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เรารวมกันดำเนินธุรกิจดานการบร�หารจัดการน้ำ
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9รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้ด�ำเนินธุรกิจผลิต												

น�้ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคในพ้ืนที่สมุทรสำคร	

นครปฐม	และพ้ืนท่ีปทมุธำน-ีรงัสติมำกว่ำ	13	ปี	ตลอดระยะเวลำ

ดังกล่ำวบริษัทของเรำด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมืออำชีพด้วยควำม

ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 และพันธสัญญำท่ีจะ							

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิคณุภำพ

ชีวิตของประชำชน	 โดยผลจำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว	 ได้สะท้อน

มำถึงผลประกอบกำรที่น่ำพึงพอใจในปี	พ.ศ.	2560	

	 นอกจำกน้ี	ในช่วงทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ยังได้เตรยีมควำมพร้อม

ส�ำหรบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศในระยะยำว	โดย

เริม่ก่อสร้ำงโรงงำนผลติน�ำ้ประปำแห่งที	่2	ทีอ่�ำเภอกระทุ่มแบน	

เมือ่ปี	พ.ศ.	2558	ซึง่กำรก่อสร้ำงได้แล้วเสรจ็ในปีนี	้ถือเป็นแหล่ง

ผลิตน�้ำประปำส�ำรองของบริษัทฯ	และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกำร	

เตรียมควำมพร้อมของบริษัทฯ	ที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ใช้

บริกำรในพ้ืนท่ีบริกำรมั่นใจว่ำ	 บริษัทฯ	 จะสำมำรถให้บริกำร									

น�ำ้ประปำได้อย่ำงต่อเน่ืองในกรณีมเีหตุกำรณ์ฉกุเฉนิใดๆ	รวมทัง้

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมหำกมีกำรขยำยพ้ืนท่ีให้บริกำร	 โดย

โรงผลิตน�้ำประปำแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนที่ทันสมัย	และ

ใหญ่เป็นอันดับ	 2	 ของเอเชีย	 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ	

บริษัทฯ	 ที่จะให้บริกำรน�้ำประปำที่มีคุณภำพ	 ตำมแนวคิด	

“คุณภำพน�้ำ	คุณภำพชีวิต”	

	 ผลจำกกำรด�ำเนินธุรกิจที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้บริษัทฯ	 ได้รับกำร

ยอมรบัจำกทุกภำคส่วนอย่ำงกว้ำงขวำง	และได้รบัรำงวลัซึง่เป็น

ทีน่่ำภำคภูมใิจมำกมำย	อำทิ	กำรได้รบักำรจดัอนัดบัให้เป็น	1	ใน	

100	บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่มี

ควำมโดดเด่นด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน	(Environmental	

Social	Governance	หรือ	ESG)	ในกลุ่มทรัพยำกร		ได้รับ	100	

คะแนนเตม็จำกกำรประเมนิคณุภำพกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น	

(Annual	General	Meeting	 of	 Shareholders:	AGM)	 โดย

สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ตลอดจนได้รับกำรประเมินกำร

ก�ำกับดแูลกิจกำรจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	

ในระดับดีมำก	 4	 ปีต่อเนื่อง	 และมีรำยชื่อเป็น	 “หุ้นย่ังยืน”								

(Thailand	 Sustainability	 Investment:	 THSI)	 ได้รับรำงวัล	

Thailand’s	 Top	Corporate	 Brands	 2016	 ในหมวดธุรกิจ

พลังงำนและสำธำรณูปโภคและท้ำยสุด	 ได้รับทบทวนอันดับ

เครดิตองค์กรและตรำสำรหน้ี	 จำกบริษัท	 ทริสเรตต้ิง	 จ�ำกัด											

ให้อยู่ในระดับ	AA-	(Double	A	minus)	ซึ่งเหล่ำนี้นับเป็นควำม

ภำคภูมิใจของบริษัทฯ	ที่ต้องกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำร

พัฒนำท่ีย่ังยืน	และตอบสนองควำมพึงพอใจสงูสดุต่อลกูค้ำ	โดย

ค�ำนงึถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทกุภำคส่วน	ซึง่เป็นส่วนส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กรให้เตบิโต

อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนมำโดยตลอด	

	 ควำมส�ำเรจ็ท่ีน่ำภำคภูมใิจของบรษิทัฯ	ในปี	2560	มำจำก

ปัจจยัหลำยประกำร	โดยปัจจยัภำยในมำจำกกำรเพ่ิมประสทิธิภำพ

กำรบรหิำรจดักำรกำรผลติ	กำรควบคมุต้นทุนกำรผลติและกำรส่ง

น�ำ้ประปำของบรษิทัฯ	ส่งผลให้บรษิทัฯ	มยีอดจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ

เป็นสถิตสิงูสดุครัง้แรกในรอบ	13	ปีนบัแต่เริม่ให้บรกิำรจ�ำหน่ำย

น�ำ้ประปำ		ส�ำหรบัปัจจยัภำยนอกท่ีส�ำคัญมำจำกกำรฟ้ืนตวัทำง

เศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น	โรงงำนอุตสำหกรรมมีกำร

ขยำยก�ำลังกำรผลิต	ซึ่งบริษัทฯ	คำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มดังกล่ำว

จะยังคงด�ำรงอยู่ต่อไปในปี	2561	โดยเฉพำะกำรขยำยตัวทั้งใน

ด้ำนกำรส่งออก	 และกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของ										

ภำครัฐ	 โดยเฉพำะในโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภำคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	ซึง่บรษิทัฯ	

ของเรำได้มีส่วนในกำรบริหำรและจัดกำรระบบผลิตและจ่ำย						

น�ำ้ประปำ	และระบบบ�ำบดัน�ำ้เสียท่ีได้มำตรฐำน	ISO	9001:2008	

ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร	จังหวัดชลบุรี	

	 ในโอกำสนี	้ผมขอแสดงควำมขอบคณุคณะกรรมกำรบรษิทั	

คณะผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนท่ีได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม

ทุ่มเท	และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	พันธมิตรทำงธุรกิจ	ลูกค้ำ	และ

ชุมชน	 ท่ีกรุณำให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ										

ด้วยดีเสมอมำ	 ในนำมของบริษัท	 ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	 (มหำชน)	

ผมขอให้ทุกท่ำนเชื่อมั่นว่ำ	 เรำจะด�ำเนินธุรกิจท่ียึดมั่นในหลัก							

ธรรมำภิบำล	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	เพื่อ

พัฒนำให้บริษัทฯ	 เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง	สร้ำงผลตอบแทนที่

ดต่ีอผูถื้อหุน้	ควบคูไ่ปกับกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ชมุชนและ

สังคม	รวมทั้งร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในปี 2560 
มาจากปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยภายในมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต
และการส่งน�้าประปาของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจ�าหน่าย
น�้าประปาเป็นสถิติสูงสุดครั้งแรกในรอบ 13 ปี



เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน 

คูคา ผูถือหุน ชุมชน และสิ่งแวดลอม

เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ 

พลังงาน  และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ทำงานเปนทีม

(Teamwork)

VISION & MISSION

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจบนพื้นฐาน

ของความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดของ

ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

คุณคาองคกร (Corporate Values)

พัฒนาและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement)

ทำงานเช�งรุก

ดวยความคิดร�เร�่ม 

(Proactive & Initiative)
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พลังงาน  และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ทำงานเปนทีม

(Teamwork)

VISION & MISSION

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจบนพื้นฐาน

ของความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดของ

ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

คุณคาองคกร (Corporate Values)

พัฒนาและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement)

ทำงานเช�งรุก

ดวยความคิดร�เร�่ม 

(Proactive & Initiative)
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0.4
0.6
0.8

0

1.0

2.0

3.0

0

1,000

2,000

3,000

0

4,000

8,000

12,000

0
5,000

10,000
150,00
20,000

0

10,000

20,000

30,000

23,277 25,765 26,644

11,399
14,230 15,214

11,878 11,535 11,430

สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

2560 2559 2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� (บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท/หุน)

งบการเง�นรวม

0

10,000

20,000

30,000 2,681 2,492 2,698

2.97 2.89 2.86

2560 2559 2558

2560 2559 2558
0

5,000
10,000
15,000
20,000

0

4,000

8,000

12,000

21,845 24,370 25,361

11,230
14,061 15,049

10,615 10,309 10,312

สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

2560 2559 2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

2560

23,277

2559

25,765

2558

26,644
2560

2,681

2559

2,492

2558

2,698

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

2560

21,845

2559

24,370

2558

25,361

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

2560

2,700

2559

2,391

2558

2,456

0

1,000

2,000

3,000

0

1.0

2.0

3.0

0.67 0.62 0.67

2560 2559 2558
0

0.2
0.4
0.6
0.8

กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� (บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท/หุน)

2,700 2,391 2,456

2.66 2.58 2.58

2560 2559 2558

2560 2559 2558

0.68 0.60 0.62

2560 2559 2558
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน



0
0.2
0.4
0.6
0.8
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0
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0

4,000

8,000

12,000

0
5,000

10,000
150,00
20,000

0

10,000

20,000

30,000

23,277 25,765 26,644

11,399
14,230 15,214

11,878 11,535 11,430

สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

2560 2559 2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� (บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท/หุน)

งบการเง�นรวม

0

10,000

20,000

30,000 2,681 2,492 2,698

2.97 2.89 2.86

2560 2559 2558

2560 2559 2558
0

5,000
10,000
15,000
20,000

0

4,000

8,000

12,000

21,845 24,370 25,361

11,230
14,061 15,049

10,615 10,309 10,312

สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)

2560 2559 2558

2560 2559 2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

2560

23,277

2559

25,765

2558

26,644
2560

2,681

2559

2,492

2558

2,698

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

2560

21,845

2559

24,370

2558

25,361

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

2560

2,700

2559

2,391

2558

2,456

0

1,000

2,000

3,000

0

1.0

2.0

3.0

0.67 0.62 0.67

2560 2559 2558
0

0.2
0.4
0.6
0.8

กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� (บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท/หุน)

2,700 2,391 2,456

2.66 2.58 2.58

2560 2559 2558

2560 2559 2558

0.68 0.60 0.62

2560 2559 2558
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2558 2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้รวม

ต้นทุนขำยและบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรสุทธิ

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)

23,277
11,399
11,878

5,474
121

5,747

1,564

257
407
632

4,031

2,681

2.97

0.67

25,765
14,230
11,535

5,270
109

5,499

1,497

244
433
607

3,882

2,492

2.89

0.62

26,644
15,214
11,430

5,324
106

5,574

1,510

305
549
378

3,920

2,698

2.86

0.67

21,845
11,230
10,615

3,772
43

4,973

925

199
407
470

2,890

2,700

2.66

0.68

24,370
14,061
10,309

3,624
37

4,625

904

196
433
435

2,757

2,391

2.58

0.60

25,361
15,049
10,312

3,647
36

4,631

889

257
549
215

2,794

2,456

2.58

0.62

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2558 2560 2559 2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

				อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%)

				อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%)

				อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงาน

				อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)

				อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

				อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)

				อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%)

72.04

46.64

22.57

11.52

17.40

0.96

89.29

72.16

45.33

21.61

9.67

15.67

1.23

96.04

72.19

48.39

23.60

10.12

18.62

1.33

96.15

75.74

54.28

25.43

12.36

22.60

1.06

88.67

75.29

51.70

23.20

9.81

20.01

1.36

100.10

75.85

53.04

23.82

9.68

24.15

1.46

105.60

	(หน่วย	:	ล้ำนบำท)
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ความภาคภูมิใจ

โลประกาศเกียรติคุณ

จาก พลอากาศเอก ประจ�น จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร� 

ภายใตโครงการเสร�มสรางคุณภาพช�ว�ต

ของนักเร�ยนในโรงเร�ยนที่ดอยโอกาสจังหวัดสุร�นทร  

รางวัล Thailand Top Company Award 2017

จัดโดย นิตยสาร Business+ และ

มหาว�ทยาลัยหอการคา

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน 

(AGM) จากสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

เต็ม 100 คะแนน 4 ปตอเนื่อง

TRIS Rating จัดอันดับความนาเช�่อถือ

ทางการเง�นในสวนของเครดิตองคกร

และตราสารหนี้ ระดับ AA-

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ในดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล 3 ปตอเนื่อง

จัดโดย สถาบันไทยพัฒน

การประเมินการกำกับดูแลกิจการ 

จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ

บร�ษัทไทย ระดับ “ดีมาก” 4 ปตอเนื่อง

รางวัลหุนยั่งยืน Thailand Sustainability

Investment (THSI) ป 2016 - 2017 จาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย	์ TTW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107549000114	(เดิมเลขที่	1325/2543)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ	่ 30/130	หมู่	12	ถนนพุทธมณฑลสำย	5	ต�ำบลไร่ขิง	อ�ำเภอสำมพรำน	
	 	 	 จังหวัดนครปฐม	73210

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบกิจกำรสำธำรณูปโภคในกำรผลิตและจ่ำยน�้ำประปำที่มีก�ำลังผลิตสูงสุด
	 	 	 ในประเทศไทย

ทุนจดทะเบียน	 3,990,000,000	บำท		

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 3,990,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ		1		บำท

ทุนช�าระแล้ว	 3,990,000,000		บำท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	 22	พฤษภำคม	2551

เว็บไซต์	 http://www.ttwplc.com

ติดต่อ ส�านักงานใหญ่
	 	 	 โทรศัพท์	 +66	2019-9490-3,	+66	2019-9484-9
	 	 	 โทรสำร				 +66	2420-6064
   ฝ่ายกิจการองค์กร
   -  ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
	 	 	 	 โทรศัพท์		+66	2091-9490-3,	+66	2019-9484-9	ต่อ	1106
	 	 	 	 e-mail	:		 cg@ttwplc.com
   - ด้านนักลงทุนสัมพันธ ์
	 	 	 	 โทรศัพท์	 +66	2091-9490-3,	+66	2019-9484-9	ต่อ	1108

	 	 	 	 e-mail	:	 ir@ttwplc.com

ผู้สอบบัญชี 	 :		 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

	 	 	 	 193/136-137	ชั้น	33	อำคำรเลครัชดำ	ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่		กรุงเทพฯ	10110

	 	 	 	 โทรศัพท์	 +66	2264-0777,	+66	2661-9190

	 	 	 	 โทรสำร	 +66	2264-0789-90,	+66	2661-9192

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ�ากัด  

	 	 	 	 990	อำคำรอับดุลรำฮิม	ชั้น	9	ถนนพระรำม	4	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	

	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10500

	 	 	 	 โทรศัพท์	 +66	2636-1111	

	 	 	 	 โทรสำร	 +66	2636-0000

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (TTW)	 เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค	 (กปภ.)	 ในพ้ืนที	่								

ฝ่ังตะวนัตกของกรงุเทพมหำนคร	(West	Bangkok)	ครอบคลมุพ้ืนท่ี	2	จงัหวัด	ได้แก่	จงัหวัดนครปฐม	ใน	3	อ�ำเภอคอื	อ�ำเภอนครชยัศรี	

อ�ำเภอสำมพรำน	อ�ำเภอพุทธมณฑล	และจงัหวดัสมทุรสำคร	ใน	2	อ�ำเภอคือ	อ�ำเภอเมอืงสมทุรสำคร	และอ�ำเภอกระทุ่มแบน	บรษิทัฯ	

มีโรงผลิตน�้ำประปำที่อ�ำเภอบำงเลน	จังหวัดนครปฐม	มีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด	440,000	ลูกบำศก์เมตรต่อวัน	และโรงผลิตน�้ำประปำ	

ที่อ�ำเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสำคร	มีก�ำลังกำรผลิต	 100,000	ลูกบำศก์เมตรต่อวัน	และสำมำรถขยำยก�ำลังกำรผลิตได้ถึง	

400,000	ลูกบำศก์เมตรต่อวัน		ทั้งนี้โรงผลิตน�้ำประปำกระทุ่มแบนได้ท�ำกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบ

และใช้เป็นโรงผลิตน�้ำประปำส�ำรอง	 เพ่ือเสริมควำมมั่นคงของระบบผลิต	และส่งจ่ำยน�้ำประปำในพ้ืนที่	 จังหวัดสมุทรสำคร	และ

นครปฐม

	 ในปี	 2560	 TTW	มียอดจ่ำยน�้ำประปำให้กับ	 กปภ.	 ท้ังส้ินจ�ำนวน	 145.89	 ล้ำนลูกบำศก์เมตร	 โดยมียอดจ�ำหน่ำยน�้ำสะสม													

นับตั้งแต่จ่ำยน�้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี	2560	รวมทั้งสิ้น	1,570.53	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	นอกจำกนี้	TTW	ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	

รวมถึงกำรเข้ำซือ้สทิธิในนคิมอตุสำหกรรม	เพ่ือด�ำเนนิธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลติน�ำ้ประปำและบ�ำบดัน�ำ้เสีย	ตลอดจนเข้ำไปลงทนุ

ในธุรกิจพลังงำน	โดยมีลักษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ละกิจกำรดังนี้

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) เปนบริษัทยอยของ TTW โดย TTW ถือหุน PTW 
ในสัดสวนรอยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท (อีก 2% ถือหุนโดย กปภ.) PTW 
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาใหกับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ตั้งแตป 
2541 จนถึงปจจุบัน โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 488,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 ในป 2560 PTW มียอดจายน้ำประปาใหกับ กปภ. ท้ังส้ิน 135.80 ลานลูกบาศกเมตร 
และมียอดจำหนายน้ำสะสมนับต้ังแตจายน้ำวันแรกจนถึงส้ินป 2560 รวมท้ังส้ิน 1,981.30 
ลานลูกบาศกเมตร

บร�ษัท

ประปาปทุมธานี

จำกัด

 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จำกัด (TWO) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดย TTW 
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 68 และบจก. ประปาปทุม ถือหุนรอยละ 32 TWO ประกอบธุรกิจ 
ในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียใหกับ TTW 
PTW นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ TWO ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในดานการใหบริการ 
เดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต 
และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในดานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อประกัน 
คุณภาพดานการควบคุมการตรวจสอบและความมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บร�ษัท

ไทยวอเตอร 

โอเปอเรชั่นส

จำกัด
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	 ในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตน�้ำประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ที่สุดให้แก่	กปภ.	โดยได้ผลิตและจ่ำยน�้ำให้	กปภ.	

