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลด
โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

(4) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาด หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม บริษัทขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถาม
บนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งค าถามดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเพ่ือจัดส่งใหแ้ก่
ประธานกรรมการต่อไป ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบค าถามทั้งหมดไดท้ันเวลา บริษัทจะท าการบันทึกการตอบ
ค าถามไวใ้นรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพรภ่ายหลงัการประชมุ 

ข้อปฏิบัตเิพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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เลขท่ี TTW/192/63 
 

29 มิถนุายน 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
  2. รายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืน ประจ าปี 2562 (QR code) 
  3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2563 
  4. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
  5. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  7. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  8. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 
  9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
  10. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 

11. ค าชี ้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น         
และแนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้ 

  12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2020      
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ไดมี้มติใหเ้ล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ออกไปไม่
มีก าหนด โดยยกเลิกก าหนดการจดัประชุมและระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวเ้ดิมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี        
9 เมษายน 2563 รวมทั้งใหย้กเลิกวันก าหนดรายช่ือและวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีไดก้ าหนดไว้เดิมเม่ือวันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) นัน้ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2020 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนดม์ารค์    
บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และจาก
การท่ีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ในระหว่างวนัท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง   
31 ธันวาคม 2562 นัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทก่อนวันประชุมตัง้แต่วันท่ี 29 มิถุนายน 2563    
เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562           

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  11 เมษายน 2562 และได้จัดส่งส  าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท
แลว้ และได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ปรากฏตาม     
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 (หนา้ 16) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
11 เมษายน 2562 ไดมี้การบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญ     
ผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ    
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ที่ 32 ก าหนดใหบ้ริษัทจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 110) ซึ่งมี
สาระส าคญัเก่ียวขอ้งกับผลประกอบการโดยรวม ความส าเรจ็ต่างๆ และกิจกรรม  โครงการเพ่ือตอบ
แทนชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยสรุป ดงันี ้

 ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 
- บรษัิทและบริษัทย่อยมียอดจ่ายน า้รวมของทัง้ 2 พืน้ที่ เทา่กบั 315.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เป็นของ

พืน้ที่ใหบ้ริการสมทุรสาคร-นครปฐมจ านวน 166.1 ลา้นลกูบาศก์เมตร เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา
รอ้ยละ 4.96 และพืน้ท่ีใหบ้รกิารปทมุธานี-รงัสติจ านวน 148.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรเพิ่มขึน้จากปีที่
ผ่านมารอ้ยละ 2.06 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวน 3,147 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 
จ  านวน 286 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เน่ืองจาก 
1. รายไดจ้ากการขายน า้ประปาเพิ่มขึน้ 
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2. การบรหิารค่าใชจ้่ายที่ลดลง 
3. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูยื้ม 
4. ในระหว่างปี บรษัิทฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในบรษัิทรว่ม 

 

สรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
สินทรพัยร์วม 23,158 23,330 23,277 21,175 21,664 21,845 
หนีส้ินรวม 10,033 10,965 11,399 9,826 10,776 11,230 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,125 12,365 11,878 11,349 10,888 10,615 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 5,993 5,807 5,474 4,096 3,975 3,772 
รายไดจ้ากการบรกิาร 119 118 121 44 42 43 
รายไดร้วม 6,166 5,949 5,747 5,193 5,004 4,973 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,795 1,722 1,564 1,025 1,011 925 
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 252 280 257 208 230 199 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 305 372 407 305 372 407 
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 697 616 632 523 450 470 
ก าไรขัน้ตน้ 4,317 4,203 4,031 3,115 3,006 2,890 
ก าไรสทุธิ 3,147 2,861 2,681 2,855 2,667 2,700 
มลูคา่หุน้ตามบญัชี (บาท/หุน้) 3.29 3.10 2.97 2.84 2.73 2.66 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.78 0.71 0.67 0.72 0.67 0.68 
 

อตัราสว่นทางการเงิน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

 อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 70.64 70.94 72.04 75.23 74.83 75.74 

 อตัราก าไรสทุธิ (%) 51.05 48.09 46.64 54.98 53.29 54.28 

 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 23.98 23.14 22.57 25.16 24.49 25.43 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

      

