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เลขที ่ TTW/058/66 
 

10 มีนาคม 2566 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษัิท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 
 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2023 เม่ือวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2566 ไดมี้มติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ในวันอังคารที ่11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว ภายใต้

พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และจากการที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิ

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการล่วงหนา้เม่ือวนัที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดระเบียบวาระการประชุม  

ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมตั้งแต่ 

วนัที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี ้
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งประชุม

เม่ือวันที่  11 เมษายน 2565 และได้จัดส่งส ําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ว  

โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชมุ (QR Code) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่       

11 เมษายน 2565 ไดมี้การบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 
 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กําหนดให้บริษัทจัดทํารายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 (รายงานประจาํปี) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code 

ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัผลประกอบการโดยสรุป ดงันี ้

 ผลประกอบการโดยรวมในปี 2565 

- บรษัิทและบรษัิทย่อยมียอดจ่ายนํา้รวมของทัง้ 2 พืน้ที่ เท่ากบั 275.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เป็นของพืน้ที่

สมุทรสาคร-นครปฐม จาํนวน 141.9 ลา้นลูกบาศก์เมตร และพืน้ที่ปทุมธานี-รังสิต จาํนวน 133.5   

ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
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- บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 2,979 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564  

จาํนวน 141 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.5 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการขายนํา้ประปาลดลง 

และมีตน้ทุนเพิ่มขึน้จากการปรบัค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft.) และราคาค่าสารเคมีที่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับ 

ปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารตน้ทุนทางการเงินได้ลดลง ตลอดจนมีส่วนแบ่ง 

ผลกาํไรจากการลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ 
 

สรุปขอ้มลูทางการเงินที่สาํคญั        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 2565 2564 2563 

สินทรพัยร์วม 21,490  22,504  22,842 18,841  20,286  20,720 

หนีสิ้นรวม 6,740  8,309  9,143 6,560  8,131  8,914 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 14,750  14,195  13,699 12,281  12,155  11,806 

รายไดจ้ากการขายนํา้ประปา 5,575  5,682  6,059 3,867  3,925  4,090 

รายไดจ้ากการบริการ 116  124  120 39  41  40 

รายไดร้วม 5,701  5,818  6,193 4,693  4,998  5,181 

ตน้ทนุขายและบริการ 1,975  1,845  1,862 1,004  1,025  1,061 

ค่าใชจ้่ายบริหาร 289  255  264 240  217  225 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 169  249  274 168  249  274 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 657  651  685 493  490  509 

กาํไรขัน้ตน้ 3,716  3,961  4,317 2,902  2,941  3,070 

กาํไรสทุธิ 2,979  3,120  2,972 2,520  2,749  2,850 

มลูค่าหุน้ตามบญัชี (บาท/หุน้) 3.70  3.56  3.43 3.08  3.05  2.96 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.74  0.78  0.74 0.63  0.69  0.71 
 

อตัราสว่นทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายการ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 2565 2564 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร       

 อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 65.31 68.23 69.87 74.30 74.15 74.32 

 อตัรากาํไรสทุธิ (%) 52.21 53.59 47.91 53.65 54.94 54.89 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (%) 20.58 22.37 22.16 20.62 22.95 24.62 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (%) 13.54  13.76  12.92 12.88 13.41  13.61 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 26.09  25.15  22.63 24.65  25.88  26.02 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.46  0.59  0.67 0.53  0.67  0.76 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 80.37  76.72  80.54 95.02  87.09  83.97 
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ในปี 2565 บริษัทยังคงไดร้บัการรบัรองและความเชื่อมั่นจากหน่วยงานกาํกับดูแลและสถาบันต่างๆ 

อย่างต่อเนื่องเช่นทกุๆ ปีที่ผ่านมา 

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การใหแ้ละ 

รบัสินบน (Zero Tolerance Policy) และไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท  

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของ

บรษัิทในปี 2565 

 การลงมติ : วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้นสุด วันที่      

31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธิ์ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที่ 6137 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัดบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลัก

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในแบบ  

56-1 One Report ปี 2565 (รายงานประจาํปี) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุน้

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
 

สรุปขอ้มลูทางการเงิน ดงันี ้                                                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2565 2564 2565 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน  

 สินทรพัยร์วม  

 หนีส้ินรวม 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

21,490 

6,740 

14,750 

 

22,504 

8,309 

14,195 

 

18,841 

6,560 

12,281 

 

20,286 

8,131 

12,155 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 รวมรายได ้

 รวมค่าใชจ่้าย 

 กาํไรสทุธิ 

 กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

 

5,701 

2,509 

2,979 

0.74 

 

5,818 

2,346 

3,120 

0.78 

 

4,693 

1,516 

2,520 

0.63 

 

4,998 

1,516 

2,749 

0.69 



    

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 4 จาก 45 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2565 2564 2565 2564 

งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 

 

 

3,674 

 

301 

 

(3,980) 

(5) 

67 

62 

 

 

3,772 

 

(610) 

 

(3,187) 

(25) 

92 

67 

 

 

2,519 

 

1,441 

 

(3,966) 

(5) 

56 

51 

 

 

2,524 

 

611 

 

(3,165) 

(30) 

86 

56 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณี 

ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น  

หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท 

ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้ารวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อลดความเสี่ยงทางดา้นการเงินของบริษัทที่อาจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่า

สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได ้บรษัิทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา สงูสดุเท่าที่เงินสด

และกระแสเงินสดจะอาํนวยเป็นลาํดบัแรก โดยจะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ไดน้ิติบคุคล สาํรองตามกฎหมายและสาํรองอ่ืนๆ ที่กาํหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญาต่างๆ 

 บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้าํเนินตามขอ้บังคับบริษัทขอ้ที่ 38  

ที่ใหอ้าํนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้ับผู้ถือหุน้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่า

บริษัทมีกาํไรสมควรพอที่จะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการในการประชุมครัง้ที่ 4/2022 เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม 2565 

มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 



    

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 5 จาก 45 

หุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้จาํนวน 1,197 ลา้นบาท และไดท้าํการจ่าย

เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2565 

 บริษัทไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงานประจาํปี 2565 มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 

2,520 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ได ้

ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ 

ของบริษัท ขอ้ 38 จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 แก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 

0.60 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 95 ของกาํไรสุทธิจาํนวน 2,520 ลา้นบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 

2,394 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรกในอตัราหุน้ละ 

0.30 บาทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลสาํหรับครึ่งปีหลังจะจ่ายได้อีก 0.30 บาทต่อหุ้นเป็นจาํนวนเงิน  

1,197 ลา้นบาท โดยจะจ่ายในวนัที่ 25 เมษายน 2566 
 

 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดงันี ้

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2565 2564 2563 

1. กาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,520 2,749 2,850 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,990 3,990 3,990 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.60 0.60 0.60 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,394 2,394 2,394 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 95.00 87.09 84.00 
    

ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสาํหรับครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุน้ละ 0.30 บาท จ่ายจาก  

กาํไรสทุธิของบรษัิทที่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถ

นาํไปขอเครดิตภาษีไดท้ัง้จาํนวน 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

เพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ลา้นบาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ 

รบัเงินปันผลในวนัที่ 9 มีนาคม 2566 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัท 

ไดมี้การจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาํหนดว่า "ให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษัททุกปี ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 32 ที่กาํหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญั



    

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 6 จาก 45 

ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี นอกจากนีส้าํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ มีประกาศเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ใหบ้ริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด (EY) ที่มี

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบัญชี มีความ

ต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีการใหบ้ริการที่ดี 

สามารถใหค้าํปรึกษาแนะนาํที่มีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่ง 

มอบงานไดร้วดเรว็ตรงเวลา รวมทัง้ EY เป็นบรษัิทที่ใหบ้รกิารการสอบบญัชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการ

ตรวจสอบในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางจึงสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทประจาํปี 2566 โดยมี นางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธิ์ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ และ/หรือ นางวิไล สนุทรวาณี คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2566  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกัด  

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2566  

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1.57 ลา้นบาท 
 

 ขอ้มลูตารางเปรียบเทียบจาํนวนปีของผูส้อบบญัชี 5 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ชื่อ/นามสกุล 

ผู้สอบบญัช ี

ใบอนุญาต 

เลขที ่

ปี พ.ศ. 

2565 2564 2563 2562 2561 

นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธิ ์ 6137     - 

นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ 5238 - - - - - 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - - - -  

นางวิไล สนุทรวาณี 7356 - - - - - 
 

ทัง้นี ้การจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566 นัน้ ผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทย่อย 

คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด และบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกัด ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ 

และส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทัง้บริษัทไม่ไดร้บั

บรกิารอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 2 ปีและปี 2566 ดงันี ้ (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2566 2565 2564 

ค่าสอบบัญช ี 1.57 1.42 1.42 

สาํหรับข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม

เอกสารแนบ 2 



    

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 7 จาก 45 

 ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสาํนักงานสอบบัญชีชั้นนาํ          

โดยคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแลว้ ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัมติดงันี ้  

 แต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6137 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5238 นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5313 และ        

นางวิไล สนุทรวาณี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7356 จากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทประจาํปี 2566 

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสาํนักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2566              

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1.57 ลา้นบาท  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 16 กาํหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด             

ในปี 2566 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1.   ดร.ทนง พิทยะ   กรรมการอิสระ 

2.   นายไพรชั เมฆอาภรณ ์  กรรมการอิสระ 

3.   นายคาโอรุ อเุมฮารา่   กรรมการ 

4.   นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ  กรรมการ 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

เป็นการลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท 

และระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาปรากฏว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ามายังบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคล

ที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณแ์ละประวัติการทาํงานที่ดีและมีภาวะผูน้าํ วิสยัทัศนก์วา้งไกล

รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี  ้ยังคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ทกัษะจาํเป็นที่ยงัขาด คณุสมบติัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้ง

ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทาํเนียบสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหนา้ที่



    

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 8 จาก 45 

ของกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณา

หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัต่างๆ ดงันี ้

• ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน 

ด้านต่างๆ ที่จ ําเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 

คุณสมบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้อง

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

• ประวติัการทาํงานที่โปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการอิสระที่อยู่ในลาํดบัที่ 1 และ 2 ที่ไดร้บัการเสนอ

ชื่อมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการได้

พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เป็นบุคคลที่มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ สามารถทาํ

หนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ สามารถใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ ์และนโยบายการดาํเนิน

ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุน้ โดยกรรมการอิสระของ

บรษัิท ตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระในสว่นทา้ยของเอกสารแนบ 3 

บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการทีบ่ริษัทกาํหนด และมี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการบรษัิทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดงัต่อไปนี ้

1.   ดร.ทนง พิทยะ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 

2.   นายไพรชั เมฆอาภรณ ์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 

3.   นายคาโอรุ อเุมฮารา่   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 

4.   นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 

รายละเอียดประวติัและผลงานของบคุคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สียในกรณีนี ้ไดพ้ิจารณา

กลั่นกรองเกณฑค์ณุสมบติั รวมทัง้ผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควร

เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน

ไดแ้ก่ ดร.ทนง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์  นายคาโอรุ อุเมฮาร่า และ นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ         

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า "การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ" และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 32 กาํหนดให้

คณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบัติหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจาํปี 

และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

หรือตามที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้จะอนมุติั นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บรษัิทจะคาํนึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจําปี 2566 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการจากผลการดําเนินงานของปี 2565 ที่จะจ่ายในปี 2566  

ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนสาํหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท  

โดยค่าตอบแทนทัง้ 2 รายการเท่ากบัปีที่ผ่านมา 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประกอบดว้ย  

 1. โบนสักรรมการจากผลการดาํเนินงานปี 2565 ที่จะจ่ายในปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ลา้นบาท 

 2. ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ลา้นบาท 

 โดยค่าตอบแทนทัง้ 2 รายการเท่ากบัปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ไดย้กเลิกและ 

ใหใ้ชข้อ้ความในมาตรา 6, 7/1, 79, 81, 8/1, 82, 98, 101 วรรคสาม, 101/1 และมาตรา 102 แทนฉบบั

เดิม ทาํใหข้อ้บังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการบริษัท ขอ้ 24  หมวดที่ 4 การประชุมผูถื้อหุน้  

ขอ้ 27, 28, 29, 30 และหมวดที่ 5 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ขอ้ 38 ซึ่งจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

บริษัท ข้อ 24 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 29, 30  และหมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และ 
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การสอบบัญชี ขอ้ 38 ใหเ้ป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยใหย้กเลิก

ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่รวมถึงใหด้าํเนินการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัตามที่เสนอ 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่จาํนวนเสียงของผู้ถือหุน้ 

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 31 (2) 
 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 และมีสิทธิรบัเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ตามมาตรา 

89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 บรษัิทจะใชก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การออกเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบริษัทจะเชิญผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการ

ลงคะแนนและดแูลการประชุมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้

เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุผ่าน

ลิง้ค ์https://app.inventech.co.th/TTW131533R/#/homepage หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. เป็นตน้ไป 

 สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาแต่งตัง้บุคคล

อ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบรษัิทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนีต้ามสิ่งที่สง่มาดว้ย หรือสามารถ

ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.ttwplc.com และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิง้ค์ 

https://app.inventech.co.th/TTW131533R/#/homepage หรือสแกน QR Code ตามรายละเอียดที่ระบใุน

เอกสารแนบ 6  

 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค ์

ในการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบ ข.) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะส่งกลบัมายงั แผนกเลขานกุาร

บรษัิท สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 

ตาํบลไรข่ิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ภายในวนัศกุรท์ี่ 7 เมษายน 2566 โดยท่านสามารถแต่งตัง้ 

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภบิาล 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทที่จะรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเวน้

การไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผูแ้ทนรบัมอบฉันทะในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7  โดยบริษัทจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษัทส่วนที่

เก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ของบริษัทฉบับนี ้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรม์หนงัสือ

มอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.ttwplc.com  

เพื่อใหท้่านผู้ถือหุน้ไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้    

หากผูถื้อหุน้มีคาํถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํเสนอในครัง้นี ้สามารถจัดส่งคาํถาม

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

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

             
 

                                                                                             (ดร.ทนง พิทยะ) 

        ประธานกรรมการบรษัิท

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

