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เลขท่ี TTW/058/65 
 

11 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษัิท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 
 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2022 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบ

เดียว โดยถ่ายทอดการประชมุ ณ หอ้งสพุรรณิการ ์ชัน้ 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงรชัดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  และจากการท่ีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ในระหว่างวนัท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็น

ระเบียบวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดระเบียบวาระการประชุม 

ซึ่งบริษัทไดเ้ผยแพรข่อ้มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทก่อนวนัประชุมตัง้แต่

วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทาํรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564      

ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  8 เมษายน  2564 และได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให ้      

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของบริษัทแลว้ และไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 

8 เมษายน 2564 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ 

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 
 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 32 กาํหนดใหบ้รษัิทจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี

ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1)     
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ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้ มี

สาระสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการโดยสรุป ดงันี ้

 ผลประกอบการโดยรวมในปี 2564 

- บริษัทและบริษัทย่อยมียอดจ่ายนํา้รวมของทั้ง 2 พื ้นท่ี เท่ากับ 291.3 ล้านลูกบาศก์เมตร     

เป็นของพื ้นท่ีให้บริการสมุทรสาคร-นครปฐมจาํนวน 153.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื ้นท่ี

ใหบ้ริการปทมุธานี-รงัสิตจาํนวน 138.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึ่งยอดการจาํหน่ายนํา้ประปาของ

ทั้ง 2 พื ้นท่ีลดลงจากปีก่อนเน่ืองด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัวและมาตรการต่างๆ            

ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (Covid-19) 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 3,120 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2563 จาํนวน 148 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เน่ืองจากการรบัรูส้่วนแบ่งกาํไรจากการ

ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกนัมีคา่ใชจ้่ายในการบริหารและตน้ทุนทางการ

เงินท่ีลดลง 

 

สรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

สินทรพัยร์วม  22,504  22,842 23,158  20,286  20,720 21,175 

หนีส้ินรวม  8,309  9,143 10,033  8,131  8,914 9,826 

ส่วนของผูถื้อหุน้  14,195  13,699 13,125  12,155  11,806 11,349 

รายไดจ้ากการขายนํา้ประปา  5,682  6,059 5,993  3,925  4,090 4,096 

รายไดจ้ากการบรกิาร  124  120 119  41  40 44 

รายไดร้วม  5,818  6,193 6,166  4,998  5,181 5,193 

ตน้ทนุขายและบรกิาร  1,845  1,862 1,795  1,025  1,061 1,025 

คา่ใชจ่้ายบรหิาร  255  264 252  217  225 208 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน  249  274 305  249  274 305 

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล  651  685 697  490  509 523 

กาํไรขัน้ตน้  3,961  4,317 4,317  2,941  3,070 3,115 

กาํไรสทุธิ  3,120  2,972 3,147  2,749  2,850 2,855 

มลูคา่หุน้ตามบญัชี (บาท/หุน้)  3.56  3.43 3.29  3.05  2.96 2.84 

กาํไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  0.78  0.74 0.78  0.69  0.71 0.72 
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อตัราสว่นทางการเงิน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร       

 อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 68.23 69.87 70.64 74.15 74.32 75.23 

 อตัรากาํไรสทุธิ (%) 53.59 47.91 51.05 54.94 54.89 54.98 

 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 22.37 22.16 24.69 22.95 24.62 25.16 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 

      

 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม (%)  13.76  12.92 13.54 13.41  13.61 13.48 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%)  25.15  22.63 22.60  25.88  26.02 25.79 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.59  0.67 0.76  0.67  0.76 0.87 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  76.72  80.54 76.06  87.09  83.97 83.86 

 

ในปี 2564 บริษัทยังคงไดร้บัการรบัรองและความเช่ือมั่นจากหน่วยงานกาํกับดแูลและสถาบนั

ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองเชน่ทกุๆ ปีท่ีผา่นมา 

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้

และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) และไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัท

เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทาํธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะตอ้ง

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมาย นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะปรบัปรุง

ใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทในปี 2564 

 การลงมต ิ: วาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้สุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 ผูส้อบบญัชีของบริษัทซึ่งสงักัดบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้นและ
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เพียงพอตามหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ตามท่ีปรากฏอยู่ใน “รายงานความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน" และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ” 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 3) ในรูปแบบ      

QR Code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
 

สรุปขอ้มลูทางการเงิน ดงันี ้                                                       (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน  

 สนิทรพัยร์วม  

 หนีส้นิรวม 

 สว่นของผูถื้อหุน้ 

 