รวมเป็นจ�ำนวน	282	ล้ำนลูกบำศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ	15	 ของยอดรวมกำรจ่ำยน�้ำของ	กปภ.	 ทั้งประเทศ	หรือร้อยละ	 65	 ของ														

ยอดรวมกำรผลิตน�้ำประปำของผู้ผลิตน�้ำประปำภำคเอกชนทั้งหมดที่จ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้	กปภ.

การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
	 ในปี	2554	TTW		ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	ซีเค	พำวเวอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(CKP)	ซึ่งเป็น	Holding	Company	ที่เข้ำ

ลงทุนในบริษัทต่ำงๆ	ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	โดย	CKP	มีกำรลงทุนในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม	ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	3	กลุ่มธุรกิจรวม	6	บริษัท	คือ

	 ปัจจุบัน	TTW	ถือหุ้น	CKP	ในสัดส่วนร้อยละ	25.31	ของทุนจดทะเบียน	9,240	ล้ำนบำท	โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นรวม	4,228	

ล้ำนบำท

 TTW ไดเขาซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ตั้งแตเดือน 
สิงหาคม 2552 เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศกเมตร 
ตอวัน และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได 18,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 ในป 2560 BIE มียอดจายน้ำประปาทั้งสิ้น 8.38 ลานลูกบาศกเมตร และมียอด 
จายน้ำสะสมนับตั้งแตวันแรกที่เขาดำเนินกิจการจนถึงสิ้นป 2560 รวมทั้งสิ้น 57.78 
ลานลูกบาศกเมตร การดำเนินการเขาซ้ือสิทธิใน BIE เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับองคกร 
และยังเปนการเพ่ิมทักษะ ความรู และประสบการณใหกับบุคลากรของบริษัทฯ ในการท่ีจะ 
เปนผูใหบริการโดยตรงกับลูกคา เพื่อปูทางไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่วา “เปนบร�ษัทชั้นนำ 

ของประเทศในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดลอม”

นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน 

ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ 

- บร�ษัท เซาทอีสท เอเช�ย 

  เอนเนอรจ� จำกัด (SEAN)

  สัดสวนรอยละ 56

- บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร 

  จำกัด (XPCL)

  สัดสวนรอยละ 30

ธุรกิจโครงการไฟฟา

ระบบ Cogeneration 

ธุรกิจโครงการไฟฟา

พลังแสงอาทิตย 

- บร�ษัท บางปะอิน 

  โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

  สัดสวนรอยละ 65

- บร�ษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

  สัดสวนรอยละ 100

- บร�ษัท เช�ยงราย โซลาร จำกัด 

  (CRS)

  สัดสวนรอยละ 30

- บร�ษัท นครราชสีมา โซลาร 

  จำกัด (NRS)

  สัดสวนรอยละ 30



บมจ. ทีทีดับบลิว

ทุนที่ชำระแลว

3,990 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

3,990 ลานบาท

บจก. ประปาปทุมธานี

ทุนที่ชำระแลว

1,200 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

1,200 ลานบาท

บจก. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

ทุนที่ชำระแลว

60 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

60 ลานบาท

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

ทุนที่ชำระแลว

7,370 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

9,240 ลานบาท

98%*

68%

25.31%

32%

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ :  * ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดย 

  การประปาส่วนภูมิภาค
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ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหนายน้ำประปา

ใหการประปาสวนภูมิภาค 

ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

ทุนจดทะเบียน 

1,200,000,000 บาท

แบงเปนหุนสามัญ 

12,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไว 

หุนละ 100 บาท

ทุนชำระแลว

1,200,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง 

43 หมู 3 ถนนเชียงรากนอย-บางไทร 

ตำบลบานปทุม อำเภอสามโคก

จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท  (+662) 979-5335

โทรสาร (+662) 420-6064

เว็บไซต www.ptw.co.th

ประเภทธุรกิจ 

บริหารและจัดการระบบผลิต

และจายน้ำประปาและระบบ

บำบัดน้ำเสีย

ทุนจดทะเบียน

60,000,000 บาท

แบงเปนหุนสามัญ 

600,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

หุนละ 100 บาท

ทุนชำระแลว

60,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง

30/10 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

ตำบลไรขิง อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท (+662) 019-9480

โทรสาร (+662) 420-6064

เว็บไซต www.two.co.th

ประเภทธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน

ในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ

ทุนจดทะเบียน

9,240,000,000 บาท

แบงเปนหุนสามัญ 

9,240,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท

ทุนชำระแลว

7,370,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท (+662) 691-9720-34

โทรสาร (+662) 691-9723

เว็บไซต www.ckpower.co.th

บร�ษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
บร�ษัท ไทยวอเตอร 

โอเปอเรชั่นส จำกัด

บร�ษัท ซ�เค พาวเวอร จำกัด 

(มหาชน)
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



21รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

	 บรษิทั	ททีีดบับลวิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด�ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินธุรกิจ	เพ่ือให้ควำมเส่ียงระดับองค์กรในแต่ละเรือ่ง

สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยฝ่ำยจัดกำรจะต้องผลักดันและท�ำให้แผนด�ำเนินกำรต่ำงๆ	สำมำรถ

ปฏิบัติได้	และเกิดผลส�ำเร็จ	โดยแต่ละฝ่ำยงำนจะต้องเสนอแผนงำนกำรปฏิบัติและรำยงำนผลในทุกไตรมำส	เพื่อรำยงำนต่อคณะ

เจ้ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Officer:	RMO)	และสรุปรำยงำนกำรประชุมควำมเสี่ยงในแต่ละไตรมำส	เพื่อน�ำ

ไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 (Risk	Management	Committee:	RMC)	หรือ	 กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในด้ำน

กำรเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	บริษัทฯ	จะต้องมีกำรทบทวนตนเองอยู่เสมอ	 เพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์และเป็นปัจจุบัน	ซึ่งถ้ำบริษัทฯ	มี

กำรเตรียมตัวอยู่เสมอจะสำมำรถปรับกลยุทธ์หรือแผนด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำง	 ๆ	และจะส่งผลดีในอนำคต	ซึ่งถ้ำมีกำรบริหำรควำม

เสีย่งท่ีด	ีกรณีเกิดกำรณ์ใด	ๆ 	ทีม่ผีลต่อองค์กรก็จะสำมำรถแก้ไขหรอืลดควำมรนุแรงของผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ	ลงได้	ทัง้ยังมโีอกำส

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกำสของบริษัทฯ	อีกด้วย	

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ทบทวนทะเบยีนควำมเสีย่งองค์กร		และปรบัปรงุรำยกำรควำมเสีย่งทีเ่กิดขึน้จำกสภำพแวดล้อมทัง้ภำยใน

และภำยนอก	บริษัทฯ	ยังคงด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กรตำมกรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น	4	ด้ำนคือ	ด้ำน

กลยุทธ์	ด้ำนปฏิบตักิำร	ด้ำนปฏิบตังิำน	และด้ำนกำรเงนิ	โดยกำรจดัท�ำทะเบยีนควำมเสีย่งท่ีประกอบด้วยรำยกำรควำมเสีย่งมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรจัดกำรและติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนงำนท่ีได้จัดท�ำไว้อย่ำงต่อเนื่องโดยมี																		

รำยละเอียดดังต่อไปนี้
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  1.     ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อยอดกำรจ่ำยน�้ำประปำของบริษัทฯ	 โดยในปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย																

เพ่ิมปรมิำณกำรจ่ำยน�ำ้ประปำตำมสญัญำซือ้ขำยน�ำ้ประปำ	ควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน	มผีลกระทบต่อปรมิำณ

กำรจ่ำยน�้ำของบริษัทฯ	 	ทั้งน้ีสถำนกำรณ์และสภำพเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทฯ	 เกิดควำมเส่ียงท่ีท�ำให้ปริมำณกำรจ่ำยน�้ำไม่เป็นไป

ตำมสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ลดน้อยลงถึงระดับท่ีบริษัทฯ	สำมำรถ

ยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	โดยควำมสำมำรถในกำรเพิ่มปริมำณกำรจ่ำยน�้ำประปำในพื้นที่	มีปัจจัยเสี่ยง	4	หัวข้อ

	 ก.	 บริษัทฯ	บริหำรจัดกำรแรงดันในระบบท่อจ่ำย	 (LDN)	ของบริษัทฯ	 โดยกำรเพิ่มสถำนีจ่ำยน�้ำจำก	2	สถำนี	 เป็น	4	สถำนี							

เพื่อควำมเพียงพอของพื้นที่ปลำยเส้นท่อ

	 ข.	 ปรับปรุงระบบส่ง-จ่ำยน�้ำไปยังพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น�้ำสูง	และ/หรือ	มำตรกำรอื่น	ๆ

	 ค.	 ประสำนงำนกับผู้ใช้น�้ำในพ้ืนท่ี	 และ	อปท.	 ในพ้ืนท่ีให้บริกำร	 เพ่ือหำทำงเพ่ิมปริมำณกำรใช้น�้ำประปำ	หรือปรับเปลี่ยน												

มำใช้น�้ำประปำมำกขึ้น

	 ง.	 บริหำรจัดกำรในกำรดูแลเครื่องจักร	อุปกรณ์หลัก	และระบบไฟฟ้ำ	พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงแก้ไขป้องกัน

  2.     ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

	 คุณภำพน�้ำประปำไม่เป็นไปตำมสัญญำซื้อ-ขำย	น�้ำประปำ	มีปัจจัยเสี่ยง	2	ข้อ

	 1.	 ก�ำหนดแผนงำนกำรเฝ้ำระวังและตรวจติดตำมอย่ำงเหมำะสม

	 2.	 ปรับแผนกำรผลิตน�้ำประปำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน�้ำดิบและสื่อสำรให้กับผู้เกี่ยวข้องตำมแผนกำรจัดกำร

เหตุกำรณ์

  3.     ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

	 ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร	สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

เพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจขององค์กร		มีปัจจัยเสี่ยง	2	หัวข้อ

	 1.	 จัดท�ำระบบกำรบริหำรผู้ทดแทนต�ำแหน่ง	Succession	Plan	ในต�ำแหน่งที่เป็น	Key	Critical	ของบริษัทฯ

	 2.	 จดัท�ำคูม่อืและ/หรอืขัน้ตอน	กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนทีเ่ป็นระบบ	และมมีำตรฐำนให้ผูน้�ำไปปฏิบตั	ิสำมำรถปฏิบติังำน

ได้อย่ำงถูกต้อง

  4.     ด้านการเงิน

	 ผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย	มีปัจจัยเสี่ยง	1	หัวข้อ

 	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วมอย่ำงต่อเนื่อง

	 ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมธุรกิจน�้ำประปำ	กำรขยำยธุรกิจน�้ำประปำ	และกำรขยำยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจน�้ำในอนำคต	มี

ปัจจัยเสี่ยง	2	หัวข้อ

	 1.	 กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้ำของหน่วยงำนภำครัฐ

	 2.	 ด�ำเนินกำรศึกษำเพื่อหำพื้นที่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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การควบคุมภายใน

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	ให้ควำมส�ำคัญระบบกำรควบคุมภำยใน	โดยกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอน	จะต้องมีระบบ

กำรควบคุมภำยในทุกกระบวนกำรท�ำงำน	ทั้งน้ีบริษัทฯ	 เน้นกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี	 โดยพนักงำนจะต้องปฏิบัติงำน																		

ให้เป็นไปตำมระบบที่ก�ำหนดไว้	ผู้บริหำรของบริษัทฯ	มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ำยงำนจะต้องมีมำตรกำรด้ำนกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ

เหมำะสม	เพื่อให้บริษัทฯ	สำมำรถด�ำเนินงำนในทุกฝ่ำยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	และมีควำมโปร่งใส	และบริษัทฯ	มีระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีดีสำมำรถด�ำเนินกำรและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ท้ังน้ียังส่งผลดีต่อบริษัทฯ	 ในด้ำนจริยธรรม	และ															

เป็นส่วนหนึ่งของกำรป้องกันคอร์รัปชันอีกด้วย

	 บรษิทั	ททีีดบับลวิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	จดัโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนให้หน่วยงำนส่วนตรวจสอบภำยใน		รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ	โดยมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน	3	 ท่ำนดแูลและก�ำกับส่วนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ	 โดยส่วนตรวจสอบภำยในปฏบัิติงำน

ร่วมกับงำนตรวจสอบภำยนอก	เน้นกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบเป็นระยะว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่	 เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

ทีเ่ป็นปัจจบุนัและจะต้องท�ำกำรปรบัปรงุให้เหมำะสมกับธุรกิจ	ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในทุกด้ำนท่ีมผีลกระทบต่อกำรปฏิบัตงิำน

โดยจะต้องด�ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้	และต้องไม่ผิดต่อกฎหมำยและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มอบหมำยให้ส่วนตรวจสอบภำยใน	ก�ำหนดแผนกำรตรวจสอบภำยในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 โดยแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรอนุมัติ	 จะครอบคลุมและเหมำะสมกับควำมเสี่ยงระดับองค์กรของ	

บริษัทฯ	ที่ประเมินควำมเสี่ยงไว้	บริษัทฯ	จะประเมินควำมเสี่ยงและติดตำมผลกำรจัดกำรในทุกไตรมำส	เพื่อให้ทรำบผลกำรจัดกำร

ในกำรลดระดบัควำมเสีย่งองค์กรในเรือ่งต่ำงๆ	ลดน้อยลง	เพ่ือให้ควำมเส่ียงขององค์กรอยู่ในระดับท่ีบรษิทัฯ	ยอมรบัได้	และวิเครำะห์

งบกำรเงิน	เพื่อก�ำหนดและวำงแผนกำรตรวจสอบ	มุ่งเน้นที่ควำมถูกต้อง	เพียงพอ	และเหมำะสม	และเพื่อให้เกิดกำรมีประสิทธิผล	

บรษิทัฯ	จดัให้มกีระบวนกำรก�ำหนดกำรตรวจตดิตำมข้อเสนอแนะ	ทีผู่ส้อบบญัชแีนะน�ำไว้	 โดยฝ่ำยจดักำรมกีำรปฏิบตัติำมข้อเสนอ

แนะดังกล่ำวอย่ำงไร	ทั้งน้ีบริษัทฯ	มีกระบวนกำรจัดท�ำและตรวจติดตำมระบบบริหำรคุณภำพ	 ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม											

ภำยในบริษัทฯ	ตำมมำตรฐำนสำกล	ISO	9001:	2008	และ	ISO	14001:	2004	ให้มีอย่ำงต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ	มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ในกรณีที่

บริษัทฯ	มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

บรษิทั	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จำรณำควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท�ำรำยกำร	โดยค�ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	

ทัง้น้ี	กำรก�ำหนดรำคำเงือ่นไขกำรท�ำรำยกำรจะต้องเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจปกต	ิ เป็นไปตำมรำคำยุตธิรรมหรอืมกีำรเปรยีบเทยีบกับ

รำคำตลำด	ซึง่กรรมกำรบรษิทัทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องอนัอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไม่มสิีทธิเข้ำร่วมประชมุ	และลงคะแนน

เพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว

	 นอกจำกน้ี	บรษิทัฯ	มนีโยบำยเปิดเผยรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันทีเ่ข้ำข่ำยตำมประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	

