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เลขที่  TTW/149/60 
 

13 มีนำคม 2560 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
  2. รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2559 (แบบ CD-ROM) 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบกำรณ์ กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
      ประจ ำปี 2560 
  4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำรและนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
  5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 และโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2559   
  6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 
  7. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ำมำในวันประชุม) 
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข.) 
  10. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2559   
  11. แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม 

 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่        
22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ในวันอังคำรท่ี 18 เมษำยน 2560 เวลำ 
14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มำร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
และจำกกำรที่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2559 ถึง 
31 ธันวำคม 2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอเรื่องเพื่อบรรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรำยละเอียด
ประกอบกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมต้ังแต่วันที่ 13 มีนำคม 
2560 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 และได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว๊บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว และได้แนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ มำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 (หน้ำ 16) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ   :  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 ได้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว 

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังรำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจ ำปี 2559 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 88)  ซึ่งมีสำระส ำคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประกอบกำรโดยรวม ควำมส ำเร็จต่ำงๆ และ กิจกรรม/โครงกำรเพื่อตอบแทนชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้  
 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2559   
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดจ่ำยน้ ำรวมของทั้ง 2 พื้นที่เท่ำกับ 269.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

เป็นของพื้นที่ให้บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐมจ ำนวน 138.41 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และพื้นที่
ให้บริกำรปทุมธำน-ีรังสิตจ ำนวน 131.41 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร  

 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,391 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 65 ล้ำนบำทหรือ
ลดลงร้อยละ 2.6 โดยมีสำเหตุหลักเนื่องจำก กำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น เพรำะ
สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จำก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

 บริษัทฯ ได้รับสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ฉบับลงวันที่ 
28 ตุลำคม 2559 ( สัญญำแก้ไขฯ ใหม่ ) ในข้อ 25 และ ข้อ 26 โดยมีรำยละเอียด คือ 

“ข้อ 25 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีกำรกันส ำรองตำมกฏหมำย
ไว้ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจ ำนวน” 
“ข้อ 26 ก ำไรสะสมที่ส ำรองตำมกฏหมำยให้กันไว้เป็นเงินสด โดยน ำฝำกประจ ำไว้ที่
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  
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  สรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ                                                                                                      (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2557 2559 2558 2557 

สินทรัพย์รวม 25,765 26,644 24,627 24,370 25,361 23,470 
หน้ีสินรวม 14,230 15,214 13,238 14,061 15,049 13,021 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,535 11,430 11,389 10,309 10,312 10,449 
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำ 5,270 5,324 5,272 3,624 3,647 3,617 
รำยได้จำกกำรบริกำร 109 106 111 37 36 37 
รำยได้รวม 5,499 5,574 5,622 4,625 4,631 4,683 
ต้นทุนขำยและบริกำร 1,497 1,510 1,535 904 889 912 
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

244 
433 
607 

305 
550 
378 

249 
566 
157 

196 
433 
435 

257 
549 
215 

198 
565 
1 

ก ำไรขั้นต้น 3,882 3,920 3,848 2,756 2,794 2,742 
ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,476 2,681 2,972 2,391 2,456 2,742 
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท/หุ้น) 2.89 2.86 2.85 2.58 2.58 2.62 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.62 0.67 0.74 0.60 0.62 0.69 

 

   อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2557 2559 2558 2557 

อัตราส่วนแสดงความสามารถ 
ในการหาก าไร 

      

 อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 72.16 72.19 71.48 75.29 75.85 75.05 
 อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 46.02 49.37 55.21 65.33 66.69 75.08 
 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.64 23.57 26.62 23.20 23.66 26.43 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน 

      

 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 9.45 10.46 12.10 9.62 10.06 11.64 
 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 19.63 23.45 26.33 24.15 28.39 32.48 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.23 1.33 1.16 1.36 1.46 1.25 
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 96.70 96.76 87.26 100.10 105.60 94.57 
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ความส าเร็จต่างๆ  
1) ได้รับรำงวัล ESG 100 Certificate บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  ที่มีควำมโดนเด่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุ่มทรัพยำกร 
(Resources) จำกสถำบันไทยพัฒน์ 

2) ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (AGM) จำกสมำคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย เต็ม 100 คะแนน 3 ปีต่อเนื่อง 

3) ได้รับรำงวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ด้วยมูลค่ำแบรนด์องค์กร 
31 ,007 ล้ ำนบำท สู งสุดในหมวดพลั งงำนและสำธำรณูปโภค โดยคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4) ได้รับประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยกำรประเมิน”Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies  2016”  จำกสมำคมส่ ง เสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทยในระดับ “ดีมำก” 

