


 

 
 

 ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยฝ์ากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด          

ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสาร    

การประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็  

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) ตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้ 

 ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ หรืออปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีรองรบั 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปสอ่งไปท่ี QR Code)  

3. หนา้จอจะปรากฏขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดดท่ีูขอ้ความดงักล่าว

เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  

 ส ำหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook, LINE หรือแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ท่ีรองรบั   

2. สแกน QR Code (หนักลอ้งถ่ายรูปสอ่งไปท่ี QR Code) 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น LINE  

เปิดแอปพลิเคชั่น LINE กดเลือก “เพิ่มเพ่ือน” (Add Friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code  

3. กดท่ีขอ้ความหรือลิงกท่ี์ปรากฏบนหนา้จอ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 

กำรใช้รหัสคิวอำร ์(QR Code) 
ส ำหรับดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี 2563 
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เลขท่ี TTW/079/64 
 

8 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR code) 
  3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 
  4. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
  5. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
  6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  7. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
  8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

9. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูแ้ทนนิตบิคุคล  
  10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
  11. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 

12. แนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้
รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่กลับสู่
สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน จึง
ก าหนดใหจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใต้
กฎเกณฑแ์ละหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หาก
ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทแนะน าใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้
รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2021 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียง
รูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ ์ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   
แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  และจากการท่ีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิใน
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ในระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด      
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เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทก่อนวนัประชมุตัง้แต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงันี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563      

ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  30 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้   
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทแลว้ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 (หนา้ 14) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
30 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญั ผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 32 ก าหนดใหบ้ริษัทจดัท ารายงานผล

การด าเนินงานประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัท     
ในรอบปีท่ีผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2         
(หนา้ 144) ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการโดยสรุป ดงันี ้

 ผลประกอบการโดยรวมในปี 2563 
- บริษัทและบริษัทย่อยมียอดจ่ายน ้ารวมของทั้ง 2 พื ้นท่ี เท่ากับ 319 ล้านลูกบาศก์เมตร      

เป็นของพืน้ท่ีใหบ้ริการสมทุรสาคร-นครปฐมจ านวน 165.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาเล็กนอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 และพืน้ท่ีใหบ้ริการปทุมธานี-รงัสิตจ านวน 153.1 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาคดิเป็นรอ้ยละ 2.8 

- บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวน 2,972 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 
จ  านวน 175 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.6 เน่ืองจากการรบัรูส้่วนแบง่ก าไรจากการลงทนุใน
บริษัทร่วมลดลง ตลอดจนมีคา่ใชจ้่ายในการสนบัสนุนอปุกรณท์างการแพทย ์และค่าใชจ้่าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ 
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สรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
สินทรพัยร์วม 22,842 23,158 23,330 20,720 21,175 21,664 
หนีส้ินรวม 9,143 10,033 10,965 8,914 9,826 10,776 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,699 13,125 12,365 11,806 11,349 10,888 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 6,059 5,993 5,807 4,090 4,096 3,975 
รายไดจ้ากการบรกิาร 120 119 118 40 44 42 
รายไดร้วม 6,193 6,166 5,949 5,181 5,193 5,004 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,862 1,795 1,722 1,061 1,025 1,011 
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 264 252 280 225 208 230 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 274 305 372 274 305 372 
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 685 697 616 509 523 450 
ก าไรขัน้ตน้ 4,318 4,317 4,203 3,070 3,115 3,006 
ก าไรสทุธิ 2,972 3,147 2,861 2,850 2,855 2,667 
มลูคา่หุน้ตามบญัชี (บาท/หุน้) 3.43 3.29 3.10 2.96 2.84 2.73 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.74 0.78 0.71 0.71 0.72 0.67 

 
อตัราสว่นทางการเงิน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

 อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 69.87 70.64 70.94 74.32 75.23 74.83 

 อตัราก าไรสทุธิ (%) 47.99 51.05 48.09 54.89 54.98 53.29 

 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 22.16 23.98 23.14 24.62 25.16 24.49 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

      

 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม (%) 12.92 13.59 12.26 13.61 13.48 12.31 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 22.63 23.40 19.86 26.02 25.79 23.24 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.67 0.76 0.89 0.76 0.87 0.99 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 80.54 76.06 83.68 83.97 83.86 89.76 
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ในปี 2563 บริษัทยงัไดร้บัการรบัรองและความเช่ือมั่นจากหน่วยงานก ากบัดแูลและสถาบนัตา่งๆ 
อยา่งตอ่เน่ืองเชน่ทกุๆ ปีท่ีผา่นมา 
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้
และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัท
เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมาย นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะปรบัปรุง
ใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 