เงือ่นไข	และวธีิกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัจดทะเบยีน	และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในพระรำชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

	 ส�ำหรับงวดบัญชีรำยปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	ได้ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงนิ	ทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	โดยปฏิบติัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป	

และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	2560	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

1. บริษัท ช.การช่าง 

   จ�ากัด (มหาชน) 

   (CK)	ด�ำเนินธุรกิจ

				รับเหมำก่อสร้ำง

	เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

		(ถือหุ้นบริษัทฯ	ร้อยละ	

		19.40)

	มกีรรมกำรร่วมกัน	1	ท่ำน

		คอื	คณุปลวิ	ตรวีศิวเวทย์

		มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

	ลกูหนีอ้ืน่	-	กิจกำร

		ที่เกี่ยวข้องกัน

	รำยได้จำกกำร

		ขำยน�้ำประปำ

	รำยได้จำกกำร

		บริกำร

31

234

61

31

234

61

	ค่ำน�้ำประปำ	และ

		ค่ำบริกำรบ�ำบัด

		น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำร

		ที่มีกำรจ่ำยตำม

		สัญญำ

	ค่ำงำนระหว่ำง

		ก่อสร้ำงโรงผลิต

		น�้ำประปำแห่งที่	2	

		และสถำนีสูบน�ำ้ดบิ

		บำงปะอิน

(หน่วย	:	พันบำท)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

2. บริษัท ประปา

   ปทุมธานี จ�ากัด 

   (PTW)

				ด�ำเนินธุรกิจได้รับ

				สัมปทำนผลิตและ

				จ่ำยน�้ำประปำใน

				พื้นที่	จ.ปทุมธำนี	

				ให้แก่กำรประปำ

				ส่วนภูมิภำค

	เป็นบริษัทย่อย	

		(บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

		98)

	มีกรรมกำรร่วมกัน	3	ท่ำน	

		คือ

1.	คุณไพรัช	เมฆอำภรณ์

2.	คณุเตชะพิทย์	แสงสงิแก้ว

3.	คณุโทโมอะกิ	มทัซโึมโตะ

	มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร

		ใน	PTW		2	ท่ำน	คือ	

1.	คุณชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

2.	คุณวลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์

	มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

	รำยได้เงินปันผล

	ดอกเบี้ยรับ

	เงินให้กู้ยืม

		ระยะยำว	-	กิจกำร

		ท่ีเก่ียวข้องกัน

	ดอกเบี้ยค้ำงรับ

	ค่ำบริหำรจัดกำร

850,170

45,479

828,220

293

6,000

	เงินปันผลรับ	เป็น

		รำยกำรที่จ่ำยตำม

		ที่ประกำศจ่ำย

	ดอกเบี้ยรับ	เป็น

		รำยกำรที่จ่ำยตำม

		อัตรำดอกเบี้ยเงิน

		กู้ยืมขั้นต�่ำลบ

		ส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

		ต่อปี

	เงินกู้ยืมระยะยำว

		โดยคิดดอกเบี้ย

		ในอัตรำดอกเบี้ย

		เงินกู้ยืมขั้นต�่ำลบ

		ส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

		ตำมสัญญำ

	ค่ำบริหำรจัดกำร	

		เป็นรำยกำรที่มี

		กำรจ่ำยตำมสญัญำ

3. บรษัิท ไทยวอเตอร์         

   โอเปอเรชัน่ส์ จ�ากัด  

   (TWO) ด�ำเนินธุรกิจ

				ให้บริกำรซ่อมบ�ำรุง

				รักษำระบบผลิต	

				และระบบบ�ำบัด

				น�้ำเสีย

	เป็นบริษัทย่อย

		(บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

		68.50)

	มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร

		ใน	TWO	3	ท่ำน	คือ

1.	คุณชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

2.	คุณวลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์

3.	คุณธนัช	ศิริเจริญ

	มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

	ต้นทุนขำยและ

		บริกำร

	รำยได้ค่ำบริหำร

		จัดกำร

	เจ้ำหนี้เงินประกัน

35,569

9,600

5,000

	ค่ำบรกิำรและ

		บ�ำรงุรักษำระบบ

		ผลิตน�้ำประปำ		

		เป็นรำยกำรทีม่ี

		กำรจ่ำยตำมสญัญำ

	ค่ำบริหำรจัดกำร	

		เป็นรำยกำรที่มี

		กำรจ่ำยตำมสญัญำ

	ค่ำเงินค�้ำประกัน	

		เป็นรำยกำรที่มี

		กำรจ่ำยตำมสญัญำ

(หน่วย	:	พันบำท)



26 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

4. บรษัิท ซีเค พาวเวอร์ 

   จ�ากัด (มหาชน)

				เป็น	Holding	

				Company	ที่เข้ำ

				ลงทุนในบริษัท	

				ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิต

				และจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

	เป็นบริษัทร่วม	

		(บริษัทฯ	ถือหุ้น	ร้อยละ	

		25.31)

	มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร

		ใน	CKP	3	ท่ำน	คือ

1.	ดร.ทนง	พิทยะ

2.	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

3.	คณุเตชะพิทย์	แสงสงิแก้ว

4.	คุณชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

	รำยได้เงินปันผล 111,939 	เงินปันผลรับ	เป็น

		รำยกำรที่จ่ำยตำม

		ที่ประกำศจ่ำย

5. บริษัท บางปะอิน 

   โคเจนเนอเรชั่น 

   จ�ากัด

				ด�ำเนินธุรกิจโดยกำร			

				ผลิตและส่งกระแส

				ไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำ

				ฝ่ำยผลิต

	ไม่มี 	ลกูหนีอ้ืน่	-	กิจกำร

		ที่เกี่ยวข้องกัน

	รำยได้จำกกำร

		ขำยน�้ำประปำ

	รำยได้จำกกำร

		บริกำร

8,161

37,541

2,451

8,161

37,541

2,451

	ค่ำน�้ำประปำ	และ

		ค่ำบริกำรบ�ำบัด

		น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำร

		ที่มีกำรจ่ำยตำม

		สัญญำ

6. บรษัิท เอ็กซ์เปอร์ต 

   ทรานสปอร์ต จ�ากดั

   ด�ำเนินธุรกิจรถขนส่ง

				ขนำดใหญ่

	มีกรรมกำรร่วมกัน	1	ท่ำน	

		คือ	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

	มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

	ลกูหนีอ้ืน่	-	กิจกำร

		ที่เกี่ยวข้องกัน

	รำยได้จำกกำร

		ขำยน�้ำประปำ

	รำยได้จำกกำร

		บริกำร

2

17

4

2

17

4

	ค่ำน�้ำประปำ	และ

		ค่ำบริกำรบ�ำบัด

		น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำร

		ที่มีกำรจ่ำยตำม

		สัญญำ

7. บริษัท ที่ดิน

   บางปะอิน จ�ากัด

				ด�ำเนินธุรกิจกำร

				ซื้อและกำรขำย

				อสงัหำรมิทรพัย์ทีเ่ป็น

				ของตนเองที่ไม่ใช่

				เพื่อเป็นที่พักอำศัย

	มีกรรมกำรร่วมกัน	1	ท่ำน	

		คือ	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

	มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

	เจ้ำหนี้กำรค้ำ

		และเจ้ำหนี้อื่น	-	

		กิจกำรที่

		เกี่ยวข้องกัน

	รำยได้จำกกำร

		ขำยน�้ำประปำ

	รำยได้จำกกำร

		บริกำร

241

721

189

241

721

189

	ค่ำบริกำรสูบ

		น�้ำเสียที่ผ่ำนกำร

		บ�ำบัดออกสู่ล�ำรำง

		สำธำรณะตำม

		สัญญำ

	ค่ำน�้ำประปำ	และ

		ค่ำบริกำรบ�ำบัด

		น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำร

		ที่มีกำรจ่ำยตำม

		สัญญำ

(หน่วย	:	พันบำท)



25.977%1.   บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

19.451%2.   บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

19.400%3.   บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

1.   บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

2.   บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.   บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

5.   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

6.   นายมิน เธียรวร

7.   AIA TH-EQ3-P

8.   STATE STREET EUROPE LIMITED

9.   นายไพศาล ชาติพิทักษ

10. กองทุนเปด ธนชาต Prime Low Beta

1,036,500,000

776,096,900

774,077,400

171,077,932

146,036,600

72,000,000

65,742,100

60,946,854

28,100,000

28,000,300

25.977

19.451

19.400

4.288

3.660

1.805

1.648

1.527

0.704

0.702

สัดสวนการถือหุน (%)จำนวนหุนที่ถือรายช�่อผูถือหุน

4.288%4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

3.660%5.   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

1.805%6.   นายมิน เธียรวร

1.648%7.   AIA TH-EQ3-P 

1.527%8.   STATE STREET EUROPE LIMITED

0.704%9.   นายไพศาล ชาติพิทักษ

0.702%10. กองทุนเปด ธนชาต Prime Low Beta
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น



28 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

	 เพ่ือให้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	 (มหำชน)	มีแนวทำงท่ีชัดเจน	และเพ่ือเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของ								

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จึงก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไว้ดังนี้

	 ในกำรจ่ำยเงินปันผลน้ัน	บริษัทฯ	 จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ	 ในระยะเวลำ	 5	ปีข้ำงหน้ำ										

รวมถึงกำรรักษำระดับอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม	 ท้ังน้ี	 เพ่ือลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของ			

บริษัทฯ	ที่อำจจะเกิดข้ึน	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 เห็นว่ำสำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได้	 บริษัทฯ	จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น								

ในอตัรำสงูสดุเท่ำทีเ่งนิสดและกระแสเงนิสดจะอ�ำนวยเป็นล�ำดบัแรก	ทัง้น้ี	จะไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของก�ำไรสทุธิหลงัหักภำษเีงนิได้

นิติบุคคล	ส�ำรองตำมกฎหมำย	และส�ำรองอื่นๆ	ที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ

(หน่วย	:	บำท/หุน้)

2560 ครึ่งปีแรก 2559 2558 2557 2556

0.30 0.60 0.60    0.65 0.60    



ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	มีรำยละเอียดดังนี้

(1)	ส่วนกฎหมำยและก�ำกับดูแลกิจกำร	สังกัดฝ่ำยกิจกำรองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผูจัดการ เลขานุการบร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบร�หาร สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายบัญช�และการเง�น ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

ฝายปฏิบัติการ ฝายกิจการองคกร(1)
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โครงสร้างการบริหาร



30 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	 12	ท่ำน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ	4	คน	ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน	จ�ำกัด	โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	3	ปี	
กำรแต่งตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใส	 โดยเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	 เพ่ือน�ำเสนอขอรับกำรอนุมัติแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และ												
มีกรรมกำรชุดย่อยท�ำหน้ำที่กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงำนเฉพำะเรื่องให้กับคณะกรรมกำรบริษัท	จ�ำนวน	5	คณะ	คือ
	 1.	 คณะกรรมกำรบริหำร
	 2.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 3.			 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 4.			 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 5.			 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
	 บริษัทฯ	มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำรสำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ	โดยมีกรอบกำรจัดกำร	ดังนี้
	 ก)			 มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดและไม่น้อยกว่ำ	 3	 คน	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีกรรมกำรอิสระใน																	

คณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน	4	คน
	 ข)			 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 (Audit	 Committee)	 ท่ีมีควำมเป็นอิสระ	 โดยมีหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก�ำหนดในข้อบังคับ																			

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ะสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถือของงบกำรเงนิรวมทัง้ท�ำหน้ำทีอ่ืน่ในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้	ทัง้น้ี	คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรอสิระ	ทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบรษิทั		มจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	3	คน	
แต่ไม่เกิน	5	คน	 โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย	2	คน	และอย่ำงน้อย	1	คน	 เป็นผู้มี
ควำมรู	้ควำมเข้ำใจ	หรอืมปีระสบกำรณ์ด้ำนบญัช	ีเพ่ือท�ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับดแูลกิจกำร	
สอบทำนกำรบริหำรงำน	กำรควบคมุภำยใน	กำรตรวจสอบภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	รวมทัง้กำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ		

	 ค)		 มีกำรมอบอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำร	และฝ่ำยจดักำรทีช่ัดเจน	โดยมรีำยละเอยีดทีไ่ด้เปดิเผยไว้ในหวัข้อกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	
	 คณะกรรมกำรบริษัท	จ�ำนวน	12	ท่ำน	ดังนี้
	 1.	 ดร.ทนง	พิทยะ	 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
	 2.	 นำยปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร
	 3.	 นำยพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
	 4.		 นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และ

กรรมกำรบรรษัทภิบำล
	 5.	 นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์											 กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	กรรมกำรตรวจสอบ	

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
	 6.	 นำยสมนกึ	ชัยเดชสุริยะ	 กรรมกำรอสิระ	ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำล	กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 7.		 ดร.สมบัติ	กิจจำลักษณ์	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
	 8.			 นำยสุวิช	พึ่งเจริญ	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
	 9.			 นำงพเยำว์	มริตตนะพร	 กรรมกำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 10.		นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ	 กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 11.	 นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ		 กรรมกำร	กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 12.		นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมกำร	 กรรมกำรบริหำร	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล	และ

กรรมกำรผู้จัดกำร
	 โดยมีผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กรเป็นเลขำนุกำรบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท		ได้แก่		
	 1)		 นำยปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นำยพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	ดร.สมบัติ		กิจจำลักษณ์	นำงพเยำว์	มริตตนะพร	นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	

นำยสุวิช	พึ่งเจริญ	โดยกรรมกำรสองในหกคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำบริษัท	หรือ	
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	 2)		 นำยปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 หรือนำยพงษ์สฤษดิ์	 ตันติสุวณิชย์กุล	 หรือ	 ดร.สมบัติ	 กิจจำลักษณ์	 หรือนำงพเยำว์	 มริตตนะพร	หรือ																				
นำยชยัวัฒน์	อทุยัวรรณ์	หรอืนำยสวิุช	พ่ึงเจริญ	คนใดคนหน่ึงลงลำยมอืชือ่ร่วมกับ	นำยยำสุทำกะ	ซซูกิู	หรอื	นำยฮเิดะโอะ	มตัซโึมโตะ	
รวมเป็นสองคนและประทับตรำบริษัท		

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี	โดยในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	ใน	3	ของกรรมกำรท้ังหมด	
คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก	 3	 เดือน	และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ�ำเป็น	 โดยมีกำรก�ำหนดวำระ
ชดัเจนล่วงหน้ำ		และมวีำระพิจำรณำตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ	ในปี	2560	มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	และคณะกรรมกำร
ชุดย่อย	ตลอดจนกำรประชุมสำมัญ	รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	22	ครั้ง	ดังนี้
	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีกำรประชุมตำมวำระปกติ	 	 	 	 จ�ำนวน		 4		ครั้ง
	 คณะกรรมกำรบริหำร	มีกำรประชุมตำมวำระปกติ	 	 	 	 จ�ำนวน		 4		ครั้ง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมตำมวำระปกติ	 	 		 	 จ�ำนวน		 4		ครั้ง
	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมตำมวำระปกติ	 	 		 จ�ำนวน		 4		ครั้ง
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีกำรประชุมตำมวำระปกติ			 	 	 จ�ำนวน		 2		ครั้ง
	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมตำมวำระปกติ			 	 จ�ำนวน		 3		ครั้ง
	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี		 	 	 	 	 จ�ำนวน		 1		ครั้ง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และกำรก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร																	
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของกำรมีจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย				
	 1)	 ดูแลและจัดกำรให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ	เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ	บนพื้นฐำนของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 2)	 ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นตำมนโยบำย																

ทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร	และควำมมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุน้
	 3)		 ให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่ำขององค์กรที่บริษัทฯ	มุ่งหวังและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
	 4)	 จัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 5)	 พิจำรณำอนุมัติงบประมำณกำรลงทุน	และงบประมำณในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	 รวมทั้งดูแลกำรใช้ทรัพยำกรของ		

บริษัทฯ
	 6)		 จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน	ข้อมูล	และข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น	อย่ำงครบถ้วน	ถูกต้องและเพียงพอ	และยืนยัน

กำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน
	 7)		 จัดให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ	และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม	

เพียงพอ	รวมทั้งมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 8)	 พิจำรณำก�ำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร	กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	กฎบัตร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว	

	 9)	 ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำร	คณะอนุกรรมกำร	และฝ่ำยบริหำร	ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้	
	 10)	 พิจำรณำประเมนิผลงำน	ก�ำหนดเงินเดอืน	ค่ำจ้ำง	สวัสดกิำร	โบนัส	บ�ำเหน็จและผลตอบแทนอืน่ๆ	รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยและสิง่อ�ำนวย