 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม (%) 13.59 12.26 11.52 13.48 12.31 12.36 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 23.40 19.86 17.40 25.79 23.24 22.60 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.76 0.89 0.96 0.87 0.99 1.06 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.06 83.68 89.29 83.86 89.76 88.67 
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การได้รับการรับรองและความเชื่อม่ัน 
- ได้รบัการจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองคก์รและตราสารหนี ้  

ระดบั AA- จากบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ  ากดั 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2562 (CGR) โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

- ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน (ESG 100) ตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 

- สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระกาศผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 โดย TTW ไดร้บัผลการประเมิน 100 คะแนนเตม็ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 6 

- ได้รับคัดเลือกให้เป็น  1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายช่ือหุ้นยั่ งยืน  “Thailand 
Investment Sustainability” (THSI) 

- ไดร้บัรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards  สาขาความเป็นเลิศในการบริหาร
จดัการโดยรวม (Corporate Management Excellence) ส าหรบัองคก์รขนาดกลางท่ีมีรายได้
ไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาทตอ่ปี 

 

กิจกรรมเพือ่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2562 บริษัทยงัคงด าเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือตอบแทนชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งตอ่เน่ืองเชน่เดียวกบัปีก่อนอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหก้ับนกัเรียนในพืน้ท่ีใหบ้ริการ โดยการมอบทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนท่ีเรียนดี ตลอดจนทนุอาหารกลางวนัแก่ศนูยก์ารศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดั  

- การต่อยอดโครงการวิจยัดินตะกอนพฒันาเป็นผลิตภัณฑ ์โดยน ามาท าเป็นกระเบือ้งดินเผา 
เพ่ือใชใ้นการตกแตง่อาคารเรียน โรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม จงัหวดัสมทุรสาคร 

- การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมเรารกัแม่น า้ท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยมี
โครงการประหยดัน า้ ประหยดัไฟ สรา้งนิสยัพอเพียง และการจดักิจกรรมวนัอนุรกัษ์คคูลอง
แหง่ชาต ิ

- การใชก้ระแสไฟฟ้าบางส่วนของบริษัท ใชร้ะบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ไดแ้ก่ โรงผลิตน า้ประปาบางเลน สถานีเพิ่มแรงดนั
กระทุม่แบน สถานีจา่ยน า้มหาชยั และสถานีจา่ยน า้พทุธมณฑล 
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การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้และรบัสินบน (Zero Tolerance Policy) 
และไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัท โดยหา้มมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน
ทุกระดับ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตในทุก
รูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ  และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 
นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะปรบัปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562 

 การลงมต ิ: วาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี  สิน้สุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษัิทไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6137 ผูส้อบบญัชีของบริษัทซึ่งสงักดับรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถูกตอ้งครบถว้นและ
เพียงพอตามหลักมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน " และ “งบการเงินและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2 (หนา้ 103) 

 

สรุปขอ้มลูทางการเงิน ดงันี ้                                                       (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 
งบแสดงฐานะการเงิน  
 สนิทรพัยร์วม  
 หนีส้นิรวม 
 สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
23,158 
10,033 
13,125 

 
23,330 
10,965 
12,365 

 
21,175 

9,826 
11,349 

 
21,664 
10,776 
10,888 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 รวมรายได ้
 รวมคา่ใชจ้่าย 
 ก าไรสทุธิ 
 ก าไรตอ่หุน้ 

 
6,166 
2,297 
3,147 
0.78 

 
5,949 
2,251 
2,861 
0.71 

 
5,193 
1,511 
2,855 
0.72 

 
5,004 
1,516 
2,667 
0.67 



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 6 จำก 75 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 
งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 

 
 

3,978 
 

(647) 
 

(3,353) 
(28) 

99 
77 

 
 

3,844 
 

(1,168) 
 

(2,893) 
(217) 

317 
99 

 
 

2,629 
 

684 
 

(3,334) 
(21) 

92 
71 

 
 

2,538 
 

148 
 

(2,875) 
(189) 