5) ได้รับกำรจัดอันดับเป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียน ในรำยชื่อ “หุ้นยั่งยืนปี 2559” 
Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) 

6) ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตควำมน่ำเชื่อถือองค์กรและตรำสำรหนี้ในระดับ AA- ด้วย
แนวโน้ม “คงที่” (stable) 

กิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมเพื่อชุมชน  ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน และ โรงผลิต
น้ ำประปำปทุมธำนี ท ำกำรมอบทุนกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่บริกำรใน จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสำคร และ ปทุมธำนี จ ำนวน 17 โรงเรียน (170 ทุน) อย่ำงต่อเนื่อง เช่นปีที่ผ่ำนๆ มำ 
กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 
(อุทยำน ร.2) ช่วยเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชุมชน ริมแม่น้ ำแม่กลอง แหล่งผันน้ ำสู่แม่น้ ำท่ำจีน
เป็นปีที่ 2 และได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนที่ด้อยโอกำส จังหวัดสุรินทร์ ด้วยกำรก่อสร้ำงห้องสุขำ และปรับปรุงระบบน้ ำอุปโภค
บริโภค รวมทั้งกำรผลิตน้ ำด่ืมเพื่อแจกจ่ำยในกิจกรรมเพื่อสังคมจ ำนวนประมำณ 2 แสนขวด 
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินโครงกำร “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ า” ในพื้นที่ป่ำเสื่อม
โทรมจำกกำรท ำเหมืองแร่ในอดีต ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต ำบลปิล๊อก อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัด
กำญจนบุรี ในเขตอุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ อันเป็นพื้นที่ป่ำต้นน้ ำของลุ่มน้ ำแม่กลอง ซึ่งมี
กำรผันน้ ำสู่แม่น้ ำท่ำจีน และทีทีดับบลิว ใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบหลักในกำรผลิตน้ ำประปำจ่ำย
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ให้แก่ผู้ใช้น้ ำในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม โครงกำรนี้ได้ท ำกำรปลูกได้ครบ 1 ล้ำนต้นกล้ำแล้ว
เมื่อปี 2558  และในปี 2559 ได้ท ำกำรส่งมอบแปลงปลูกของปี 2557 ให้กับกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชไปดูแลอีก 2 แสนต้น รวมเป็น 8 แสนต้น คงเหลือที่ ต้อง
บ ำรุงรักษำรอส่งมอบอีก 2 แสนต้น ซึ่งเมื่อป่ำต้นน้ ำทั้ง 1 ล้ำนต้นนี้ เติบโตเต็มที่ จะเป็น
แหล่งก ำเนิดของน้ ำที่สะอำด ช่วยเพิ่มคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ เพรำะจะช่วยลดสำรเคมีที่ใช้ใน
กำรผลิตน้ ำประปำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนลดคำร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมำณน้ ำใต้ดิน เป็น
กำรช่วยลดผลกระทบจำกภำวะภัยแล้งที่นับวันจะรุนแรงขึ้นให้น้อยลง และยังเป็นกำรสร้ำง
งำนสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนที่อำศัยอยูใ่นพื้นที่ท ำกำรปลูกป่ำอีกด้วย 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2559  
 

การลงมติ  :   วำระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 
สิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2559 ของบริษัทฯ  ไ ด้ผ่ ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย             
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
สังกัดบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมที่
ปรำกฎอยู่ในหมวด “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน" 
และ “งบกำรเงินและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท” รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2559            
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 92)  

 

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน ดังนี้                                                                                                                                 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 สินทรัพย์รวม 

 หน้ีสินรวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
25,765 
14,230 
11,535 

 
26,644 
15,214 
11,430 

 
24,370 
14,061 
10,309 

 
25,361 
15,049 
10,312 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รวมรำยได้ 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 

 
5,499 
1,981 

 
5,575 
2,053 

 
4,625 
1,366 

 
4,631 
1,411 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

 ก ำไรสุทธ ิ
 ก ำไรต่อหุ้น 

2,476 
0.62 

2,681 
0.67 

2,391 
0.60 

2,456 
0.62 

งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธ ิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 

 
 

3,272 
 

(332) 
 

(3,479) 
(538) 

785 
246 

 
 

3,727 
 

(3,678) 
 

(463) 
(413) 
1,198 

785 

 
 

2,163 
 

1,053 
 

(3,464) 
(248) 

445 
197 

 
 

2,588 
 

(2,599) 
 

(449) 
(460) 

904 
445 

    

 ความเห็นของคณะกรรมการ     : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ตำมสิ่ง