ควำมสะดวกของกรรมกำรผูจ้ดักำร	รวมถึงก�ำหนดแผนส�ำรองเก่ียวกับกำรสรรหำบุคลำกรท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งท่ีส�ำคญัของฝ่ำยบรหิำร	
ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

	 11)	 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ�ำนำจ	หน้ำที่	ควำมรับผิดชอบ	และบทบำทของคณะกรรมกำรบริหำร	คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ	
และฝ่ำยบริหำร	ตำมควำมเหมำะสม

	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท	 ในฐำนะผู้น�ำของกรรมกำรและเป็นกรรมกำรอิสระ	 มีหน้ำท่ีปฏิบัติและก�ำกับดูแลกิจกำรด้วยควำมมี
จริยธรรม	 และบรรษัทภิบำลอย่ำงเคร่งครัด	 ประธำนคณะกรรมกำรเป็นผู้ก�ำหนดวำระและด�ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร	 สนับสนุน																
กำรแลกเปลี่ยนและเสนอควำมคิดเห็นของกรรมกำรทุกคน	 รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมอย่ำงชัดเจน	นอกจำกนั้น	ประธำนคณะกรรมกำรเป็น											
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ผูด้�ำเนินกำรประชมุผู้ถอืหุน้	โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน	และเป็นไปตำมระเบยีบและแนวปฏิบตัทิีก่�ำหนด	และเสนอแนะโดย
หน่วยงำนก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
	 ประธำนกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรท�ำหน้ำที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	 เพ่ือให้บรรล	ุ														
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยำว		โดยเป็นผู้น�ำในควำมคิด	ควำมสร้ำงสรรค์	รวมทั้งควำมสำมำรถของกรรมกำร	และฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ	
เข้ำด้วยกัน	เพือ่ส่งผลให้แผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวประสบควำมส�ำเรจ็ตำมแผนด�ำเนินงำน	ตดิตำม
กำรด�ำเนินกิจกำรของฝ่ำยจัดกำร	ให้มีกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและข้อมูลส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	ผลักดันนโยบำย
ด้ำนบรรษัทภิบำล	ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	
 1. ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

	 	 ก.	 ดูแลภำพรวมในด้ำนกลยุทธ์และแนวนโยบำยบริษัทฯ	 ให้เกิดควำมยุติธรรม	 รวมถึงกำรดูแลลูกค้ำของบริษัทฯ	ด้วยควำม											
เท่ำเทียมกัน

	 	 ข.	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง	ตำมกฎหมำยทั้งในด้ำนกำรก�ำกับของหน่วยงำน	และของบริษัทฯ	
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. การประชุมคณะกรรมการ

	 	 ท�ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมและเข้ำร่วมกำรประชุมทุกครั้ง	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพรวมถึง
กระตุน้ให้กรรมกำรทกุท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็น	โดยมกีำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำท่ีด้ำนกำรบรหิำรจดักำรองค์กรให้แก่ฝ่ำยจดักำรด้วยควำม
เหมำะสม	ดูแลให้กรรมกำรทุกท่ำนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง	ตรงเวลำ	และชัดเจน	 เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ	ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จขององค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเวลำที่เพียงพอส�ำหรับคณะกรรมกำรในกำรปรึกษำหำรือ	และแสดงควำมคิดเห็นในประเด็น							
ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงกว้ำงขวำงในวำระประชุมที่ส�ำคัญ	ทั้งนี้	เป็นผู้น�ำแนวนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร		
 3. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน

	 	 ก.	 ดูแลให้มกีำรจดัโปรแกรม	Orientation	และเข้ำเย่ียมชมกำรปฏิบตังิำน	ให้กับกรรมกำรใหม่ทุกท่ำน	ซึง่จะช่วยให้กรรมกำรใหม่
เข้ำใจและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับองค์กรได้รวดเร็ว

	 	 ข.	 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรมพัฒนำทักษะ	ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำท่ี
กรรมกำรในสถำบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ	เช่น	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เป็นต้น

	 	 ค.	 สนบัสนุนส่งเสรมิให้กรรมกำรทกุท่ำนท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงเป็นทมี	อนัจะก่อให้เกิดควำมมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลในกำร
ท�ำงำน	 ดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำร	 ท้ังแบบประเมินตนเอง	แบบประเมินไขว้	 และแบบประเมิน									
กลุ่ม	น�ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำปรับปรุงและพัฒนำกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร

	 	 ง.	 ก�ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมดูแลและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กรเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย	 เป็นประจ�ำ																						
อย่ำงต่อเนื่อง

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

	 	 ดูแลให้มีกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ	และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับ								
คณะกรรมกำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน
 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	และมีกำรมอบหมำยให้มีผู้ดูแลกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับต่ำงๆ	อย่ำงถูกต้อง	พร้อมทั้งดูแลให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกัน	 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น								
ได้ใช้สิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มท่ี	 ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	กำรซักถำมหรือขอค�ำชี้แจง
เพ่ิมเตมิ	กำรรบัทรำบรำยงำนประจ�ำปี	กำรอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็	กำรอนุมตัเิงนิปันผล	กำรแต่งตัง้กรรมกำร	
และก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร	กำรเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
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 6. บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์	ดูแลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้มีควำมเหมำะสม	ดูแลให้มีกำรน�ำนโยบำยและกำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำรไปปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธิผล	สนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนบรรษทัภิบำล	และควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ	ตั้งแต่กรรมกำร	ผู้บริหำรระดับสูงจนถึงพนักงำน	โดยปฏิบัติตำมแนวทำงโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	เพื่อส่งเสริมบรรษัท
ภิบำลขององค์กร	

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริหำร	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	5	ท่ำน	ดังนี้	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร	ไว้ดังนี้
	 (1)	 ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นไปตำมมติ	 นโยบำย	 (policies)	และกลยุทธ์	 (strategies)	ที่ก�ำหนดโดย										

คณะกรรมกำรบริษัท	ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้จัดกำร
	 (2)	 ก�ำกับดูแลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ส�ำหรับโครงกำรใหม่	 รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 ตำมท่ีเห็นสมควรภำยใน

วงเงินตำมข้อ	(3)
	 (3)	 มีอ�ำนำจอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมใดๆ	ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ	ในวงเงินไม่เกิน	50	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	กำรอนุมัติดังกล่ำว	ต้องไม่เป็น

รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ										
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 รวมท้ังรำยกำรที่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ													
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 (4)	 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติ	 และ/หรือก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน	กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ	อันม	ี														
ผลผูกพันต่อบริษัทฯ	ภำยใต้กรอบนโยบำยและกลยุทธ์	(policies	and	strategies)	ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท

	 (5)	 มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง	แต่งตั้ง	ลงโทษทำงวินัย	เลิกจ้ำง	ให้ออก	ปลด	ก�ำหนดเงินเดือน	โบนัส	สวัสดิกำร	และผลตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้ง							
ค่ำใช้จ่ำยและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีหรือพนักงำนของบริษทัฯ	 ท่ีมตี�ำแหน่งต้ังแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึน้ไป	
แต่ไม่รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร

	 (6)	 มีอ�ำนำจแต่งตั้ง	 ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ี	 มอบหมำยแนวนโยบำย	ก�ำกับดูแล	ก�ำหนดผลตอบแทน	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	 ค่ำใช้จ่ำยและ																
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคณะท�ำงำนพิเศษเพ่ือด�ำเนินงำนเฉพำะเร่ือง	 รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะท�ำงำนพิเศษภำยใน
วงเงินตำมข้อ	(3)

	 (7)	 มีอ�ำนำจแต่งตั้งประธำนท่ีปรึกษำ	ที่ปรึกษำ	และ/หรือคณะท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำมเหมำะสม	 โดยกำร
ก�ำหนดผลตอบแทน	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของประธำนที่ปรึกษำ	ที่ปรึกษำ	และ/หรือคณะที่ปรึกษำ
ดังกล่ำวให้เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 (8)	 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว
	 อย่ำงไรก็ด	ีคณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี�ำนำจในกำรท่ีจะอนุมตัเิร่ืองหรือรำยกำรท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้ง	มส่ีวนได้ส่วนเสยี	
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด	 จะเข้ำท�ำกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ตำมนิยำมในประกำศของ															
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.		ดร.	สมบัติ	กิจจำลักษณ์ กรรมกำรบริหำร

3.		นำยสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมกำรบริหำร

4.		นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ กรรมกำรบริหำร

5.		นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบริหำร	และเลขำนุกำร
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คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้	

	 โดยมีผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน	ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน	กำรบัญชี	 และกำรบริหำร	 โดยมีผู้จัดกำร																	
ส่วนตรวจสอบภำยใน	ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยมีรำยละเอียดก�ำหนดไว้ดังนี้
	 (1)	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ
	 (2)	 สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ	ให้มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธิภำพ		พิจำรณำควำมเป็น

อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำง	หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
	 (3)	 สอบทำนกำรปฏิบตังิำนของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	

หรือกฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 (4)	 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	ในกรณีทีเ่กิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มี

ควำมถูกต้อง	ครบถ้วนและทันเวลำ
	 (5)	 พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	และบุคลำกรของแผนกตรวจสอบภำยใน	และอนุมัติงบสอบทำนรำยไตรมำส
	 (6)	 พิจำรณำคัดเลอืก	เสนอแต่งตัง้	และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษทัฯ	ต่อคณะกรรมกำรบริษทั	เพ่ือเสนอขออนุมตัต่ิอผู้ถือหุน้	

โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	และให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 (7)	 จัดท�ำรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประจ�ำปีของบริษัท	 ซึ่งรำยงำน										

ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 (8)	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภำยใน	ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม
	 (9)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	4	ท่ำน	ดังนี้	

 

	 โดยมีผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนบริหำร	ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.		นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	 กรรมกำรตรวจสอบ

3.		นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์	 กรรมกำรตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.		นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3.		นำงพเยำว์	มริตตนะพร กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

4.		นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนไว้ดังนี้
	 (1)	 พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 รวมทั้ง																	

คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำ	ที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งหรือเพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ในกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมข้ำงต้นนั้น	
ให้รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้ด้วย

	 (2)	 พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร	 รวมทั้ง					
ด�ำเนนิกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลตำมกระบวนกำรสรรหำทีไ่ด้ก�ำหนดไว้แล้ว	น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั	เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้

	 (3)	 จัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน	(Succession	Plan)	ส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญของฝ่ำยบริหำร	หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับพิจำรณำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง	พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 (4)	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
	 (5)	 พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ควำมเห็นชอบแล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

อนุมัติ
	(6)	 พิจำรณำเสนอเงนิเดอืนและกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน	รวมถึงผลตอบแทนอ่ืนของกรรมกำรผู้จดักำร	แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
	(7)	ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	4	ท่ำน	ดังนี้	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	ไว้ดังนี้
	 (1)	 เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 (2)	 ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรบริหำร	คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ	และฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้เป็นไปตำม								

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 (3)	 ทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยเปรียบเทียบกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของมำตรฐำนสำกลและ														

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 (4)	 มอบนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้คณะท�ำงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ	และรำยงำนผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 (5)	 มีอ�ำนำจในกำรเชิญบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำและเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
	 (6)	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล

2.		นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล

3.		นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล

4.		นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล	และเลขำนุกำร



36 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	4	ท่ำน	ดังนี้	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ไว้ดังนี้
	 (1)	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	โดยรวมของบริษัทฯ	พร้อมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็น						

ผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว	รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 (2)	 พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีกำร

ประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ
	 (3)	 สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
	 (4)	 จัดให้มีรำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 (5)	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง	นำงสำวสุดำรัตน์	เจียมจันทร์	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร	เป็นเลขำนุกำรบริษัทโดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่
ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	และประสำนงำน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร	ดังนี้	
	 (1)	 ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อก�ำหนด	กฎ	ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ	ของบริษัทและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม

อย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ	รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมกำร	
	 (2)	 จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ	
	 (3)	 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 และกำรประชุมคณะกรรมกำร	 รวมท้ังติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และ										

มติที่ประชุมคณะกรรมกำร	
	 (4)	 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	
	 (5)	 ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท	
	 (6)	 ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร	รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร	
	 (7)	 ดแูลเอกสำรส�ำคัญของบรษิทั	ได้แก่	ทะเบยีนกรรมกำร	หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำร	รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร	รำยงำน

ประจ�ำปี	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรหรือผู้บริหำร

คณะผู้บริหาร  
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	ผู้บริหำรของบริษัทฯ	มีจ�ำนวน	8	ท่ำน	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2.		นำงพเยำว์	มริตตนะพร	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.		นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.		นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และเลขำนุกำร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.		นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำร
รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

2.		นำยธนัช	ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนปฏิบัติกำร
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร	ไว้ดังนี้
	 (1)	 มีอ�ำนำจอนุมัติกำรท�ำนิติกรรมใดๆ	ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ	ในวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บำท	(ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
	 (2)	 มีอ�ำนำจในกำรออก	แก้ไข	เพิ่มเติม	ปรับปรุง	ระเบียบ	ค�ำสั่ง	และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของบริษัทฯ	เช่น	กำรบรรจุ	แต่งตั้ง	

ถอดถอน	และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง	กำรก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ	รวมตลอดถึงกำรสงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำงๆ
	 (3)	 มอี�ำนำจท่ีจะมอบอ�ำนำจให้พนกังำนระดบับรหิำรของบรษิทัฯ	อนัได้แก่ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร	ปฏิบตัหิน้ำทีแ่ทนกรรมกำรผูจ้ดักำร

ในเฉพำะเรื่อง	เช่น	กำรสั่งซื้อ	กำรจัดจ้ำง	กำรสั่งจ่ำยเงิน	ได้ตำมที่เห็นสมควร
	 (4)	 มีอ�ำนำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	 ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำรผู้จัดกำร	 หรืออำจ																			

มอบอ�ำนำจเพ่ือให้บคุคลดงักล่ำวมอี�ำนำจด�ำเนินกำรตำมทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรเหน็สมควร	และมอี�ำนำจเปลีย่นแปลงแก้ไข	ยกเลกิ	
เพิกถอนอ�ำนำจนั้นๆ	ได้

	 (5)	 มีอ�ำนำจปรับปรุง	โยกย้ำย	ยุบรวม	หรือขยำยโครงสร้ำงองค์กรในระดับต�่ำกว่ำฝ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม	และมีจ�ำนวนพนักงำน
รวมไม่เกิน	315	อัตรำ

	 (6)	 มอี�ำนำจก�ำหนดอตัรำเงินเดอืนและผลตอบแทนอืน่ๆ	รวมท้ังอตัรำค่ำใช้จ่ำยและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกของผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยหรอื
เทียบเท่ำขึ้นไป	เพื่อน�ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร

	 (7)	 มีอ�ำนำจก�ำหนดโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงำนระดับต�่ำกว่ำผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ	 ท้ังนี้	 อัตรำ	
เงนิเดอืน	(ไม่รวมค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ)	ท้ังในข้อ	(6)	และ	(7)	รวมกันท้ังส้ินต้องไม่เกินร้อยละ	1	ของรำยได้ของบรษิทัฯ

	 (8)	 มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง	แต่งตั้ง	ลงโทษทำงวินัย	เลิกจ้ำง	ให้ออก	ปลด	ก�ำหนดเงินเดือน	โบนัส	สวัสดิกำร	และผลตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้ง						
ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของพนักงำนบริษัทฯ	ที่มีอัตรำเงินเดือน	(เฉพำะอัตรำเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ	
ที่ได้รับ)	ไม่เกิน	200,000	บำท/เดือน	และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ	ที่มีต�ำแหน่งต�่ำกว่ำผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ	นอกนั้นให้
กรรมกำรผู้จัดกำรน�ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร	 ทั้งน้ี	 สำมำรถมอบอ�ำนำจช่วงต่อกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้น
ทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้แก่คณะท�ำงำน	คณะกรรมกำร	คณะบริหำรงำน	คณะบุคคล	หรือผู้จดักำรคนหน่ึงคนใดได้ตำมควำมเหมำะสม

	 (9)	 มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรควบคุมดูแลกิจกำรทั้งปวงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท
	 (10)	มีหน้ำที่ในกำรเสนอขออนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน	และบัญชีก�ำไรขำดทุนของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 (11)	มีหน้ำที่น�ำเสนอเร่ืองที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเห็นชอบ	 หรือเพ่ือกำรอื่นใด																	

ตำมควำมเหมำะสม
	 (12)	มีหน้ำท่ีศึกษำควำมเป็นไปได้ส�ำหรับโครงกำรใหม่ๆ	 และมีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ	 ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก												

คณะกรรมกำรบริหำร
	 (13)	ในกรณีกรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้	 ให้กรรมกำรผู้จัดกำรแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	หรือบุคคลอื่นเป็น																		