 การลงมต ิ: วาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี  สิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษัิทไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6137 ผูส้อบบญัชีของบริษัทซึ่งสงักดับรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถูกตอ้งครบถว้นและ
เพียงพอตามหลักมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน " และ “งบการเงินและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2 (หนา้ 150) 

 

สรุปขอ้มลูทางการเงิน ดงันี ้                                                       (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 
งบแสดงฐานะการเงิน  
 สนิทรพัยร์วม  
 หนีส้นิรวม 
 สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
22,842 

9,143 
13,699 

 
23,158 
10,033 
13,125 

 
20,720 

8,914 
11,806 

 
21,175 

9,826 
11,349 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 รวมรายได ้
 รวมคา่ใชจ้่าย 
 ก าไรสทุธิ 
 ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 

 
6,193 
2,372 
2,972 
0.74 

 
6,166 
2,297 
3,147 
0.78 

 
5,181 
1,559 
2,850 
0.71 

 
5,193 
1,511 
2,855 
0.72 
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รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 
งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 

 
 

4,084 
 

(641) 
 

(3,427) 
16 
76 
92 

 
 

3,978 
 

(647) 
 

(3,353) 
(22) 

99 
77 

 
 

2,641 
 

780 
 

(3,406) 
15 
71 
86 

 
 

2,629 
 

684 
 

(3,334) 
(21) 

92 
71                   

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว                

ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2 (หนา้ 157) งบแสดงฐานะการเงิน 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 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
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการในการประชุมครัง้ท่ี 5/2020 
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 มีมตจิา่ยเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการครึ่งปีแรกของ
ปี 2563 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จ านวน 
1,197 ลา้นบาทและไดท้  าการจา่ยเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 

 บริษัทไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จ านวน 2,850 ลา้นบาทและไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 แก่ผูถื้อหุน้
ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 84.00 ของก าไรสทุธิจ  านวน 2,850 ลา้นบาทและคิดเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ ้น 2,394 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผล
ประกอบการครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลส าหรบัครึง่ปีหลงัจะจ่าย
ไดอี้ก 0.30 บาทตอ่หุน้เป็นจ านวนเงิน 1,197 ลา้นบาท โดยจะจา่ยในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
 

 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2561 
1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,850 2,855 2,667 
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) 84.00 83.86       89.76 

  

  
ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทส าหรับครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท      
จ่ายจากก าไรสทุธิของบริษัทท่ีไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคล
ธรรมดาสามารถน าไปขอเครดติภาษีไดท้ัง้จ  านวน 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือ       
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี                  
30 เมษายน 2564 โดยบริษัทไดมี้การจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 
เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 

 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 เป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชีท่ีมี
ช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางจึงสมควรแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยมีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
และ/หรือ  นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิ ต  และ/หรือ  นางพูนนารถ เผ่า เจริญ  และ/หรือ                  
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชี   
รบัอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัท แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1.42 ลา้นบาท 
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 ขอ้มลูตารางเปรียบเทียบจ านวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
ชือ่/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 
2563 2562 2561 2560 2559 

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

 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทยอ่ย คือ บรษิัท ประปาปทมุธานี จ ากดั และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างอิสระแต่
อยา่งใด อีกทัง้บรษิัทไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2564 ดงันี ้
(หนว่ย : บาท) 

รายการ 2564 2563 2562 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 660,000 660,000 660,000 
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000 
คา่ตรวจสอบขอ้บงัคบั BOI 80,000 80,000 80,000 
รวม 1,340,000 1,340,000 1,340,000 
คา่สอบทานตามมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่ประกาศใช ้
TFRS#9 และ TFRS#16 (ช  าระครัง้เดียว) 

- 50,000 - 

คา่ตรวจสอบรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 80,000 80,000 80,000 
รวมท้ังสิน้ 1,420,000 1,470,000 1,420,000 

 

ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่นปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 (หนา้ 35) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทไดมี้การคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีชัน้น า 
โดยการคดัเลือกคณุสมบตัิและเปรียบเทียบราคาคา่สอบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัมิติดงันี ้  