281 
92                   

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว                 

ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2 (หนา้ 117) งบแสดงฐานะการเงิน 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้   
ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 นโยบายการจา่ยเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเปา้หมายของบริษัทใน
ระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบรษิัทฯ 
เห็นว่าสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตรา
สูงสุดเท่าท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดับแรก โดยจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50     
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
เง่ือนไขของสญัญาตา่งๆ 
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 บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินตามขอ้บังคับบริษัท    
ขอ้ท่ี 38 ท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว     
เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ไดมี้มตจิา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1. การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2019 เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2562 มีมติอนมุตัิ
ใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทตอ่หุน้ ซึ่งจ่าย
ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 2 ส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของ
ปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัอตัราท่ี
จะ เสนอขออนุมัติ ต่ อ ท่ีป ระชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้นป ระจ า ปี  2563 ท่ี ก าหนดไว้เดิ ม วัน ท่ี                       
9 เมษายน 2563) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายจ านวน 1,197,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2020 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีก าหนด โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดจ้่ายใหก้ับผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัเดิมท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ไว้
แลว้ บรษิัทฯ ไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  
ทัง้นี ้เม่ือนบัรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้แลว้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบั
การด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 2,394 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 83.86 ของก าไรตามงบการเงิน
ของบรษิัท โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2560 
1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,855 2,667 2,700 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.60 0.60 0.60 
4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,394 2,394 2,394 
5. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 83.86       89.76 88.67 
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อตัราการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท 5 ปียอ้นหลงัและปี 2562 

ปี 
เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 
เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลัง 
รวม 

(บาท/หุน้) 
อัตราการจ่ายเงนิปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ (%) 

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 
2562 0.30 0.30 0.60 83.86 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดการจ่าย          
เงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เน่ืองจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ เป็นจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 2,394,000,000 บาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 83.86 ของก าไรสทุธิของบรษิัท 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า 

"ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32             
ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททุกปี นอกจากนีส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (EY) 
ท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชี  
มีความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัมีการ
ใหบ้ริการท่ีดี สามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าท่ีมีประโยชน์ มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ
น่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ EY เป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชีท่ี   
มีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล  เป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางจึงสมควร
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แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีนางสาวมณี รตันบร
รณกิจ และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ                  
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชี    
รบัอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัท แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,470,000 บาท 

 ขอ้มลูตารางเปรียบเทียบจ านวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
ชือ่/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 
2562 2561 2560 2559 2558 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 -     
นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 3970 - - - - - 
นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 5238 - - - - - 
นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137  - - - - 

 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทยอ่ย คือ บรษิัท ประปาปทมุธานี จ ากดั และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่าง อิสระ  
แตอ่ยา่งใด อีกทัง้บรษิัทไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี 
ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2563 ดงันี ้

รายการ 2563 2562 2561 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 660,000 660,000 655,000 
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000 
คา่ตรวจสอบขอ้บงัคบั BOI 80,000 80,000 75,000 
รวม 1,340,000 1,340,000 1,330,000 
คา่สอบทานตามมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่ประกาศใช ้
TFRS#9 และ TFRS#16 (ช าระครัง้เดียว) 

50,000 - - 

คา่ตรวจสอบรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 80,000 80,000 70,000 
รวมทัง้สิน้ 1,470,000 1,420,000 1,400,000 

 

ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่นปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 (หนา้ 42-45) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทไดมี้การคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีชัน้น า 
โดยการคดัเลือกคณุสมบตัิและเปรียบเทียบราคาคา่สอบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัมิติดงันี ้  

 แตง่ตัง้นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5313 นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3970 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 
และนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส านักงาน            
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563  

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,470,000 บาท  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการ
ทัง้หมด ในปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.   ดร.ทนง  พิทยะ  กรรมการอิสระ 
2.   นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ 
3.   นายชนุสเุกะ  มไุร  กรรมการ 
4.   นายฮิเดะโอะ  มตัซโึมโตะ กรรมการ 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทเป็นการล่วงหนา้ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรใ่น
เว็บไซตข์องบริษัท และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาปรากฏวา่ ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ด  าเนินการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณา
กลั่ นกรองบุคคลท่ี มีความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์และประวัติการท างานท่ี ดี              
และมีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องคก์ร 
สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้
ยงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาด คณุสมบตัิท่ี
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เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของ
บรษิัทรวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์
และปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญใน
ดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 
คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท 
ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัท 

 ประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ดา่งพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความ
เป็นมืออาชีพ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระท่ีอยู่ในล าดบัท่ี 1 และ 2 ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบแลว้เห็นว่า บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ท่ีอยู่
ในวาระมากกว่า 9 ปี ดว้ยบริษัทเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ มีส่วนท าใหธุ้รกิจเติบโตและมั่นคง สามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ในการก าหนดกลยุทธ ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัท ตอ้งถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 (หนา้ 46) 
คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บุคคล
เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร.ทนง  พิทยะ  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
2.   นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
3.   นายชนุสเุกะ  มไุร  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
4.   นายฮิเดะโอะ  มตัซโึมโตะ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

รายละเอียดประวตัแิละผลงานของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 (หนา้ 48-57) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในกรณีนี ้  

ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
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ตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ  นายไพรัช  เมฆอาภรณ์  นายชุนสุเกะ มุไร และ     
นายฮิเดะโอะ มตัซึโมโตะ ซึ่งเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ" และตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี            
ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือตามท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้จะ
อนุมตัิ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยคา่ตอบแทน
กรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการ มีคณุภาพและสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีใหบ้รรลุ
เปา้หมายและทิศทางธุรกิจบรษิัทมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนตาม
ผลการด าเนินงานของปี 2562 และคา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยยึด
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งมีหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ดงันี ้
   องคป์ระกอบคา่ตอบแทน   

1. คา่ตอบแทนประจ าปี  
- คา่ตอบแทนประจ า (Retainer Fee) 
- คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) 
    หลกัเกณฑ ์



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 13 จำก 75 

1. คา่ตอบแทนประจ า เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชมุ
หรือไมก็่ตาม โดยพิจารณาจาก 
- แนวปฏิบตัใินอตุสาหกรรม 
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
- ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา หรือภาวะความ

ตอ้งการของบรษิัทฯ  
2. คา่เบีย้ประชมุ เป็นคา่ตอบแทนท่ีจา่ยใหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุในแตล่ะครัง้ โดยจา่ยเฉพาะ

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
3. คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้ับกรรมการปีละครัง้ 

โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจ่าย
ใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

4. ค่าตอบแทนประจ าปีและค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดเปรียบเทียบดงันี  ้

 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 2 ปีท่ีผา่นมาและปี 2562 
ค่าตอบแทน 

ตามผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวนเงิน 18,420,000 18,420,000 18,420,000 
 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปี 2 ปีท่ีผา่นมาและปี 2563 
ค่าตอบแทนประจ าปี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนเงิน 7,890,000 7,890,000 7,890,000 
 
 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท 5,206,000 5,206,000 5,206,000 
คณะกรรมการบริหาร 949,000 949,000 949,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 466,000 466,000 466,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 423,000 423,000 423,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 423,000 423,000 423,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 423,000 423,000 423,000 

รวม 7,890,000 7,890,000 7,890,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และค่าตอบแทนประจ าปีของ
คณะกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 (หนา้ 58-60) 
 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2563 โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให ้      
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562        
เป็นจ านวนไม่ เกิน 18,420,000 บาทและค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท     
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไมเ่กิน 7,890,000 บาท 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

บรษิัทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้รว่ม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ตามมาตรา 89/26 ประกอบ
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา  12.00 น .         
เป็นตน้ไปจนถึงเวลาเริ่มประชมุ โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับริษัท ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุ
ผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6 (หนา้ 61)  ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฉบับนี ้ พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท www.ttwplc.com  

และเน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยงัคงมีอยู่ เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง โดยสามารถสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
ท่ีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบ ข.) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับ
มายัง ฝ่ายกิจการองคก์ร บริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

http://www.ttwplc.com/


   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 15 จำก 75 

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ภายในวันศุกรท่ี์ 24 กรกฎาคม 2563  ท่านสามารถ
แตง่ตัง้  

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
2. ดร.ภัทรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภบิาล 
 ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทท่ีจะรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้จะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่อวาระ   

การประชุม ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทน    
รบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 (หนา้ 64) 

เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์อง         
ผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามท่ีตอ้งการใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถ
จดัสง่ค  าถามลว่งหนา้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกสม์าท่ี cg@ttwplc.com หรือโทรสาร 0-2420-6064 

  
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                             (ดร.ทนง พิทยะ) 

 ประธานกรรมการบรษิัท 
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