22,504 

8,309 

14,195 

 

22,842 

9,143 

13,699 

 

20,286 

8,131 

12,155 

 

20,720 

8,914 

11,806 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 รวมรายได ้

 รวมคา่ใชจ้่าย 

 กาํไรสทุธิ 

 กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 

 

5,818 

2,346 

3,120 

0.78 

 

6,193 

2,372 

2,972 

0.74 

 

4,998 

1,516 

2,749 

0.69 

 

5,181 

1,559 

2,850 

0.71 

งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 

 

 

3,772 

 

(610) 

 

(3,187) 

(25) 

92 

67 

 

 

4,082 

 

(639) 

 

(3,427) 

16 

76 

92 

 

 

2,524 

 

611 

 

(3,165) 

(30) 

86 

56 

 

 

2,639 

 

782 

 

(3,406) 

15 

71 

86 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษัิทแลว้ 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้   

ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตาม

จาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 นโยบายการจา่ยเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเปา้หมายของบริษัทใน

ระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้รวมถึงการรกัษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ 

เห็นว่าสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตรา

สูงสุดเท่าท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอาํนวยเป็นลาํดับแรก โดยจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50     

ของกาํไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมายและสาํรองอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

เง่ือนไขของสญัญาตา่งๆ 

 บริษัทขอรายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้าํเนินตามขอ้บังคับบริษัท    

ขอ้ท่ี 38 ท่ีใหอ้าํนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว     

เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการในการประชุมครัง้ท่ี 3/2021 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 มีมตจิา่ยเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลประกอบการครึ่งปีแรกของ

ปี 2564 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 

1,197 ลา้นบาทและไดท้าํการจา่ยเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 

 บริษัทไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 มีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการมี

จาํนวน 2,749 ลา้นบาทและไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 38 จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 แก่ผูถื้อหุน้

ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 87.09 ของกาํไรสุทธิจาํนวน 2,749 ลา้นบาทและคิด

เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 2,394 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผล

ประกอบการครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาทไปแลว้ ดงันัน้เงินปันผลสาํหรบัครึง่ปีหลงัจะจ่าย

ไดอี้ก 0.30 บาทตอ่หุน้เป็นจาํนวนเงิน 1,197 ลา้นบาท โดยจะจา่ยในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 

 

. 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 

1. กาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,749 2,850 2,855 

2. จาํนวนหุน้ (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. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่กาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 87.09 84.00 83.86 
  

  

ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสําหรับครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท      

จ่ายจากกาํไรสทุธิของบรษัิทท่ีไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคล

ธรรมดาสามารถนาํไปขอเครดติภาษีไดท้ัง้จาํนวน 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน

ปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกาํหนดรายช่ือ       

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 9 มีนาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี                  

29 เมษายน 2565 โดยบริษัทไดมี้การจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 

เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 31 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาํหนดว่า 

"ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32             

ท่ีกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบ

บญัชีของบริษัททุกปี นอกจากนีส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (EY) 

ท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชี  

มีความต่อเน่ืองในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีการ
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ใหบ้ริการท่ีดี สามารถใหค้าํปรกึษาแนะนาํท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ

น่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้ EY เป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชีท่ีมี

ช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดบัสากล เป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางจึงสมควรแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565 โดยมีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ 

และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2565 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี  รบัอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยกาํหนดเงินคา่สอบ

บญัชีประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 1.42 ลา้นบาท 
 

 ขอ้มลูตารางเปรียบเทียบจาํนวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

ชือ่/นามสกุล 

ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 

เลขที ่

ปี พ.ศ. 

2564 2563 2562 2561 2560 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - - -   

นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 5238 - - - - - 

นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137    - - 
 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 นัน้ ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกดั ซึ่งไม่มี

ความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างอิสระแต่

อยา่งใด อีกทัง้บรษัิทไมไ่ดร้บับรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2565 ดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 

รายการ 2565 2564 2563 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 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 (ชาํระครัง้เดียว) 
- - 50,000 

คา่ตรวจสอบแบบ 56-1 One Report 80,000 80,000 80,000 

รวมท้ังสิน้ 1,420,000 1,420,000 1,470,000 
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สาํหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่นปรากฏตาม

เอกสารแนบ 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทไดมี้การคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีชัน้นาํ 

โดยการคดัเลือกคณุสมบตัิและเปรียบเทียบราคาคา่สอบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรอง

จากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัมิตดิงันี ้  

 แต่งตัง้นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 และนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