 แตง่ตัง้นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5313 นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3970 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 
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และนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1.42 ลา้นบาท  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการ
ทัง้หมด ในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.   นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์  กรรมการ 
2.   นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการ 
3.   นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ  กรรมการอิสระ 
4.   นายสวุิช  พึ่งเจรญิ   กรรมการ 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทเป็นการล่วงหนา้ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร ่ 
ในเว็บไซตข์องบริษัท และระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 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
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของ
บรษิัทรวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์
และปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
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 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 3 ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้
เห็นวา่ บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีอยู่ในวาระมากกว่า 
9 ปี ดว้ยบริษัทเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ  
มีส่วนท าใหธุ้รกิจเติบโตและมั่นคง สามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธ ์
และนโยบายการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเรื่อง
การถือหุน้ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 
4 (หนา้ 39) 
คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บุคคล
เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
2.   นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
3.   นายสมนกึ  ชยัเดชสรุยิะ  ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 
4.   นายสวุิช  พึ่งเจรญิ   ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

รายละเอียดประวตัแิละผลงานของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 (หนา้ 41) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในกรณีนี ้  

ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทัง้ 4 ท่านไดแ้ก่ นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ นายพงษส์ฤษดิ ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล  นายสมนึก  
ชยัเดชสรุิยะ  และ  นายสวุิช  พึ่งเจริญ  ซึ่งเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
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 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
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2564 เพ่ืออนุมตัิโบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ลา้นบาท และ
คา่ตอบแทนส าหรบัปี 2564 เทา่กบัปีท่ีผา่นมาในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท 
 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการประกอบดว้ย  

 1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 
 2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท  
 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 
 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 
 
 
 



   

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 12 จำก 65 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
บรษิัทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้รว่ม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี    
9 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 

กรณีที่ 1 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง กรุณา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิ ้งค์ https://portal.eservice.set.or.th หรือสแกน QR Code ท่ีปรากฏใน      
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12 พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดท่ีระบใุนสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12) 
เพ่ือลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2564 เอกสารท่ีลงทะเบียนดงักล่าว
จะไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน เม่ือเอกสารยืนยนัตวัตนถกูตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล (E-mail) แจง้ช่ือ
เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี ้ โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิตามขัน้ตอนการเขา้ประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12) 

กรณีที่ 2 ส าหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงคท์ี่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้โดยกรอกขอ้มูลในแบบแจง้
การประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10)  พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัการมอบฉันทะ 
(ตามรายละเอียดท่ีระบุในสิ่ ง ท่ีส่งมาด้วย 12) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทท างอี เมล ท่ี 
cg@ttwplc.com และทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่า้งลา่งนี ้

แผนกเลขานกุารบรษิัท ฝ่ายกิจการองคก์ร 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
โดยเอกสารมอบฉันทะและส าเนาเอกสารท่ีลงนามรบัรองแลว้จะตอ้งมาถึงบรษิัท ภายในเวลาท าการ

ของวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เอกสารดงักล่าวจะไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน เม่ือเอกสารยืนยันตวัตน
ถกูตอ้ง ผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บัอีเมล (E-mail) แจง้ช่ือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือ
ใชล้็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Service Platform) ในวนัประชมุไดต้ัง้แต ่
12.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขัน้ตอนการเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12) 
* กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนั ก่อนวนัที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วในการ
เขา้ประชมุในวนัประชมุ 

 

mailto:cg@ttwplc.com
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 กรณีที่ 3 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีแสดง
ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบ ข.) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะสง่กลบัมายงั  

แผนกเลขานกุารบรษิัท ฝ่ายกิจการองคก์ร 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ภายในวนัจนัทรท่ี์ 5 เมษายน 2564 ทา่นสามารถแตง่ตัง้ 
1. นายไพรัช  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 
2. ดร.ภัทรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทท่ีจะรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษตอ่วาระการประชมุ 
ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉันทะ 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 (หนา้ 57) โดยบริษัทจะด าเนินการ
ประชมุตามขอ้บงัคบับริษัท ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม สิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 6 (หนา้ 54) ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฉบบันี ้
พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ttwplc.com  

เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์อง         
ผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามท่ีตอ้งการใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถ
จดัสง่ค  าถามลว่งหนา้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์าท่ี cg@ttwplc.com หรือโทรสาร 0-2420-6064 นอกจากนี ้
บรษิัทไดจ้ดัท าแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11  (หนา้ 63)   

 
 

 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

             
 

                                                                                             (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 

http://www.ttwplc.com/
mailto:cg@ttwplc.com