ผู้รักษำกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นครั้งครำวไป	โดยผู้รักษำกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่เท่ำกับกรรมกำรผู้จัดกำร
	 (14)	ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	เป็นครั้งครำว
	 อย่ำงไรก็ดี	 กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ�ำนำจในกำรท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรที่ตนเอง
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด	จะเข้ำท�ำกับบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ	ตำมนิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

รายชื่อ ต�าแหน่ง

3.		นำงสำววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนบริหำร
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร

4.		นำงสำวสุดำรัตน์	เจียมจันทร์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร

5.		นำยสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

6.		นำยหงษ์ทอง	อำทิตย์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

7.		นำยพิพัฒน์	คติกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

8.	นำยชัชวำล	เทียนประเสริฐกิจ รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์



234 6 7 9 11 128105

ดร.ทนง พิทยะ
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท

1 นายปลิว ตรีวิศวเวทย
-  กรรมการ  
-  รองประธานกรรมการบริษัท

2 นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล
-  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร 

3

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

4 นายไพรัช เมฆอาภรณ          
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

5 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ 
-  กรรมการ 
- กรรมการบริหาร

7 นายสุวิช พึ่งเจริญ 
-  กรรมการ
-  กรรมการบริหาร

8 นางพเยาว มริตตนะพร 
-  กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

9

นายยาสุทากะ ซูซูกิ
-  กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

10 นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ   
-  กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ 
-  กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 
- กรรมการผูจัดการ

12

1

38 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

คณะกรรมการบริษัท



234 6 7 9 11 128105

ดร.ทนง พิทยะ
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท

1 นายปลิว ตรีวิศวเวทย
-  กรรมการ  
-  รองประธานกรรมการบริษัท

2 นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล
-  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร 

3

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

4 นายไพรัช เมฆอาภรณ          
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

5 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  
-  กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ 
-  กรรมการ 
- กรรมการบริหาร

7 นายสุวิช พึ่งเจริญ 
-  กรรมการ
-  กรรมการบริหาร

8 นางพเยาว มริตตนะพร 
-  กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

9

นายยาสุทากะ ซูซูกิ
-  กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

10 นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ   
-  กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ 
-  กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 
- กรรมการผูจัดการ

12

1

39รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)



40 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อายุ   	 70	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำรอิสระ

	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17	ธันวำคม	2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำเอก

	 -		สำขำบริหำรธุรกิจ	

  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ปริญญำโท	

	 -	 สำขำเศรษฐศำสตร์	

  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ปริญญำตรี

	 -	 สำขำเศรษฐศำสตร์	

  มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547	

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	0.0085

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำร	

    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำร

    บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2555	-	2558	 	 ประธำนกรรมกำร

    บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2553	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร

    บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

2548	-	2549	 	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

2548	 	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

2544	-	2548	 	 ประธำนกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ

    

อาย	ุ 72	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร		

	 	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26	กันยำยน	2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปรญิญำวิศวกรรมศำสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ	์สำขำวิชำวศิวกรรมโยธำ	

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 ปรญิญำวิศวกรรมศำสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ	์สำขำวิชำวศิวกรรมโยธำ	

 มหาวิทยาลัยนครพนม

	 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำวิศวกรรมโยธำ	

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

	 ปริญญำโท	

	 -		สำขำวิศวกรรมศำสตร์	(ไฟฟ้ำ)	

  มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

	 ปริญญำตรี	

	 -		สำขำวิศวกรรมศำสตร์	(ไฟฟ้ำ)			

  มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน	รุ่น	10/2560	

	 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน	(วพน.)

	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	18/2547

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น	50/2547	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	13/2547

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่น	4/2550	

	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

	 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร	(วปรอ.)	รุ่น	366	

	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	0.0275

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

น้องชำยบิดำนำงสำววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	

ดร.ทนง พิทยะ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์



41รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อาย	ุ 45	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร	

	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25	กุมภำพันธ์	2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	 	

	 -	 สำขำวิศวกรรมศำสตร์	

  University of Michigan Ann Arbor

	 ปริญญำตรี			

	 -		สำขำวิศวกรรมศำสตร์	

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	Statement	

	 (UFS)	รุ่น	9/2550	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	35/2550	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตรประกำศนียบัตรกรรมกำรบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	155/2555	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

    บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

    (มหาชน)

2559	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	กลุ่มงำนปฏิบัติกำร

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2554	-	2560	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2557	-	2558	 	 กรรมกำร

    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2560	-	ปัจจุบัน	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2559	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร	

    บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

    (มหาชน)

2558	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

                          บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)  

2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรบริหำร

    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2541	-	2558	 	 ประธำนกรรมกำร	และประธำนกรรมกำรบริหำร

              บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2537	-	2558	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)    

บริษัทอื่น 

2553	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

                         บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

2549	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

                         บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

2547	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

    บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

2542	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

    บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จ�ากัด

2539	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด

2534	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร

    บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จ�ากัด
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อายุ   	 72	ปี
ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำรอิสระ
	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 	 	 	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 	 	 		 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26	กันยำยน	2549
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
		ปริญญำโท
	 -	 สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	
  California State University, Long beach, USA
		ปริญญำตรี	
	 -	 สำขำวิศวกรรมเครื่องกล		
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	17/2550	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	81/2549	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		Advanced	Management	Program:	The	International	Senior	
	 Managers’	Program,	Harvard	University,	Graduate	School	of	
	 Business	Administration,	U.S.A.
		สัมมนำ	ธุรกิจในยุคแห่งควำมผันแปรผิดปกติ	2560	
		สัมมนำ	Directing	in	the	year	of	the	rooster:	Hot	Issues	and	
	 Outlook	for	2560	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		สัมมนำกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำที่อยู่อำศัย	
	 สมำคมอุตสำหกรรมไฟฟ้ำแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ
    บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่น
2550	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร
    บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
2539	-	2546	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
2532	-	2539							กรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
2528	-	2532	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท กระเบื้องทิพย์ จ�ากัด

นายไพรัช เมฆอาภรณ์    

อายุ   	 73	ปี
ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำรอิสระ
	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 	 	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 26	กันยำยน	2549
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
	 ปริญญำโท		
	 -	 สำขำเศรษฐศำสตร์	
  มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนธนำคำรแห่งประเทศไทย
	 ปริญญำตรี	
	 -	 สำขำเศรษฐศำสตร์	
  มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น   
	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	22/2551	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	34/2548	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 หลักสูตร	Executive	Development	Program		
	 มหำวิทยำลัยฮำวำร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	รุ่นที่	3	
	 สถำบันพระปกเกล้ำ
	 หลักสูตรวิทยำลัยตลำดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	5	
	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ		และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550	-	2558	 	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท สตาร์ซานิตารี่ แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร
    บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
2546	-	2547							กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
    ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
2545	-	2547	 	 รองผู้ว่ำกำร
    ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544	-	2547							กรรมกำร		
    บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
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2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	ประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 บริหำรควำมเสี่ยง

    บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

2555	-	2559	 	 รองอธิกำรบดี

    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

    (มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)

2542	-	2543	 	 กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำร

    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2540	-	2541	 	 ผู้ว่ำกำร

	 	 	 	 รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

	 	 	 	 รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยกฎหมำยและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
อายุ   	 67	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำรอิสระ

		 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 	 	 	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26	กันยำยน	2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	

	 -	 สำขำนิติศำสตรมหำบัณฑิต	

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ปริญญำตรี	

	 -	 สำขำนิติศำสตรบัณฑิต	

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 เนติบัณฑิต	ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ

	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	9/2548	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	9/2547	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	46/2547	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 ปริญญำบัตร	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน

	 (ปรอ.)	รุ่นที่	11	

	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

    บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ากัด (มหาชน)

2558	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

    บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ากัด (มหาชน)

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
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อายุ   	 71	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26	กันยำยน	2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	

	 -	 สำขำรัฐศำสตร์				

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ปริญญำตรี	

	 -	 สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

  มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น

	 หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง	กำรเมืองกำรปกครองในระบบ

	 ประชำธิปไตย	รุ่นที่	8/2547	

	 สถำบันพระปกเกล้ำ

	 หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง	กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ	

	 รุ่นที่	1/2546	

	 สถำบันพระปกเกล้ำ

	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	37/2546	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Mini	MBA	มหำวิทยำลัยเบิร์กเลย์	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน		 	 ที่ปรึกษำ

       บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2546	-	2549	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2539	-	2546	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด

นายสุวิช พึ่งเจริญ 

อายุ   	 61	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร	

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 11	กันยำยน	2543

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำเอก	

	 -	 สำขำวิศวกรรมศำสตร์	(ปฐพีวิศวกรรม)		

  มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย

	 ปริญญำโท	

	 -	 สำขำวิศวกรรมศำสตร์	(ปฐพีวิศวกรรม)		

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	81/2549	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	36/2548	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	0.0250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		กรรมกำรผู้จัดกำร		กรรมกำรบริหำร	 	

    บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

    (มหาชน)

2557	-	2558	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร	และกรรมกำรบริหำร

    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2548	-	2558	 	 กรรมกำร

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2544	-	2553	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2543	-	2554	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร

    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์     



45รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อายุ   	 61	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร	

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

	 	 	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17	กุมภำพันธ์	2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท			

	 -	 สำขำบริหำรธุรกิจ	

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรสอบบัญชี	

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

		ปริญญำตรี	

	 -		สำขำบัญชี	

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	48/2547	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

		หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	9/2552	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

		หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	11/2553	

	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบรหิำรควำมเสีย่ง	/	

	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

    (มหาชน)

2550	-	2558	 	 กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2556	-	2557	 	 กรรมกำร	/	กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	/	

	 	 	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

    บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

นางพเยาว์ มริตตนะพร

บริษัทอื่น

2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด

2550	-	ปัจจุบัน	 รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด

2554	-	2557	 	 กรรมกำร

    บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด



46 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อายุ   	 54	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร

	 	 	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7	เมษำยน	2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท			

	 -	 สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	

  มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น

		ปริญญำตรี	

	 -	 วิศวกรรมเครื่องกล	

  มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น 

		หลักสูตรกำรบริหำรขั้นสูง	วิทยำลัยบริหำรธุรกิจวอร์ตัน	

 แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

2558	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนอำวุโส	และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่	แผนกธุรกิจ

	 	 	 	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	

    บรษัิท มิตซยุ แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด ประเทศสงิคโปร์

2555	-	2558	 	 รองประธำนอำวุโส	หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจที่	1

	 	 	 	 แผนกธุรกิจโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน	

    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น

2552	-	2555	 	 ผู้อ�ำนวยกำรและประธำนอำวุโส	

	 	 	 	 แผนกธุรกิจเครื่องจักรและโครงสร้ำงพื้นฐำน

    บริษัท มิตซุย คัมปะนี จ�ากัด ประเทศเกาหลี

นายยาสุทากะ ซูซูกิ

อายุ   	 45	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร		

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร		

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21	ธันวำคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำตรี	

	 -	 สำขำกำรจัดกำรนโยบำย		

  มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-	

บริษัทอื่น

2560-ปัจจุบัน		 กรรมกำร

    บรษัิท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2559	-	2560	 	 รองผูจ้ดักำรท่ัวไป	ภำคท่ี	4	หน่วยกำรพัฒนำโครงกำรท่ี	1	

    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (กรุงโตเกียว)

2554	-	2559	 	 รองผูจ้ดักำรท่ัวไป	ภำคท่ี	3	หน่วยกำรพัฒนำโครงกำรท่ี	1	

    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (กรุงโตเกียว)

2548	-	2557	 	 รองผู้จัดกำรโครงกำร	

    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (ประเทศไทย)

นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ



47รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อายุ   	 64	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร	

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร	

	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

	 	 	 	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล	

	 	 	 	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15	มีนำคม	2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท	

	 -		Master	of	Business	Administration	(Executive	Program)

  สถาบนับัณฑติบรหิารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 -	 Master	of	Science	(Mathematics	and	Computer	Science)

  University of Louisville, Kentucky, U.S.A.

		ปริญญำตรี	

	 -	 สถิติศำสตรบัณฑิต	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20	

	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

		หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

		หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่นที่	3/2549	

	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

		หลักสูตรประกำศนียบัตรกรรมกำรบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	18/2545	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน

2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรสรรหำและ

	 	 	 	 พิจำรณำค่ำตอบแทน	

    บรษัิท ไทยบรติชิ ซเีคยีวรต้ีิ พริน้ติง้ จ�ากัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

    บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2554	-	2557	 	 กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

	 	 	 	 และกรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2550	-	2554	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

    ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

2544	-	2550	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

    ธนาคาร เอ ไอ จ ีเพือ่รายย่อย (ประเทศไทย) จ�ากัด 

    (มหาชน)

2544	-	2550		 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

    บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ 

    (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร

                     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

    บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร

    บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

2554	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	

    บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

2558	-	2560	 	 อุปนำยก

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554	-	2555	 	 กรรมกำร	และกรรมกำรบริหำร

    ธนาคารออมสิน

2554	-	2555	 	 รองประธำนกรรมกำร

    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ากัด



2 1 3 4 6 5 7 8

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
-  กรรมการผูจัดการ
- รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 สายงานพัฒนาธุรกิจ

1

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย
-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร 
-  รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
 และธุรการ

3

นายธนัช ศิริเจริญ
-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
- รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง

2

นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร
- ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร 
- เลขานุการบริษัท

4

นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย 
- ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

5

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ 
- รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ

8

นายหงษทอง อาทิตย
-  ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

6

นายพิพัฒน คติกุล
- ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

7
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คณะผู้บริหาร



2 1 3 4 6 5 7 8

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
-  กรรมการผูจัดการ
- รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 สายงานพัฒนาธุรกิจ

1

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย
-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร 
-  รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
 และธุรการ

3

นายธนัช ศิริเจริญ
-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
- รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง

2

นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร
- ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร 
- เลขานุการบริษัท

4

นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย 
- ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

5

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ 
- รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ

8

นายหงษทอง อาทิตย
-  ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

6

นายพิพัฒน คติกุล
- ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

7
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50 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

    ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) 
    จ�ากัด (มหาชน)
2544	-	2550		 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
    บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ 
    (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2558	-	2560	 	 อุปนำยก
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร
               ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร
    บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
2554	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	
    บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด
2554	-	2555	 	 กรรมกำร	และกรรมกำรบริหำร
    ธนาคารออมสิน
2554	-	2555	 	 รองประธำนกรรมกำร
    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

อายุ   	 64	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมกำร
		 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำร
	 	 	 	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
	 	 	 	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำล	
	 	 	 	 	 และกรรมกำรผู้จัดกำร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15	มีนำคม	2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท	
	 -		Master	of	Business	Administration	(Executive)
   สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 -		Master	of	Science	(Mathematics	and	Computer	Science)
  University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
	 ปริญญำตรี	
	 -	 สถิติศำสตร์บัณฑิต	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20	
	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
	 หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	
	 รุ่นที่	3/2549	
	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
	 หลักสูตรประกำศนียบัตรก	รรมกำรบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	18/2545	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำร
	 	 	 	 สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	
    บรษัิท ไทยบรติชิ ซเีคยีวรต้ีิ พริน้ติง้ จ�ากัด (มหาชน)
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
    บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2554	-	2557	 	 กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
	 	 	 	 และกรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2550	-	2554	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
    ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2544	-	2550	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อาย	ุ 58		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนปฏิบัติกำร
	 	 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรวิศวกรรมและก่อสร้ำง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำตรี	
	 -	 อุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑิต	(เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม)	
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
	 หลักสูตร	Professional	Presentation	Skills		รุ่นที่	1/2558	
	 หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PwC	ปี	2558
	 หลักสูตร	Executive	Coaching	ปี	2558
	 หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558
	 กำรติดตำมและควบคุมผลกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ	2558	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)
	 หลักสูตร	Introduction	And	Awareness	to	OHSAS18001:2007	
	 สถำบัน	SGS	ปี	2558
	 MYANMAR	OPPORTUNITIES	DAY		
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ปี	2558

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

นายธนัช ศิริเจริญ
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อาย	ุ 47		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนบริหำร	
	 	 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
	 	 และธุรกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท	 	
	 -	 Master	of	Science	in	Administrative	Studies	
	 	 Sub	concentration:	Financial	Economics	
  Boston University
		ปริญญำตรี	  
	 -	 บริหำรธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
		ผู้บริหำรระดับสูง	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	รุ่นที่	24
		Driving	Company	Success	with	IT	Governance	สถำบัน	IOD
		หลักสูตร	วุฒิบัตรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	Mini	Master	in	
	 HR	Management	รุ่นที่	26/2559	ศูนย์บริกำรวิชำกำรและกำรศึกษำ
	 อย่ำงต่อเนื่อง	คณะเศรษฐศำสตร์	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
		หลักสูตร	Certificated	in	Investor	Relations	2016	
	 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ปี	2559

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	99/2012	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	170/2013	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำแบบบูรณำกำร	ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง	รุ่นที่	3	
	 สมำคมกำรประปำแห่งประเทศไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

		ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร
 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
		ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 
		ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนซ่อมบ�ำรุง

 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

	 กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

		หลกัสตูร	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	(CFO)	รุน่ท่ี	19
	 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
		หลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ	(AACP)	
	 รุ่นที่	20/2015	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	Beyond	Treasury	Management	
	 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์	ปี	2558
		หลักสูตร	Executive	Coaching	ปี	2558
		หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558
		MYANMAR	OPPORTUNITIES	DAY	
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่นที่	13/2015	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	201/2015	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
		หลักสูตรประกำศนียบัตรขั้นสูง	กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับ
	 นักบริหำรระดับสูง	(ปศส.)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

		ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรเงิน	
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
		ผู้อ�ำนวยกำรทั่วไป	

 บริษัท รุ่งพรชัย จ�ากัด
		กรรมกำรผู้จัดกำร

 บริษัท ฟ้าอมรเครื่องจักร จ�ากัด
		กรรมกำรผู้จัดกำร	

 บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
		ผู้จัดกำรทั่วไป

  บริษัท สง่า คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
		กรรมกำรผู้จัดกำร

 บริษัท รุ่งพรชัย จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 กรรมกำร		

 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
	 กรรมกำร		

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
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อาย	ุ 53	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร	
	 	 และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท	 
	 -	 กำรจัดกำรมหำบัณฑิต	
  มหาวิทยาลัยมหิดล
		ปริญญำตรี	
	 -	 บริหำรธุรกิจบัณฑิต	(กำรบัญชี)	
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
		Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP	1/2017)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE6/2016)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2559
		รำยงำนผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร	ประจ�ำปี	2559	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Responsible	Supply	Chain	Management	
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PWC	ปี	2558
		หลักสูตร	Executive	Coaching	ปี	2558
		หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558
		หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	20/2015
		 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำบริษัทไทย
		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	186/2014	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง	ระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ส�ำคัญ,	
	 2014
		หลักสูตร	TMA-Management	Development	Program	รุ่นที่	18	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
		หลักสูตร	Effective	Minutes	Taking	(EMT)	รุ่น	24/2012
		หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	43/2011
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่น	2/2011	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน

		ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน

 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่ลแนล กรุ๊ป จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

ไม่มี

นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

อาย	ุ 45	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	
	 -	 บัญชีมหำบัณฑิต	(สำขำกำรบัญชี)	
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		ปริญญำตรี	
	 -	 พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 IP	Commercialization-form	Laboratory	to	Global	Marketplace	
	 สมำคมกำรบริหำรอนุญำตใช้สิทธิ	(ประเทศไทย)
		หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	121/2552	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
		หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	79/2552	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
	 สภำวิชำชีพบัญชี
		หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	
	 สมำคมจดทะเบียนไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PWC	ปี	2558
		หลักสูตร	Beyond	Treasury	Management
	 สภำวิชำชีพบัญชี	ปี	2558
		หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน 
		กรรมกำร			

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
		กรรมกำร	

 บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด
		ผู้ช่วยผู้จัดกำรตรวจสอบบัญชี	

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
	 (เดิมชื่อ	บริษัท	ส�ำนักงำน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ำกัด)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

ไม่มี

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
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อาย	ุ 51	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	 
	 -	 วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต	โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำร	
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ปริญญำตรี	
	 -	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 กฎหมำยและแนวปฏิบัติเพื่อกำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์	
	 สภำอุตสำหกรรม
	 โอกำสกำรลงทุนและกำรเป็นหุ้นส่วนพัฒนำรัฐวิสำหกิจในเมียนมำ	
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
	 กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน	ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก		
	 สมำคมอุตสำหกรรมไฟฟ้ำแห่งประเทศไทย
	 กิจกรรมดูงำน	International	Field	Trip	:	CLMV	
	 สมำคมบริษัท	จดทะเบียนไทย	ปี	2559
	 หลักสูตร	Energy	Symposium	2016	
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
	 หลักสูตร	ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร	1	ศูนย์ภำษำอีซีเบอร์มิส	ปี	2558
	 สัมมนำ	Myanmar	insight	2017	
	 Thai	Business	Association	of	Myanmar
	 หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
	 หลักสูตร	Professional	Presentation	Skill	รุ่นที่	1/2558
	 หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PWC	ปี	2558
	 หลักสูตร	Executive	Coaching	ปี	2558
	 หลักสูตร	Beyond	Treasury	Management
	 สภำวิชำชีพบัญชี	ปี	2558
	 หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558
	 MYANMAR	OPPORTUNITIES	DAY	
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ปี	2558
	 หลักสูตร	Joint	Venture	Investment	&	Business	Contract	Risk	
	 Management	in	Myanmar	Ideal	Forum	Co.,	Ltd.	ปี	2557
	 หลักสูตร		Management	Development	Program	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	ปี	2557
	 หลักสูตร	The	Great	Mekhong	Investment	Forum,	Euro	money	
	 Conference	ปี	2557
	 หลักสูตร	กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง	/ระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ส�ำคัญ
	 ปี	2557
	 หลักสูตร	TMA-Management	Development	Program	รุ่นที่	18/2556	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001

นายหงษ์ทอง อาทิตย์

ประสบการณ์ 

	 ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำร
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
	 หัวหน้ำแผนกวิศวกรรมและก่อสร้ำง

 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้จัดกำรสนำมงำนท่อประปำ

 กิจการร่วมค้า JWTWCK
	 ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม

 บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 บริษัท เอส วี เอส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

ไม่มี	

อาย	ุ 50	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

		ปริญญำโท	
	 -	 บริหำรธุรกิจ	
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
			 -	 กำรจัดกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
		ปริญญำตรี	
	 -	 คณะวิทยำศำสตร์	สำขำจุลชีววิทยำ	
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ	และกำรจดักำรน�ำ้สญูเสยี	
	 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
		Integrate	Management	ISO	9001/14001:2015	
	 บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
		กำรติดตำมและควบคุมผลกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ	2558	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)
		หลักสูตร	Introduction	And	Awareness	to	OHSAS18001:2007	
	 บริษัท	SGS	ปี	2558
		หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
		หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PWC	ปี	2558
		หลักสูตร	ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร	1	ปี	2558
		หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558
		หลักสูตร	Monitoring	and	Controlling	Business	Performance	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	ปี	2558
		หลักสูตร		How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2557

นายพิพัฒน์ คติกุล 
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	 หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก�ำกับกิจกำรส�ำหรับผู้บริหำร	
	 (Governance	Risk	and	Compliance)		
	 สถำบันวิทยำกำรจัดกำร	TRIS	ปี	2557
	 โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	
	 (Internal	Audit	Certify	Program)	ของสภำวิชำชีพบัญชี	ปี		2556
	 หลกัสตูร	Marketing	Certificate	Program	(MCP)	:	Excellence	Series
	 รุ่นที่	27/2555	มหำวิทยำลัย	ธรรมศำสตร์	
	 หลักสูตร	Risk	Management	ปี	2554	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 หลักสูตร	Integrated	Management	System	for	Sustainability	
	 Program	(IMS)	
	 สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ	ปี	2554

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน 
		ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน		

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ		

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด			

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้จัดกำรส่วนอำวุโส	ส่วนพัฒนำธุรกิจ		

 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้จัดกำรส่วนสนับสนุนกำรเดินรถ	ฝ่ำยปฎิบัติกำร		

 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
	 ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ประยุกต์ทำงกำรบริหำรธุรกิจ		

 บริษัท บิสซิเนทส์  แอพพริเคชั่น จ�ากัด
	 ผู้จัดกำรส่วนคอมพิวเตอร์		

 บริษัท สยามคายาบา จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
ไม่มี	 	

		หลักสูตร	Business	Capability	Enhancement	Program	(BCEP)	
	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	ปี	2557

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างาน   
		ผู้จัดกำรส่วนคุณภำพและพัฒนำประสิทธิภำพ		

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำรโรงผลิตน�้ำประปำปทุมธำนี		

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำธุรกิจ		

 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
		ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำธุรกิจ		

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำร		

 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
		ผู้จัดกำรส่วนผลิต		

 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จ�ากัด (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

ไม่มี

อาย	ุ 52	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

	 ปริญญำโท	
	 -	 บริหำรธุรกิจ	สำขำกำรจัดกำร
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญำตรี	
	 -	 พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	ภำควิชำสถิติ	สำขำคอมพิวเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ	และกำรจดักำรน�ำ้สญูเสยี	
	 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
	 Global	Business	Dialogue	2017	
	 สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย
	 Singapore	International	Water	Week	2016	
	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
	 หลักสูตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ปี	2558
	 หลักสูตร	Build	up	Risk	Awareness	บริษัท	PWC	ปี	2558
	 หลักสูตร	Beyond	Treasury	Management
	 สภำวิชำชีพบัญชี	ปี	2558
	 หลักสูตร	Lean	Six	Sigma	ระดับ	Executive	ปี	2558

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ 
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

ณ ต้นปี

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

ณ สิ้นปี

จ�านวนหุ้น

ที่มีการ

ซื้อขาย

ระหว่างปี

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

1.			ดร.ทนง	พิทยะ ประธำนกรรมกำร 342,500 342,500 - 0.0085

2.			นำยปลิว	ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร	และรองประธำนกรรมกำร 1,100,000	 1,100,000 - 0.0275

3.			นำงสำยเกษม	ตรีวิศวเวทย์ คู่สมรส	นำยปลิว	ตรีวิศวเวทย์ 100,000 100,000 - 0.0025

4.			นำยพงษ์สฤษด์ิ		ตนัตสิวุณิชย์กุล กรรมกำร - - - ไม่มี

5.			นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว				 กรรมกำรอิสระ 1,000,000 - (1,000,000) ไม่มี

6.			นำงพิมพิมล	แสงสิงแก้ว				 คู่สมรส	นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว - 1,000,000 1,000,000 0.0250

7.			นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ - - - ไม่มี

8.			นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ				 กรรมกำรอิสระ - - - ไม่มี

9.			นำยสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมกำร - - - ไม่มี

10.	นำงวรรณำ	พึ่งเจริญ คู่สมรส	นำยสุวิช	พึ่งเจริญ 300,000 - (300,000) ไม่มี

11.	ดร.สมบัติ	กิจจำลักษณ์ กรรมกำร 1,000,100 - - 0.0250

12.	นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ กรรมกำร - - - ไม่มี

13.	นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ กรรมกำร - - - ไม่มี

14.	นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร - - - ไม่มี

15.	นำยธนัช	ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	
สำยงำนปฏิบัติกำร

รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรวิศวกรรม
และก่อสร้ำง

- - - ไม่มี

16.	นำงสำววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	
สำยงำนบริหำร

รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร

- - - ไม่มี

17.	นำงสำวสุดำรัตน์	เจียมจันทร์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร - - - ไม่มี

18.	นำยสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน - - - ไม่มี

19.	นำยหงษ์ทอง	อำทิตย์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 400 400 - 0.00001

20.	นำยพิพัฒน์	คติกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร - - - ไมมี

21.	นำยชัชวำล	เทียนประเสริฐกิจ รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

- - - ไม่มี

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีความตระหนักอยู่เสมอว่า	 องค์กรเป็น									

ส่วนหนึ่งของสังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ	กัน	องค์กร

จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องอยู่บนรากฐานของสังคมที่มี										

ความยั่งยืนเช่นกัน	 บริษัทฯ	 จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์

โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม	 รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได	้

ส่วนเสยีตามแนวคดิ	 “คุณภาพน�า้ คุณภาพชีวิต”	 เพื่อให้

สงัคมได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ	ช่วยให้คนในสงัคมมคีณุภาพ

ที่ดี	 ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และ							

ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้า

อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

	 หนึ่งในควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	คือ	กำรสนับสนุนและส่งเสริมโอกำสด้ำนกำรศึกษำ
ของเยำวชน	 ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำกำรโครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	อำทิเช่น									
ทุนกำรศึกษำ	อำคำรเรียน	ห้องสมุด	คอมพิวเตอร์	ห้องสุขำ	อุปกรณ์กำรศึกษำ	และระบบน�้ำดื่ม	เป็นต้น	
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกำรเข้ำมำช่วยลดควำมเหลือ่มล�ำ้	สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำ	และช่วยแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนของประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น			

 	 กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีบริกำรในเขตพ้ืนท่ี
สมุทรสำคร-นครปฐม	และพ้ืนที่ปทุมธำนี-รังสิต	ครอบคลุมพ้ืนท่ี	 3	 จังหวัด	
ได้แก่	นครปฐม	สมุทรสำคร	และปทุมธำนี	บริษัทฯ	ได้เริ่มด�ำเนินกำรมอบทุน
กำรศึกษำให้กับนักเรียนในพ้ืนที่บริกำร	 ตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึงปี	 2560										
จ�ำนวนกว่ำ	 130	 โรงเรียน	 จ�ำนวนเงินกว่ำ	 4,000,000	 บำท	 ในปี	 2560								
บริษัทฯ	 ได้มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน	 จ�ำนวน	 17	 โรงเรียน	 จ�ำนวนเงิน	
510,000	บำท	บรษิทัฯ	ได้เกียรตจิำก	พลอำกำศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนำยก
รัฐมนตรี	 เป็นประธำนในพิธีมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีบริกำร	
ปี	2560		
 

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญด้านความ												

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยการด�าเนินธุรกิจที่ไม่ส่ง								

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	การประหยดัพลงังาน	การบรหิาร

จัดการทรพัยากรน�า้อย่างครบวงจร	รวมถงึการสร้างสรรค์

โครงการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

ส่งเสริมและขยาย
โอกาสด้านการศึกษา
ของเยาวชน

โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน
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 	 สนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกำสจังหวัดสุรินทร์	 ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกำสของ		
ส�ำนักงำนรองนำยกรัฐมนตรี	พลอำกำศเอก	ประจิน	 จั่นตอง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรคัดเลือกโรงเรียนบ้ำนส�ำโรง	อ�ำเภอสนม	จังหวัดสุรินทร	์										
เข้ำร่วมโครงกำรฯ	และพิจำรณำให้กำรสนับสนุนกำรก่อสร้ำงห้องสุขำและระบบน�้ำอุปโภคบริโภคเป็นล�ำดับแรก	เนื่องจำกโรงเรียนบ้ำนส�ำโรง
ประสบปัญหำมีห้องสุขำไม่เพียงพอกับจ�ำนวนครูและนักเรียน	จ�ำนวน	162	คน	(ครู	9	คน	นักเรียน	153	คน)	โดยมีห้องสุขำเพียง	4	ห้องเท่ำนั้น	
รวมทั้งปัญหำเรื่องน�้ำอุปโภคบริโภคจำกเครื่องกรองน�้ำของโรงเรียนมีค่ำควำมเค็มสูงใช้บริโภคและรดน�้ำต้นไม้ไม่ได้	ซึ่งนักเรียนต้องน�ำน�้ำดื่ม
ใส่ขวดน�้ำจำกบ้ำนมำดื่มเอง	ต่อมำ	บริษัทฯ	 ได้ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนบ้ำนส�ำโรงเพิ่มเติม	 ได้แก่	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้องสุขำ	ตู้กดน�้ำดื่ม	
และโต๊ะเก้ำอี้ครู	โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน	จ�ำนวนเงิน	625,170	บำท	บริษัทฯ	ได้เกียรติจำก	พลอำกำศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนำยก
รัฐมนตรี	เป็นประธำนในพิธีส่งมอบห้องสุขำและระบบน�้ำแก่โรงเรียนบ้ำนส�ำโรง	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกำยน	2560	

 	 สนบัสนุนโรงเรยีนด้อยโอกำสจงัหวดัปทมุธำน	ีภำยใต้โครงกำรเสรมิสร้ำงคณุภำพชวิีตของ
นักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกำสของส�ำนักงำนรองนำยกรัฐมนตรี	พลอำกำศเอก	ประจิน	 จั่นตอง		
โดยบริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรคัดเลือกโรงเรียนด้อยโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรฯ	 จ�ำนวน	 3	 โรงเรียน	 ได้แก่		
โรงเรียนวัดบ้ำนพร้ำวใน	 โรงเรียนบึงเขำย้อน	 และโรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม	 	 ซึ่งโรงเรียนเหล่ำน้ี													
มีสถำนท่ีตั้งอยู่ในอ�ำเภอสำมโคก	คลองหลวง	และหนองเสือ	ตำมล�ำดับ	 โดยบริษัทฯ	 ได้พิจำรณำ
ให้กำรสนับสนุนตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนของโรงเรยีนและปัญหำทีส่่งผลกระทบต่อคณุภำพชวิีตของ
นักเรียนโดยตรง	อำทิเช่น	ปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์	 ห้องสุขำ	สนำมหญ้ำ	สนำมเด็กเล่น	
คอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอำกำศ	ตู้กดน�้ำดื่ม	และอุปกรณ์กำรเกษตร	เป็นต้น	โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุน	จ�ำนวนเงิน	1,088,132	บำท
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	 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ	“น�้ำคือชีวิต”	บริษัทฯ	จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน	
เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคน�้ำประปำท่ีสะอำด	 รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและ											
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง	 ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ	 ท่ีต้องกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง															
ต่อเนือ่ง	และย่ังยนื	เพ่ือบรรลซุึง่วิสยัทศัน์ด้วยกำรเป็นผูน้�ำในธุรกิจเก่ียวกับน�ำ้	พลงังำน	และสิง่แวดล้อม	
บนพื้นฐำนของควำมสมดุลระหว่ำงลูกค้ำ	พนักงำน	คู่ค้ำ	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้น�ำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตน�้ำประปำมำช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน	 โดยกำรผลิตและ
แจกจ่ำยน�้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอำดและได้มำตรฐำนคุณภำพ	และสนับสนุนน�้ำประปำแก่ประชำชนท่ีมี
ควำมขำดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคให้สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้น�้ำที่มีคุณภำพ	ส่งผลให้มำตรฐำนกำรใช	้									
ชีวิตประจ�ำวันของชุมชนดีขึ้น	

เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยการใช้
ความเชี่ยวชาญของ
ธุรกิจ

 	 ผลติและแจกจ่ำยน�ำ้ดืม่บรรจขุวดด้วยระบบ	RO	(Reverse	Osmosis)		เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณกุศลและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภำคส่วน	 ในปี	 2560	 ได้มีกำรผลิตและแจกจ่ำยน�้ำดื่มบรรจุขวด	 จ�ำนวนกว่ำ								
200,000	ขวด	เพื่อน�ำมำใช้ในกิจกรรมส�ำคัญๆ	อำทิเช่น	กำรสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด
เพ่ือบริกำรประชำชนท่ีมำถวำยควำมอำลัยจำกกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกำลท่ี	 9	ณ	พระบรมมหำรำชวัง	 สนำมหลวง	
กรุงเทพมหำนคร	 และกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนท่ีได้รับ									
ควำมเสียหำยจำกอุทกภัย	เป็นต้น			

 	 กำรให้บรกิำร	“น�ำ้ประปำ”	แก่ชมุชน	โดยกำรเปิดโอกำส
ให้ประชำชนท่ัวไปเข้ำมำรับน�้ำประปำที่โรงผลิตน�้ำประปำของ	
บริษัทฯ	 เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนช่วงภำวะภัยแล้งหรือช่วงท่ี
มีปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค	
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	 กำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมของบริษัทฯ	 เพ่ือน�ำไปสู่ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันขององค์กรท�ำให้
กิจกรรมท่ีองค์กรด�ำเนินงำนอยู่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อสังคม	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรน�ำแนวคิด	
กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมมำประยุกต์เข้ำกับกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจซึ่งจะส่งผลในระยะยำวต่อควำม													
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	และสังคมไปพร้อมกัน	

สร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างบริษัทฯ 
และชุมชน (Creating 
Shared Value) 

 	 กำรวิจัยตะกอนน�้ำประปำเพ่ือพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน�้ำประปำ
ปทมุธำน	ีจงัหวัดปทุมธำน	ีบรษิทัฯ	ร่วมกบั	ศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรจดักำรสำรและ
ของเสยีอนัตรำย	(ศสอ.)	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	โดยมวัีตถุประสงค์ในกำรเพิม่มลูค่ำ
ของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตน�้ำประปำ	 โดยสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ในประเภท														
งำนก่อสร้ำงและส่งเสริมภำพลักษณ์ของบริษัทฯ	ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจะ
ท�ำกำรทดลองด้วยกำรน�ำตะกอนน�้ำประปำมำผสมกับวัสดุอ่ืนๆ	 เพ่ือพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย	 จ�ำนวนเงิน	 985,000	บำท	ส่งผลให้ช่วย								
ลดภำระในกำรก�ำจัดของเสียที	่					
เกิดจำกกระบวนกำรผลติน�ำ้ประปำ	
และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จำกกำร
วิจัยน�ำมำสร้ำงสรรค์คุณค่ำเพ่ิม									
แก่บริษัทฯ	และชุมชน			

 	 กำรมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหำของชมุชนทีป่ระสบปัญหำ
น�้ำท่วมรอระบำยของถนนเศรษฐกิจ	จังหวัดสมุทรสำคร	บริษัทฯ	
ได้ท�ำกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน�้ำ	 (Box	 Culvert)	 บนถนน
เศรษฐกิจเป็นระยะทำง	1,500	เมตร	รวมถึงกำรก่อสร้ำงบ่อและ
ระบบระบำยน�้ำอัตโนมัติ	 เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำน�้ำรอกำรระบำย
บนผวิจรำจรของถนนเศรษฐกิจ	 โดยจะช่วยเร่งกำรระบำยน�ำ้ลงสู่
คลองสำธำรณะได้อย่ำงรวดเร็วมำกย่ิงขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนัก	
โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	จ�ำนวนเงิน	37,503,870	บำท	

ส่งผลให้ปัญหำน�ำ้ท่วมขงัรอกำร
ระบำยของถนนเศรษฐกิจ										
ลดลง	 เพ่ิมควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยให้กับผูท้ีส่ญัจร
บนถนนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น		
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	 บริษัทฯ	 มีควำมตระหนักในกำรด�ำเนินธุรกิจจะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพชีวิต	 กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน	และกำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมควบคู่กับกำรประกอบธุรกิจท่ีหวังก�ำไร	 เป็น
แนวคดิหลกัท่ีต้องพิจำรณำคูข่นำนกัน	ดงันัน้กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตทิีจ่ะน�ำมำเป็นวัตถุดบิในกำรผลติ	
รวมถึงกำรก�ำหนดกระบวนกำรผลิตที่ประหยัดพลังงำนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงกำรควบคุมของ
เสียให้เป็นศูนย์เพ่ือไม่ให้มีของเสียปล่อยออกสู่สำธำรณะจึงเป็นกลไกส�ำคัญในกำรที่จะด�ำเนินกิจกำร	
ต่อไป	ส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสำยตำของชุมชน	
ลดต้นทุนกำรผลิต	รวมถึงท�ำให้ประเทศเจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงไม่ท�ำลำยสภำพแวดล้อม

 	 กำรอนุรักษ์กำรใช้พลังงำนจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	 ได้ริเริ่มโครงกำร
ศึกษำติดตั้ง	Solar	Rooftop	บนถังน�้ำใส	 โรงผลิตน�้ำประปำบำงเลน	จังหวัดนครปฐม	
เมื่อปี	 2560	 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน	 หำกด�ำเนินกำรแล้วเสร็จคำดว่ำ																	
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของโรงผลิตน�้ำประปำบำงเลนจะลดลง		
 

 	 ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ	 (Greenhouse	Gas)	 โดยกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนประหยัด
พลังงำนรูปแบบสถำปัตยกรรมสีเขียว	(Green	Architecture)	ของโรงผลิตน�้ำประปำกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสำคร	
 

การด�าเนินธุรกิจท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

 	 กำรปลูกป่ำต้นน�้ำในพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมท่ีเป็นแหล่งต้นน�้ำที่น�ำมำใช้ใน
กระบวนกำรผลติน�ำ้ประปำ	บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของป่ำต้นน�ำ้อนัเป็นแหล่ง
ก่อเกิดแม่น�้ำล�ำธำรช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของสิ่งมีชีวิต	 ดังจะเห็นได้จำกแนวคิดในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	“คุณภำพน�้ำ	คุณภำพชีวิต”	บริษัทฯ	ร่วมกับ	กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	
และพันธุ์พืช	จัดท�ำโครงกำรปลูกป่ำต้นน�้ำ	ภำยใต้โครงกำร	1	ล้ำนกล้ำ	สร้ำงป่ำต้นน�้ำ	
ตั้งแต่ปี	2554	-	2560	พื้นที่	5,000	ไร่	จ�ำนวน	1,000,000	ต้น	ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
ทองผำภูมิ	 จังหวัดกำญจนบุรี	 เพ่ือฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน�้ำท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมำมี											
สภำพป่ำสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งต้นน�้ำให้แก่แม่น�้ำท่ำจีน	และกำรด�ำเนินงำนโครงกำรได้
สิ้นสุดลงอย่ำงสมบูรณ์	เมื่อปี	2560	โดยบริษัทฯ	มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำเพิ่มแก่
โครงกำรนี้	 โดยกำรจัดท�ำโครงกำรฝำยชะลอน�้ำในพ้ืนที่โครงกำรปลูกป่ำต้นน�้ำ																	
เพ่ือเป็นกำรให้	 “น�้ำ”	 แก่ต้นไม้ท่ีปลูกให้เจริญเติบโต	 และป้องกันควำมเสียหำยจำก								
ไฟป่ำ	โดยมีระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	5	ปีต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2561	-	2565		
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ตระหนักว่ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกอบกิจกำร	 ซึ่งมี												
ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของผลผลิต	 ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ	 รวมท้ังจะน�ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ																	
อย่ำงย่ังยืน	ดงัน้ัน	บรษิทัฯ	จงึมุง่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจและควำมตระหนกั	ตลอดจนปลกูฝังจติส�ำนึกในเรือ่งควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยั
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำรระดับสูงจนถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

	 บรษิทัฯ	ก�ำหนดนโยบำย	และโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมปลอดภัย	อำชวีอนำมยั	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงชดัเจนสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	พ.ศ.	 2545	และกฎหมำย													

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนฉบับต่ำงๆ	มำใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐำน	เพื่อช่วยพัฒนำให้พนักงำนมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงำนระบบคุณภำพ	สิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	ดังนี้
 	 ผลิตน�้ำประปำที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 	 สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำโดยตรงและลูกค้ำโดยอ้อม
 	 ปรับปรุงและพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถ	 ทักษะ	และควำมช�ำนำญให้กับพนักงำนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เกิดจิตส�ำนึก												

ในด้ำนคุณภำพ	สิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัย
 	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม	และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของบริษัทฯ
 	 ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 รวมท้ังกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำง								

คุ้มค่ำที่สุด
 	 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	 อันตรำย	และควำมเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกกำรด�ำเนินงำน											

ของบริษัทฯ
 	 เตรียมควำมพร้อมต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้น	และด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคล

และทรัพย์สินทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ

เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 	 กำรเป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน	(Injury	&	Illness	Free	Operation)

กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 	 สร้ำงมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำนทุกระดับ	โดยผู้บริหำรต้องเป็นผู้น�ำ
 	 เพิ่มศักยภำพและควำมตระหนักเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
 	 สร้ำงควำมมีส่วนร่วมของพนักงำนและคู่ธุรกิจ	เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกำรท�ำงำนให้เกิดควำมปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 บริษทัฯ	ได้จดัให้มกีำรเลอืกตัง้และแต่งตัง้	คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	ท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
นโยบำยแผนกำรด�ำเนินงำน	และแผนกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	เพ่ือป้องกันและลดกำรเกิดอบุตัเิหต	ุกำรประสบอนัตรำย	
กำรเจ็บป่วย	หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนอันเนื่องจำกกำรท�ำงำน	หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรือ
แนวทำงปรบัปรงุแก้ไข	ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	และมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนต่อผูบ้รหิำร	
เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนของพนกังำน	ผูร้บัเหมำและบคุคลภำยนอกท่ีเข้ำมำปฏิบตังิำนหรอืเข้ำมำใช้บรกิำรในบรษิทัฯ	รวมทัง้กำรส�ำรวจ	
กำรปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	ตรวจสอบสถิติกำรประสบอันตรำย	 วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย									
ให้เป็นหน้ำท่ีของพนักงำนทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ	 โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	
(คปอ.)
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง ต�าแหน่งใน คปอ.

1.		นำงสำวอัจฉรำ	สังฆโต ผู้จัดกำรส่วนคุณภำพ ประธำน

2.		นำยพิสิฐ	ดิษฐนิล รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนวิศวกรรมบ�ำรุงรักษำ กรรมกำร

3.		นำยอนุรักษ์	สุนทรอ�ำไพ					 พนักงำนปฏิบัติกำร กรรมกำร

4.		นำยวิลัย	จันทร์สู่ พนักงำนปฏิบัติกำร กรรมกำร

5.		นำยนิพิจ	วุฒิวงศ์กำญจน์ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย เลขำนุกำร

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน
	 กำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภัย	 ในสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของพนักงำน	มีกำรน�ำเรื่องกำรดูแลสุขภำวะและควำมปลอดภัย

มำตั้งเป็น	KPI	ของบริษัทฯ	โดยให้ส่วนควำมปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ	มีกำรส่งเสริมและพัฒนำคนในองค์กรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีครอบคลุม

ทั้ง	4	ด้ำนดังนี้คือ

 1.  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  	 ด�ำเนินกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนกำยภำพ	 คือ	แสงสว่ำง	ควำมร้อน	 เสียง	ด้ำนสำรเคมี	 คือ	 ไอระเหยของ								

สำรเคมีในพ้ืนท่ีท�ำงำน	และด้ำนสิ่งแวดล้อม	คือ	 ไอเสียจำกเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	และน�้ำทิ้งจำกห้องน�้ำ	 ไม่เกินมำตรฐำนของ

กระทรวงอุตสำหกรรม

  	 กำรตรวจสุขภำพพนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี

 2.  ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ท�างาน

  	 มีวัฒนธรรมองค์กร	 ทัศนคติ	 ควำมเชื่อ	ค่ำนิยมระบบกำรท�ำงำน	ที่ชัดเจน	ปรำศจำกควำมเครียดจำกกำรท�ำงำน	ซึ่งส่งผลให้

พนักงำนทุกคนท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข	เช่น	มีนโยบำย	มี	Core	Competency	ที่ชัดเจน	เป็นต้น

  	 กิจกรรม	Safety	Man	มอบหมำยให้พนักงำนระดับปฏิบัติกำรทุกคน	รับผิดชอบเป็น	Safety	Man	(1	คน/สัปดำห์)	ค้นหำและ									

ชี้บ่งสภำพกำรณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย	 ร่วมประเมินควำมเส่ียง	 ร่วมคิดวิธีกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย	 เสนอต่อ										

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและผู้บริหำร	และน�ำเอำมติที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขโดยถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

  	 จัดให้มีกลุ่ม	Line	ส�ำหรับกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น	ในกำรแบ่งปันข่ำวสำร	ควำมห่วงใยซึ่งกันและกัน

  	 มีกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยใน	เพื่อส่งเสริมสุขภำพและควำมสำมัคคีให้พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี

  	 กิจกรรม	“สำนสัมพันธ์วันครอบครัว	TTW”	TTW	Family	Day	ฯลฯ

 3. ด้านทรัพยากรและโอกาส

  	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำน	 เช่น	 ระบบคอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	 Edutainment	 Room															

ระบบข่ำวสำรต่ำงๆ	นอกจำกนั้นยังก�ำหนดให้มีเวทีส�ำหรับให้พนักงำน	ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงงำนผ่ำนกิจกรรม	

Kaizen	เพื่อสร้ำงโอกำสและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ
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 2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

  	 มีกำรอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี	โดยวิทยำกรจำกหน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

 4.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  	 ทีทีดับบลิวให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ	โรงผลิตน�้ำประปำและพื้นที่ให้บริกำร	โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น	 ได้แก่	 กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรด้ำนกำรศึกษำ	 ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกำสใน										

จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดปทุมธำนี	กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพ้ืนที่บริกำรสมุทรสำคร-นครปฐม	และพ้ืนท่ีปทุมธำนี-

รังสิต	กำรยกระดับควำมเป็นอยู่ท่ีดี	 สุขอนำมัย	กำรท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ	ตลอดจนกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม	ส่งผลให้

พนักงำนและครอบครัวของพนักงำนอยู่ร่วมในสังคมนั้นอย่ำงภำคภูมิใจและสุขใจ	

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/การให้บริการ
 1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล  

  	 มีแผนงำนจัดกำรป้องกันมลพิษ	 เรื่อง	 ลดปริมำณควำมเข้มข้นของคลอรีนในบรรยำกำศ	 	 โดยมีกำรตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้น								