6137 จากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2565 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 1.42 ลา้นบาท  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 16 กาํหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการ

ทัง้หมด ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระจาํนวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.   ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์  กรรมการ 

2.   นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการ 

3.   นายยทุธนา  หยิมการุณ  กรรมการอิสระ 

4.   นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ

บริษัทเป็นการล่วงหนา้ระหว่างวนัท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร ่ 

ในเว็บไซตข์องบริษัท และระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบ

กาํหนดระยะเวลาปรากฏวา่ ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณา

กลั่ นกรองบุคคลท่ี มีความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์และประวัติการทํางานท่ี ดี              

และมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องคก์ร 
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สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้

ยงัคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาด คณุสมบตัิท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของ

บรษัิทรวมทัง้รายช่ือกรรมการอาชีพในทาํเนียบสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์

และปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

• ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญใน

ดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 

คณุสมบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท 

ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไปตามหลักการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษัิท 

• ประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใสไม่ดา่งพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความ

เป็นมืออาชีพ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระท่ีอยู่ในลาํดบัท่ี 3 ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระ

ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้

เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ   

สามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ       

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุในเรื่องการถือหุน้ โดยกรรมการอิสระของ

บรษัิท ตอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บุคคล

เป็นกรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ ์  ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

2.   นางพเยาว ์ มรติตนะพร  ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

3.   นายยทุธนา  หยิมการุณ  ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

4.   นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกหนึ่งวาระ 

รายละเอียดประวตัแิละผลงานของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียในกรณีนี ้    

ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควร

เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้   
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4 ท่านได้แก่ ดร.สมบัติ กิจจาลัษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร  นายยุทธนา หยิมการุณ และ 

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ ซึ่งเป็นผูมี้คุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด  พ .ศ . 2535 และข้อกําหนดของสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และ              

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 31 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ" และตามขอ้บงัคบั

ของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี            

ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจําปี และค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท หรือตามท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้จะ

อนุมตัิ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุน้  ประจาํปี 2565 เพ่ืออนมุตัิโบนสักรรมการสาํหรบัปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ลา้นบาท 

และคา่ตอบแทนสาํหรบัปี 2564 เทา่กบัปีท่ีผา่นมาในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท 
 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิคา่ตอบแทน

กรรมการประกอบดว้ย  

 1. โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 13.82 ลา้นบาท 

 2. คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2565 เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ในวงเงินไมเ่กิน 7.89 ลา้นบาท  

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

บรษัิทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้รว่ม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 และมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี     

9 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การออกเสียง 

และการนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบรษัิทจะเชิญผูแ้ทนจากบรษัิทท่ีปรกึษากฎหมายมาเป็นผู้

ตรวจสอบการลงคะแนนและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชุมผ่านลิ ้งค์ https://app.inventech.co.th/TTW152014R หรือสแกน QR Code ท่ีปรากฏใน    

เอกสารแนบ 7  

 สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาแตง่ตัง้

บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยการเลือกใช้

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบรษัิทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนีต้ามสิ่งท่ีส่งมา

ดว้ย หรือสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.ttwplc.com และกรุณาลงทะเบียนเขา้

ร่วม ป ระ ชุม ผ่ าน ลิ ้งค์  https://app.inventech.co.th/TTW152014R ห รือ ส แก น  QR Code ต าม

รายละเอียดท่ีระบใุนเอกสารแนบ 7 

 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีแสดง

ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบ ข.) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลบั

มายัง แผนกเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ํากัด (มหาชน)           

เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ภายในวนัศกุรท่ี์ 8 เมษายน 2565 โดยทา่นสามารถแตง่ตัง้ 

1. นายไพรัช  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 

2. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

https://app.inventech.co.th/TTW152014R
https://app.inventech.co.th/TTW152014R
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 ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทท่ีจะรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษตอ่วาระการประชมุ 

ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  โดยบริษัทจะดาํเนินการประชุมตาม

ขอ้บงัคบับรษัิท ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ทัง้นี ้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษัทฉบับนี ้ พรอ้มทั้งเอกสาร

ประกอบการประชมุและแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.ttwplc.com  

เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์อง        

ผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้มีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในครัง้นี ้สามารถ

จดัสง่คาํถามลว่งหนา้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์าท่ี cg@ttwplc.com หรือโทรสาร 0-2420-6064  
 

 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

             
 

                                                                                             (ดร.ทนง พิทยะ) 

 ประธานกรรมการบรษัิท 
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