ที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 92) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีและการจ่ายเงินปันผล 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดัวยยอดเงินสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับ
หรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้ต้องมีทุนส ำรองมำกกว่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรอง
จ ำนวน 399 ล้ำนบำทเท่ำกับร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
และเป็นไปตำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ฉบับลงวันที่ 28 
ตุลำคม 2559 ( สัญญำแก้ไขฯ ใหม่ ) ในข้อ 25 และ ข้อ 26 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของ
บริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำรวมถึงกำรรักษำระดับอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ 
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ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ที่อำจจะเกิดขึ้น 
ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ำสำมำรถที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำสูงสุดเท่ำที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดับแรก โดยจะไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และ
ส ำรองอื่นๆ ที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ 

บริษัทฯ ขอรำยงำนเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินตำมข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อที่ 38 ที่ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผล
แล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมครั้งที่ 3/2016 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผล
ประกอบกำรครึ่งปีแรกของปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทรวมเป็นเงินปันผลที่ได้
ประกำศจ่ำยไปแล้วจ ำนวน 1,197 ล้ำนบำทและได้ท ำกำรจ่ำยเมื่อวันที ่9 กันยำยน 2559 
บริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,391 ล้ำนบำทและ
ไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำมนัยของ
มำตรำ115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
"ข้อ 38 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้นหุ้นละ
เท่าๆ กัน" จึงเห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 
0.60 บำทคิดเป็นร้อยละ100 ของก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,391 ล้ำนบำทและคิดเป็นเงินปันผลจ่ำย
ทั้งสิ้น 2,394 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งปี
แรกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลส ำหรับครึ่งปีหลังจะจ่ำยได้อีก 0.30 บำท
ต่อหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยจะจ่ำยในวันที ่4 พฤษภำคม 2560 
 

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำ ดังนี้ 
 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 2,391 2,456 2,742 

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

3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.60 0.60 0.65 

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

5. อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 100.0 97.5 94.6 
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  ทั้งนี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษีกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ส ำหรับครึ่งปีหลังของปี 
2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท มีรำยละเอียดคือ   
1. ก ำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.013 บำทรวม

เป็นเงิน 51.87 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
และไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2. ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.287 บำท
รวมเป็นเงิน 1,145.13 ล้ำนบำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ี
จ่ำยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลังและปี 2559 

ปี พ.ศ. 
เงินปัผล 

งวดระหว่าง
กาล 

เงินปนัผล 
งวดครึ่งปีหลงั 

รวม 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิ
ปันผลตอ่ก าไร

สุทธิ  

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 % 
2559 0.30 0.30 0.60       100.00 % 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นควรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรำหุ้นละ 
0.30 บำท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 15 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนำคม 2560 และก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลในวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลรวมตลอดปี 2559 ใน
อัตรำหุ้นละ 0.60 บำท เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

       
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 120 
ก ำหนดว่ำ "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้" เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 
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ข้อ 32 ท่ีก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 มีควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบบัญชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี  
นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรที่ดี สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่มีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบที่มีคุณภำพน่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่
ให้บริกำรกำรสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับสำกล เป็นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำงจึงสมควรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2560 โดยมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต และ/หรือ      นำง
พูนนำรถ เผ่ำเจริญ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดเงินค่ำสอบบัญชี
ประจ ำป ี2560 เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000 บำท  
 

ข้อมูลตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนปีของผู้สอบบัญชี 5 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

ชื่อ/นามสกุล 
ผู้สอบบัญช ี

ใบอนุญาต 
เลขที ่

ปี พ.ศ. 

2559 2558 2557 2556 2555 

นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ 5313   - - - 

นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต 3970 - - - - - 

นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ 5238 - - - - - 
หมำยเหต ุ: ปี 2555-2557 นำยกฤษดำ เลิศวนำ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำว เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหมวด "รำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรำยงำนประจ ำปี 2559 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (หน้ำ 84) 
 

ทั้งนี้ กำรจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังยังเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด 
ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระ
แต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอ่ืนๆ ใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปีและปี 2560 ดังนี้ 
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 

2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 

3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 
4. ค่ำบริกำรอ่ืน 

625,000 
600,000 

75,000 
-ไม่มี- 

625,000 
600,000 

75,000 
-ไม่มี- 

600,000 

600,000 

150,000 

-ไม่มี- 

 1,300,000 1,300,000 1,350,000 
 

ส ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำนปรำกฎ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 (หน้ำ 41) 
 

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

 แต่งต้ังนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 นำงสำวสุมำลี รีวรำ
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขที่ 5238 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และ
ก ำหนดเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000  บำท  

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ 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 2560 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 
1.   ดร. ทนง พิทยะ   กรรมกำรอิสระ 

2.   นำยไพรัช เมฆอำภรณ์   กรรมกำรอิสระ 
3.   นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ   กรรมกำร  
4.   นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ  กรรมกำร 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำร
ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 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 (IOD) ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
ท่ีด ำรงต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อล ำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติควำมเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำม
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรอิสระ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
กรรมกำรอิสระล ำดับที่ 2 เป็นกรรมกำรอิสระที่อยู่ในวำระมำกกว่ำ 9 ปี ด้วยบริษัทฯ เห็นว่ำเป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจมีส่วนท ำให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคง และเป็นไปตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนในเรื่องกำรถือหุ้น โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 นิยำมกรรมกำรอิสระ(หน้ำ 52)  
คณะกรรมกำรบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ดังต่อไปนี ้

1.   ดร. ทนง พิทยะ   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
2.   นำยไพรัช เมฆอำภรณ์   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
3.   นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ    ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
4.   นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกหนึ่งวำระ 
 

รำยละเอียดประวัติและผลงำนของบุคคลทั้ง 4 ท่ำน ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 (หน้ำ 44) 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  หน้ำ 12 จำก 78 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกรณีนี้ ได้พิจำรณำเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรที่ออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนได้แก่ ดร. ทนง พิทยะ นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยยำสุทำกะ 
ซูซูกิ และนำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

  การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล    : พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 90 
ก ำหนดว่ำ "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม" และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำปี โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
อนุมัติ นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมี  คุณภำพและสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนกำรที่โปร่งใสสร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2560 โดยยึดนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ 
ตลอดจนเทียบเคียงกับค่ำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน จำกรำยงำนผลส ำรวจอัตรำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตด้ำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 
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1. โบนัสกรรมกำร : ก ำหนดโบนัสกรรมกำรตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2559 
จ ำนวนไม่เกิน 18,420,000 บำท พิจำรณำจ่ำยโบนัสกรรมกำรในจ ำนวนที่เป็นไปตำมผล
กำรด ำเนินงำน เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลแต่มิให้เปอร์เซ็นต์กำรจ่ำยสูงกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ  

2. ค่ำตอบแทนประจ ำปีคณะกรรมกำร : ค่ำตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2560 จ ำนวน
ไม่เกิน 7,890,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เทียบกับเป้ำหมำยเช่นเดียวกับกำรพิจำรณำโบนัสของกรรมกำร  

3. โบนัสและค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดเปรียบเทียบดังนี้ 
 
ตำรำงเปรียบเทียบโบนัสคณะกรรมกำร 2 ปีที่ผ่ำนมำและปี 2559 

โบนัส ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ ำนวนเงิน 18,420,000 18,420,000 19,940,000 

 
ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 2 ปีที่ผ่ำนมำและปี 2560 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ ำนวนเงิน 7,890,000 7,890,000 7,890,000 

 

รำยละเอียดโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2559 และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (หน้ำ 54) 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ต่อคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ     :   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้
พิจำรณำก ำหนดโบนัสและค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ 
ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 
2559 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 18,420,000 บำทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2560 เป็น
จ ำนวนไม่เกิน 7,890,000 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 1.10 ของเงินปันผลจ่ำยปี 2559 
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 การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 90 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15  มีนำคม 2560
และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่  16 มีนำคม 2560  

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนที่
ดังกล่ำว และเพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรลงทะเบียนและ
ตรวจสอบเอกสำรผู้ เข้ำร่วมประชุม ต้ังแต่เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลำเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนนปรำกฎตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 (หน้ำ 57) หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้
เข้ำร่วมประชุมตำมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 (หน้ำ 62)  และหำกท่ำนผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ท่ำนสำมำรถแต่งต้ัง นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำร
อิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำลเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะรำยละเอียดประวัติปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 (หน้ำ 59) 

 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในกรณีที่มีกำรมอบฉันทะ กรุณำส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำทมำยังบริษัทฯ หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2420-6064 ภำยในวันอังคำรที่ 4 
เมษำยน 2560 และขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน ำเอกสำรและหลักฐำนปรำกฎตำม  สิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 8 (หน้ำ 61) 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 อนึ่งบริษัทฯ ได้แนบ
แผนที่แสดงสถำนที่ประชุมมำพร้อมกันนี้ปรำกฎตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 (หน้ำ 78) 

 
 

http://www.ttwplc.com/
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จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 
 

 
 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท  