อย่ำงต่อเนื่อง		ซึ่งผลกำรวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมำก	

  	 มีแผนฉุกเฉินในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์คลอรีนรั่วไหล		โดยมีกำรฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ	และซ้อมอพยพเป็นประจ�ำทุกปี
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 กำรบรหิำรจดักำรธุรกจิโดยมกีำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด	ีเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีแสดงให้เหน็ถึงกำรมรีะบบบริหำรจดักำรท่ีมปีระสทิธิภำพ	
เป็นธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น													
นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	อีกท้ังกำรก�ำกับดูแลท่ีดีจะน�ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน	ทั้งทำงกำรเงิน	กำรลงทุน
และเกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีกำรควบคุมดูแลให้บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ระเบยีบปฏิบตัขิองคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์	(ก.ล.ต.)	คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ	
และสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	ตำมหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	
(ASEAN	CG	Scorecard)	 โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลให้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทัดเทียมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเน่ือง	 สร้ำง
ระบบกำรบรหิำรงำนท่ีมปีระสทิธิภำพและกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย่ังยืน	อกีทัง้เป็นกำรส่งเสรมิกำรปฏบิตังิำนเพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ของ	
บริษัทฯ	ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในกำรด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ	พลังงำน	และสิ่งแวดล้อม
	 เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย	คณะกรรมกำร	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	
(มหำชน)	ต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกปี	ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบด้วย	กำรประเมินผล
กรรมกำรท้ังคณะ	กำรประเมินผลรำยบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	และกำรประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง	 เพ่ือเป็นเครื่องมือส�ำหรับ
คณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำและอุปสรรคในปีที่ผ่ำนมำ	และน�ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ	 โดยเน้นกำรน�ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทั้งนี้	 มีกำร		
เปิดเผยผลกำรประเมินไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล	มีคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่ทบทวน	โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม	และสอดคล้องกับ
ภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร	 สถำนะกำรเงินของบริษัทฯ	ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ระดับเดียวกัน
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ฝ่ายจัดการ (Management)
	 ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนของบริษัทฯ	 โดยกรรมกำรผู้จัดกำร	ท�ำหน้ำที่ผู้บริหำรสูงสุด	มีอ�ำนำจและ
หน้ำท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรบริษทัฯ	ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย	และจะต้องบรหิำรบรษิทัฯ	ตำมแผนงำนหรอืงบประมำณท่ีได้รบั
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 อย่ำงเคร่งครัด	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นอย่ำงดี															
ที่สุด	 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรบริหำร	 ซึ่งฝ่ำยจัดกำรทุกระดับ																							
ร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้ำหมำยในแต่ละปี	 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 ทั้งนี้								
บริษัทฯ	ได้ยึดหลักในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	คือ
	 1.	 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
	 2.	 ก�ำหนดวัตถุประสงค์	เป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน
	 3.	 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล
	 4.	 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร
	 5.	 ส่งเสริมนวัตกรรม	และกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
	 6.	 ดูแลให้มีระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
	 7.	 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
	 8.	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรให้แก	่																			
คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัทฯ	 โดยยึดหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและแนวปฏิบัติท่ีดีของ	 ตลท.	 ท้ังนี้																
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะมีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี	 โดยได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
ต่ำงๆ	ท้ังด้ำน	กำรก�ำหนดนโยบำยท่ีให้ควำมส�ำคญักับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภำคส่วน	กำรรกัษำควำมเชือ่มัน่ของสำธำรณชน	กำรปรบัปรงุ
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยค�ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพ	กำรสร้ำงเสริมขวัญและ
ก�ำลังใจของพนักงำน	รวมทั้งควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน	

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนักงำนของบรษิทั	ได้ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรและตดิตำมผลกำรปฏิบตัติำมแผนกำร
ด�ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ	โดยในปี	2560	ไม่มีสถำนกำรณ์ใดที่กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมนโยบำย	จำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว
ส่งผลให้ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้รับรำงวัลและกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้	

บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุม
ผูถือหุนไดดีเยี่ยมในการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 โดยไดรับคะแนนเต็ม

100 คะแนน จากการประเมินโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

การกำกับดูแลกิจการในระดับ
ดีมาก ซึ่งคะแนนที่ไดรับในปนี้

สูงกวาปที่ผานมา จากการสำรวจโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
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	 ในปี	 2560	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย											
ประจ�าปี	2560	เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
	 บรษิทัฯ	ได้จดัท�าแบบแสดงข้อมลูตามหลกัเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	เพ่ือเป็นการ
ช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	5	ด้านของบริษัทจดทะเบียน	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	ได้ประกาศ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	 การให้หรือรับสินบนให้พนักงานได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย	
บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	5	ด้านในปี	2560	สรุปได้	ดังนี้

หมวดที่ 1    สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท	 จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพ้ืนฐานทาง
กฎหมาย	เช่น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกจิการ	การซือ้ขายหรอืการโอนหุ้น	การได้รบัข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วม	
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 การแต่งต้ัง																									
ผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	 และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ																								
ขั้นพื้นฐาน	บริษัทฯ	ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	เช่น	การให้ข้อมูลที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	การเปิดโอกาสให้	
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ	การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ	 เข้าร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยให้มีการจัดประชุมภายใน	 4	 เดือนนับแต่วัน																							
สิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระพิเศษ	 ท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น								
คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามคู่มือ	 AGM										
Checklist	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ดังนี้	

ก่อนวันประชุม

	 บรษิทัฯ	จดัเตรยีมเอกสารการประชมุทีม่ข้ีอมลูครบถ้วนในสาระส�าคญัส�าหรบัประกอบการพิจารณาออกเสยีงลงคะแนนของผูถื้อหุน้	
โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมท้ังอ�านวย									
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	ดังนี้
	 ก.	 แจ้งก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสือ่สารข้อมูลของ	ตลท.	และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2560	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	31	วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

	 ข.	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม	 โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน	
ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	2560	ประกอบด้วยเรื่องพจิารณาตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
หมวดที	่4	การประชมุผูถื้อหุน้	โดยได้แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ	และการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน	 โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ความเห็นของ																
คณะกรรมการ	หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.)	
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	พร้อมแนบรายงานประจ�าปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่	 	 28	มีนาคม	
2560	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	14	วันและได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	3	วันเพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม	 รวมท้ังน�าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ	เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้า	รวมทัง้จดัให้มหีมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�าคัญ
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	 ค.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่	cg@ttwplc.com	หรือโทรสารหมายเลข	0-2420-6064	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม	
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุมและด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้	และไม่การกระท�าใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	ดังนี้	
	 ก.	 กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบค�าถามและรับทราบความเห็น

ของผู้ถือหุ้น	ซึ่งในปี	2560	ประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน	11	คน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	91	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด								
ได้เข้าร่วมการประชุม	โดยรองประธานกรรมการ	1	ท่านไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ		ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม	 ซึ่งประธานและกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียด												
ที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ	รวมถึงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

	 ข.	 จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 หน่วยงาน
กิจการองค์กร	หน่วยงานบัญชีและการเงิน	หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ	หน่วยงานปฏิบัติการ	หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง											
ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	

	 ค.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว	มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

	 ง.	 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และการน�าเสนอ
ระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา	 เหตุผล	ความจ�าเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยรายละเอียดของข้อมูลส�าคัญได้แจ้ง					
ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว	

	 จ.	 ให้โอกาสผูถื้อหุ้นในการแสดงความคิดเห็น	ซกัถามต่อทีป่ระชมุในแต่ละระเบยีบวาระอย่างเท่าเทียมกัน	โดยประธานในทีป่ระชมุ
ได้ให้ความส�าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น	และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

	 ฉ.	 ว่าจ้างส�านักงานกฎหมาย	บริษัท	ออฟฟิศเซส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของ							
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 องค์ประชุม	 ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับ													
ข้อบังคบัของบริษทัฯ	และทีป่ระธานแจ้งการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและการตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน	
ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	มีความโปร่งใส	และเป็นไปตาม													
ข้อบังคับบริษัทฯ	บทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	และแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เก่ียวกับเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี											
อีกทั้ง	บริษัทฯ	เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	

	 ช.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	คน	เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
	 ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ปิดประชุม	ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะจ�านวน	 448	 ราย	และ	 272	 รายตามล�าดับ	นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้	 3,175,174,130	หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 79.58	 ของ											
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	ลดลงจากจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2559	ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	และโดยการ
มอบฉันทะจ�านวน	 497	 ราย	และ	 695	 รายตามล�าดับ	นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้	 3,145,604,581	หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 78.83	 ของ										
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 ก.	 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารพร้อมต�าแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ	วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	การใช้บตัรลงคะแนน	ข้อเสนอของคณะกรรมการ	
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร	อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง	ทั้งเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือ
งดออกเสียง	และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม	และน�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.ttwplc.com							
เมื่อวันที่	28	เมษายน	2560	ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่	ตลท.	ก�าหนดคือภายใน	14	วันนับจากวันประชุม	
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	 ข.	 จัดให้มีกำรบันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 ค.	 หลังจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล	บริษัทฯ	 ได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล																					

ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน	(SET	Portal)	ของ	ตลท.	และประสำนงำนกับนำยทะเบียน	
TSD	พร้อมประกำศแจ้งกำรจ่ำยเงนิปันผลทำงหนังสอืพิมพ์	เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผูถื้อหุน้ได้รบัสทิธิเงนิปันผลอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง

 
หมวดที่ 2    การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 คณะกรรมกำรได้ดูแลกรอบโครงสร้ำงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำ	 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย								
มีควำมเท่ำเทียมกันและยุติธรรม	รวมทั้งกระบวนกำรดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีควำมยุ่งยำก	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมในกำรตัดสินใจ	และได้รับ
ทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัท	ดังนี้	
	 ก.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย	 ไม่เพ่ิมระเบียบวำระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให	้							

ผูถื้อหุ้นอืน่ทรำบล่วงหน้ำ	เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้มโีอกำสศกึษำข้อมลูของระเบยีบวำระกำรประชมุก่อนลงมต	ิทัง้นี	้ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ	
ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง	 และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็น									
กำรจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น	

	 ข.	 คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 รวมทั้งเสนอชื่อ															
ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร	 โดยประกำศให้ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ	ตลท.	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	 โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเร่ืองกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย	ซึ่งผู้ถือหุ้น
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท	ระหว่ำงวนัที	่1	กนัยำยน	2560	
ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2560

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรในจรรยำบรรณของกรรมกำร	และ
จรรยำบรรณของพนักงำนเพ่ือป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ	ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบ							
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	ดังนี้	

กรรมการ 

 	 กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท	
 	 กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรท�ำธุรกิจให้บุคคลภำยนอกทรำบ	
 	 กรรมกำร	คู่สมรส	และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ซึ่งหำกเปิดเผยต่อ

สำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น	
 	 กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน	ให้ผู้อื่นอันอำจน�ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน 

 	 พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ												
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน	

 	 กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว	

 	 หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมลูแก่สำธำรณชนและนกัลงทุนคอื	ฝ่ำยกิจกำรองค์กร	ได้แก่	ส่วนลงทุนสมัพันธ์	และส่วนเลขำนกุำร
บริษัท	เป็นต้น	โดยหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำรและ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน	ซื้อและ/หรือขำยหุ้น	45	วันก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ	24	ชั่วโมงหลังกำร
เปิดเผยข้อมลู	ส�ำหรบัสำรสนเทศทีม่นียัส�ำคญัอืน่ๆ	ห้ำมมใิห้ผูบ้รหิำรและพนักงำนท่ีรูข้้อมลูซือ้ขำยหุน้นับตัง้แต่วนัทีท่รำบข้อมลู
และ	24	ชัว่โมงภำยหลงัเปิดเผยข้อมลูดังกล่ำวต่อ	ตลท.	นอกจำกน้ี	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในเพ่ือป้องกัน	
กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุม	 เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่



69รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

อย่ำงเป็นทำงกำร	โดยให้ถือว่ำมำตรกำรและระบบควบคมุน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งทีส่�ำคัญของบรษิทัฯ	
รวมท้ังให้ถือเป็นหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชำทีจ่ะควบคมุดแูลให้กำรรกัษำข้อมลูภำยในเป็นไปตำมมำตรกำร
ดงักล่ำว	กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมลูภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืต่อผูถื้อหุ้นทัว่ไป	เพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหลักทรพัย์
เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 คณะกรรมกำรมนีโยบำยทีจ่ะมใิห้มกีำรขดัแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	โดยได้ก�ำหนดเป็นหลกักำร
ไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจส�ำหรับกรรมกำรและพนกังำน	โดยจะกล่ำวถึงในรำยละเอยีดในหมวดที	่5	ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	
	 ในปี	 2560	คณะกรรมกำรไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	 เก่ียวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้น	หรือกำรกระท�ำควำมผิดของ
กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน	อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรในกำรดูแลเรื่องดังกล่ำว

หมวดที่ 3    บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 นอกเหนือจำกกำรดูแลและรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 โดย
ให้ควำมส�ำคญักับเร่ืองท่ีมผีลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโดยตรง	และเรือ่งท่ีถือเป็นหน้ำท่ีท่ีพึงกระท�ำต่อสงัคมส่วนรวมด้วย	คณะกรรมกำร
จงึได้ก�ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ไว้อย่ำงชดัเจน	ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทฯ	และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ	เพื่อให้กรรมกำร	ฝ่ำยบริหำร	และพนักงำนยึดถือปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำน	สรุปได้ดังนี้	

พนักงาน 

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�ำเนิด	เชื้อชำติ	ศำสนำ	เพศ	สถำนภำพกำรสมรส	
ภำษำหรือต�ำแหน่ง	 ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก	 กำรค้ำมนุษย์	 และไม่สนับสนุนแนวทำงกำรทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูป
แบบ	 โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัทฯ	ม	ี
นโยบำยและแนวปฏิบติั	เก่ียวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน	โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมและเป็น
ธรรม	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันกับอุตสำหกรรมเดียวกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้ประสำนด้ำน
นโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ	ที่มำกกว่ำกฎหมำยก�ำหนด	เช่น	กำรจัดตั้ง
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 โดยกำรจ่ำยเงินสมทบของบริษัทฯ	มีอัตรำท่ีเหมำะสมตำมอำยุกำรท�ำงำนระหว่ำง	 5%	 -	 10%	กำรจัดกำรดูแล							
ตรวจสุขภำพประจ�ำปี	 กำรรักษำพยำบำลฟรีตำมโครงกำรประกันสุขภำพ	 กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 โดยบริษัทฯ																	
ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัเิก่ียวกับควำมปลอดภัยและสขุอนำมยัในท่ีท�ำงำน	รวมถึงกำรจดัพำหนะประจ�ำต�ำแหน่งให้กับ
ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรส่วนขึ้นไป	 ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว	บริษัทฯ	 ยังให้กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ	 กับพนักงำน	อำทิ											
กำรจดัตัง้ชมรมวิง่เพ่ือสขุภำพ	กำรจดัตัง้ชมรมแบดมนิตนั	กำรจดัตัง้ชมรมฟุตบอล	เป็นต้น		รวมถึงยังให้ควำมส�ำคญักับกำรพัฒนำบคุลำกร
ในระยะยำว	กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนและมีคุณภำพชีวิตที่ดี	
ในอนำคต	โดยน�ำระบบบรหิำรวชิำชพีทำงกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล	เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	และกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับศึกษำหำควำมรู้และเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ	ด้วยกำรสนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำกับสถำบัน								
ชัน้น�ำต่ำงๆ	บรษิทัฯ	มกีำรจดัท�ำคูม่อืพนักงำนส�ำหรับให้พนกังำนทกุคนได้ทรำบถึงนโยบำยและสวัสดกิำรทีพ่นักงำนพึงได้รบัอย่ำงชดัเจน	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมรู้	ศักยภำพของพนักงำนรวมถึงจ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม	เพรำะ
เชือ่ว่ำบคุลำกรคอืทรัพยำกรท่ีมคีวำมส�ำคัญสงูสดุในกำรขบัเคลือ่นองค์กำรไปสูเ่ป้ำหมำยร่วมกัน	จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนำบคุลำกรให้มคีวำมรู	้
ควำมสำมำรถ	และมคีณุภำพชวิีตท่ีด	ีส�ำหรับเส้นทำงกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำของพนกังำน	บรษิทัฯ	ได้จดัโปรแกรมกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเหมำะสม	
ตั้งแต่พนักงำนเริ่มเข้ำมำท�ำงำนกับบริษัทฯ	 วันแรกจนถึง	ณ	 วันที่เกษียณอำยุ	 และบริษัทