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เลขที่  TTW/140/59 
 

     7 มีนำคม 2559 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
  2. รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2558 (แบบ CD-ROM) 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบกำรณ์ กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
      ประจ ำปี 2559 
  4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำรและนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
  5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 และโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2558   
  6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 
  7. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ำมำในวันประชุม) 
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข.)   
  10. แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม 

 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2016 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี        
25 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน 2559 เวลำ 
14.30 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
และจำกกำรที่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2559 และเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงวันที่ 11 กันยำยน 2558 ถึง       
31 ธันวำคม 2558 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอเรื่องเพื่อบรรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรำยละเอียด
ประกอบกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมต้ังแต่วันที่ 7 มีนำคม 
2559 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2558 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558 และได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว และได้แนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ มำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 (หน้ำ 15) 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558 ได้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว 

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558  ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังรำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจ ำปี 2558 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 83)  ซึ่งมีสำระส ำคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประกอบกำรโดยรวม ควำมส ำเร็จต่ำงๆ และ กิจกรรม/โครงกำรเพื่อตอบแทนชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้  
 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2558   
 บริษัทฯ มียอดจ่ำยน้ ำรวมของทั้ง 2 พื้นที่เท่ำกับ 270.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเป็นของพื้นที่

ให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐม จ ำนวน 137.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และพื้นที่ให้บริกำร
ปทุมธำนี-รังสิต จ ำนวน 133.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,681 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์
กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส่งผลบริษัทฯ เริ่มบันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำส
สำม ปี 2558 เป็นต้นไป 

  สรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ                                                                                          (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 2558 2557 2556 2558 2557 2556 
สินทรัพย์รวม 26,644 24,628 24,525 25,361 23,470 23,650 
หน้ีสินรวม 15,214 13,238 13,514 15,049 13,021 13,349 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,430 11,390 11,011 10,312 10,449 10,331 
ขำยและบริกำร 5,430 5,383 5,182 3,683 3,653 3,442 
รำยได้รวม 5,575 5,622 5,790 4,631 4,683 4,777 
ต้นทุนขำยและบริกำร 1,510 1,535 1,550 889 912 900 
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 305 249 342 257 198 274 
ก ำไรขั้นต้น 3,920 3,848 3,632 2,794 2,741 2,542 
ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,681 2,972 2,574 2,456 2,742 2,359 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 2558 2557 2556 2558 2557 2556 
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท/หุ้น) 2.86 2.85 2.76 2.58 2.62 2.59 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.67 0.74 0.65 0.62 0.69 0.59 

 

   อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำยกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 2558 2557 2556 2558 2557 2556 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร 

      

 อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 72.19 71.48 70.09 75.85 75.05 73.85 
 อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 48.09 52.86 44.46 53.04 58.55 49.38 
 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.57 26.62 23.83 23.66 26.43 23.08 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

      

 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.46 12.10 10.46 10.06 11.64 9.90 
 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 22.99 24.84 21.53 28.04 31.40 27.38 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.33 1.16 1.23 1.46 1.25 1.30 
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 96.76 87.26 85.24 105.60 94.57   93.01 

 

ความส าเร็จต่างๆ  
1) รักษำอันดับใน SET50 ไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง  
2) ได้รับกำรจัด อันดับเครดิตควำมน่ำเชื่อถือองค์กรและตรำสำรหนี้ในระดับ AA- ด้วย

แนวโน้ม “คงที่” (stable)  
3) ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี พ.ศ. 2558 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) ใ น ร ะ ดั บ      
“ดีมำก”  

4) ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ของบริษัท           
จดทะเบียนโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนร้อยละ 100 จำกบริษัทจด
ทะเบียนที่ได้รับกำรประเมินทั้งสิ้นจ ำนวน 575 บริษัท 

5) ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท ที่ได้รับรำงวัล “Thailand Top Company 
Awards 2015” ที่ มี ผลกำรด ำ เนิ น งำนยอด เยี่ ยมประ เภท  Energy & Natural 
Resource 
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กิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมเพื่อชุมชน  ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน และ โรงผลิต
น้ ำประปำปทุมธำนี สนับสนุนกำรสร้ำงห้องน้ ำแก่ผู้พิกำร ท ำกำรมอบทุนกำรศึกษำ/อำหำร
กลำงวัน อุปกรณ์กำรศึกษำ/อุปกรณ์กีฬำ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่บริกำรใน จ.นครปฐม 
สมุทรสำคร และ ปทุมธำนี จ ำนวน 16 โรงเรียน (160 ทุน) กับมอบทุนกำรศึกษำ/ค่ำอำหำร
กลำงวันแก่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 3 แห่ง ใน 3 จงัหวัดดังกล่ำว อย่ำงต่อเนื่อง เช่นปีที่ผ่ำนๆ มำ 
กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย (อุทยำน ร.2) ช่วยเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชุมชน ริมแม่น้ ำแม่กลอง แหล่งผันน้ ำสู่แม่
น้ ำท่ำจีน   
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  น้ ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดและเป็นวัตถุดิบหลัก
ในกำรด ำเนินธุรกิจทีทีดับบลิว ได้ด ำเนินโครงกำร “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน  า” ในพื้นที่ป่ำ
เสื่อมโทรมจำกกำรท ำเหมืองแร่ในอดีต ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต ำบลปิล๊อก อ ำเภอทองผำภูมิ 
จังหวัดกำญจนบุรี ในเขตอุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ อันเป็นพื้นที่ป่ำต้นน้ ำของลุ่มน้ ำแม่กลอง 
ซึ่งมีกำรผันน้ ำสู่แม่น้ ำท่ำจีน ให้ทีทีดับบลิว ใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบหลักในกำรผลิตน้ ำประปำจ่ำย
ให้แก่ผู้ใช้น้ ำในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม โครงกำรนี้มีเป้ำหมำยปลูกป่ำปีละ 1,000 ไร่ หรือ  
2 แสนต้นเป็นเวลำ 5 ปี (ต้ังแต่ปี 2554-2558) หลังจำกปลูกแล้วจะบ ำรุงรักษำป่ำที่ปลูกไปอีก 
2 ปี ก่อนจะส่งมอบผืนป่ำให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รับไปดูแลรักษำ
ต่อไป 
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทีทีดับบลิวได้ปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนต้นและท ำกำรส่งมอบให้กับกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชไปดูแลแล้วจ ำนวน 6 แสนต้น คงเหลือรอส่งมอบอีก 4 
แสนต้น ซึ่งเมื่อป่ำต้นน้ ำทั้ง 1 ล้ำนต้นนี้เติบโตเต็มที่ จะเป็นแหล่งก ำเนิดของน้ ำที่สะอำด ช่วย
เพิ่มคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ เพรำะจะช่วยลดสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ช่วยเพิ่ม
ออกซิเจน ลดคำร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมำณน้ ำใต้ดิน เป็นกำรช่วยลดผลกระทบจำก
ภำวะภัยแล้งที่นับวันจะรุนแรงขึ้นให้น้อยลง และยังได้สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยกำร
สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับแรงงำนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ท ำกำรปลูกป่ำและบ ำรุงรักษำป่ำเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำ 3.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรปลูกป่ำจะมีอัตรำกำรรอดตำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2558  
การลงมติ  :   วำระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 
สิ้ นสุดวันที่  31 ธันวำคม  2558 ของบริษั ทฯ  ได้ผ่ ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย             
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
สังกัดบริษัท ส ำนักงำน อี วำย จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมที่
ปรำกฎอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน" 
และ “งบกำรเงินและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท” รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2558            
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย2 (หน้ำ 80)  

 

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน ดังนี้                                                                                                                                 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 สินทรัพย์รวม 

 หน้ีสินรวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
26,644 
15,214 
11,430 

 
24,628 
13,238 
11,390 

 
25,361 
15,049 
10,312 

 
23,470 
13,021 
10,449 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รวมรำยได้ 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 

 ก ำไรสุทธ ิ
 ก ำไรต่อหุ้น 

 
5,575 
2,053 
2,681 
0.67 

 
5,622 
2,022 
2,972 
0.74 

 
4,631 
1,411 
2,456 
0.62 

 
4,683 
1,375 
2,742 
0.69 

งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 

 
 

3,727 
 

(3,678) 
 

(463) 
(413) 
1,198 

785 

 
 

3,638 
 

(1,306) 
 

(3,283) 
(950) 

 2,148 
1,198 

 
 

2,588 
 

(2,599) 
 

(449) 
(460) 

904 
445 

 
 

2,527 
 

3 
 

(3,268) 
(738) 
1,643 

904 
    

หน่วย : ล้ำนบำท 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ     : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่ได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ86) 

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล 
  4.1 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไปส ารองอื่น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 116 
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดัวยยอดเงินสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ
หรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้ต้องมีทุนส ำรองมำกกว่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรอง
จ ำนวน 399 ล้ำนบำทเท่ำกับร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด
ไว้ครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ต้องต้ังทุนส ำรองร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีตำม
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ในเขตอ ำเภอพุทธมณฑล 
อ ำเภอสำมพรำน อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ลงวันที่ 20 มีนำคม 2551  
 

 "ข้อ 25 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการกันส ารองตาม
กฎหมายไว้ร้อยละ10 ของก าไรสุทธิประจ าปีแล้ว ก าไรที่เหลือภายหลังการจ่ายเงินปัน
ผลให้โอนไปบัญชีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร" 
 "ข้อ 26 ก าไรสะสมที่ส ารองตามกฎหมายให้กันไว้เป็นเงินสดโดยน าฝากประจ าไว้
ที่ธนาคาร แต่ถ้ามีเกินกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว จะเอาเงินจ านวน
ที่เกินนี ไปลงทุนซื อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพื่อหาประโยชน์ได้ แต่การ
ลงทุนนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้สัมปทานก่อน" 

 

บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 2,456,144,956 บำท ดังนั้น ตำมข้อก ำหนดใน
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 245,614,495 บำทไปส ำรองอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรสุทธิของปี 2558 ไปส ำรอง
อ่ืนเป็นเงิน 245,614,495 บำท 
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  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 2,456,144,956 บำท 
และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำม
นัยของมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับ
ของ   บริษัทฯ "ข้อ 38 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตาม
จ านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน" 
กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ 
ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ รวมถึงกำรรักษำระดับอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ที่อำจจะเกิดขึ้นในกรณีที่
บริษัทฯ เห็นว่ำสำมำรถที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในอัตรำสูงสุดเท่ำที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดับแรก  ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอ่ืน ๆ ที่
ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำง ๆ 
บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 เห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไรเพียงพอที่จะ
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท คิด
เป็นร้อยละ 97.5 คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 2,394,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปัน
ผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งปีแรกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดังนั้นเงิน
ปันผลส ำหรับครึ่งปีหลัง จะจ่ำยได้อีก 0.30 บำทต่อหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,197,000,000  บำท
ในวันที่ 25 เมษำยน 2559 

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 2,456 2,742 2,359 

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

3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.65 0.60 

4. รวมเงินปันผลจ่ำยท้ังสิ้น (ล้ำนบำท) 2,394 2,593.5 2,394 

5. อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 97.5 94.6 101.5 
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  ทั้งนี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษีกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับครึ่งปีหลังของปี 
2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดคือ   
1. ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.011 บำท รวม

เป็นเงิน 43.89 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
และไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.242 บำท
รวมเป็นเงิน 965.58 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ี
จ่ำยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

3. ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรำหุ้นละ0.047 
บำท รวมเป็นเงิน 187.53 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ 
ณ ที่จ่ำยร้อยละ 10 และไม่สำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลังและปี 2558 

ปี พ.ศ. 
เงินปัผล 

งวดระหว่างกาล 
เงินปนัผล 

งวดครึ่งปีหลงั 
รวม 

(บาท/หุ้น) 
อัตราการจ่ายเงนิ
ปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  

2553 0.15 0.20 0.35 71.29 % 
2554 0.15 0.25 0.40 77.36 % 
2555 0.22 0.30 0.52 101.66 % 
2556 0.25 0.35 0.60 101.50 %  
2557 0.30 0.35 0.65 94.60 % 
2558 0.30 0.30 0.60 97.50 % 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นควรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 
0.30 บำท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 10 มีนำคม 2559 และให้รวบรวมรำยชื่อตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  11 มีนำคม 2559 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25 เมษำยน 2559 โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 
2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท  

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 120 
ก ำหนดว่ำ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำ
สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ "
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ท่ี
ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจำกนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
(EY) ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ในงำนสอบ
บัญชี มีควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบบัญชีและทรำบข้อมูลของบริษัท ฯ เป็นอย่ำงดี 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรที่ดี สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่มีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบที่มีคุณภำพน่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่
ให้บริกำรกำรสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับสำกล เป็นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำงจึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำก EY เป็นผู้สอบบัญชีของทีทีดับบลิว ประจ ำปี 
2559 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต และ/หรือ      
นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดเงินค่ำสอบ
บัญชีประจ ำป ี2559 เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000 บำท  
 

ข้อมูลตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนปีของผู้สอบบัญชี 5 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

ชื่อ/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 

2558 2557 2556 2555 2554 

นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 5313  - - - - 

นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต 3970 - - - - - 

นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ 5238 - - - - - 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหมวด "รำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรำยงำนประจ ำปี 2558 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 81) 
ทั้งนี้ กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด 
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ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่
อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีใน 2 ปีที่ผ่ำนมำเปน็ ดังนี้ 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 625,000 600,000 525,000 

2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 600,000 570,000 

3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 75,000 150,000 140,000 

รวม 1,300,000 1,350,000 1,235,000 
 

ส ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำนปรำกฎ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 (หน้ำ 39) 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  บริษัทฯ ได้มีกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำกส ำนักงำนสอบ
บัญชีชั้นน ำ โดยกำรคัดเลือกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบรำคำค่ำสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่ำนกำร
พิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบแล้ว ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมี
มติ ดังนี้   

 แต่งต้ังนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 นำงสำวสุมำลี รีวรำ
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 5238 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ  
บริษัทฯ และก ำหนดเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000 บำท  

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง  ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
กรรมกำรทั้งหมด  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลัง
จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่ง
นำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 
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ในปี 2558 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 
1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  กรรมกำรอิสระ 

2. นำงพเยำว์ มริตตนะพร   กรรมกำร 
3. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์   กรรมกำร  
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   กรรมกำร 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำร
ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 11 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดย
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำมำยังบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำ
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผู้น ำ 
วิสัยทัศน์กว้ำงไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศ
เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ยัง
ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ทักษะจ ำเป็นที่ยังขำด คุณสมบัติที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งรำยชื่อกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อล ำดับที่ 1 มีคุณสมบัติควำมเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำยกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่ำข้อก ำหนดตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนในเรื่อง
กำรถือหุ้น โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 4 (หน้ำ 51) นิยำมกรรมกำรอิสระ 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกต้ัง
บุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระดังต่อไปนี้ 

1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
2. นำงพเยำว์ มริตตนะพร  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
3. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 

รำยละเอียดประวัติและผลงำนของบุคคลทั้ง 4 ท่ำน ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 (หน้ำ 42) 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 12 จำก 76 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกรณีนี้  ได้พิจำรณำเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรที่
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนได้แก่ นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นำงพเยำว์ มริตตนะพร
ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ และนำยนำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ำมำเป็น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล    : พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 90 
ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุม " และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำปี โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
อนุมัต ิ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำว
นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใสสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 
1. โบนัสกรรมกำร : ก ำหนดโบนัสกรรมกำรตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2558 

จ ำนวนไม่เกิน 18,420,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นใน
ปี 2558 โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ
จำกงบกำรเงินรวม  2,680,520,981  บำท เทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 มีก ำไร
สุทธิจำกงบกำรเงินรวม 2,971,769,160 บำท ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.87 จึง
พิจำรณำจ่ำยโบนัสกรรมกำรในจ ำนวนที่เป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำน เช่นเดียวกับกำร



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 13 จำก 76 

พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลแต่มิให้เปอร์เซ็นต์กำรจ่ำยสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2557 
พิจำรณำจ่ำยโบนัสกรรมกำรที่ร้อยละ 0.77 ของเงินปันผล จำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจึง
พิจำรณำจ่ำยโบนัสกรรมกำรในปี 2558 ท่ีร้อยละ 0.77 ของเงินปันผล 

2. ค่ำตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำร : ค่ำตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2559 
จ ำนวนไม่เกิน 7,890,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ เทียบกับเป้ำหมำย เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำโบนัสของกรรมกำร โดยพิจำรณำ
จ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำรในปี 2559 ที่ร้อยละ 0.33 ของเงินปันผล  

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

คณะกรรมกำรบริษัท     5,206,000 5,206,000 4,840,000 
คณะกรรมกำรบริหำร        949,000 949,000 879,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ        466,000 466,000 433,000 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง        423,000 423,000 394,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน        423,000 423,000 394,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล        423,000 423,000 394,000 

รวม     7,890,000 7,890,000 7,334,000 
 

รำยละเอียดโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2558 และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (หน้ำ 53) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ     :   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้
พิจำรณำก ำหนดโบนัสและค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ 
ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 
2558 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 18,420,000  บำทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2559 
เป็นจ ำนวนไม่เกิน  7,890,000 บำท 

 การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 90 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนำคม 2559 
 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 14 จำก 76 

 
และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนำคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนที่
ดังกล่ำว และเพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรลงทะเบียนและ
ตรวจสอบเอกสำรผู้ เข้ำร่วมประชุม ต้ังแต่เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลำเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนนปรำกฎตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 (หน้ำ 56) หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะ
ให้เข้ำร่วมประชุมตำมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 (หน้ำ 61)  เอกสำรหรือหลักฐำน
แสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 (หน้ำ 75)  และ
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ท่ำนสำมำรถแต่งต้ัง นำย เตชะพิทย์         
แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำร
บรรษัทภิบำลเป็นผู้รับมอบฉันทะรำยละเอียดประวัติปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 (หน้ำ 58) 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในกรณีที่มีกำรมอบฉันทะ กรุณำส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำทมำยังบริษัทฯ หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2420-6064 ภำยในวันพฤหัสบดี
ที่ 24 มีนำคม 2559 และขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน ำเอกสำรและหลักฐำนปรำกฎตำม สิ่งที่ส่ง
มำด้วย 8 (หน้ำ 60) มำแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่ำนผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของ       
ผู้ถือหุ้น หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอในครั้งนี้ สำมำรถ
จัดส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้ที่ www.ttwplc.com โทร 0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9 ต่อ1106 อนึ่ง บริษัทฯ ได้
แนบแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมมำพร้อมกันนี้ปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 10 (หน้ำ 76) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท  
 
 

 

http://www.ttwplc.com/

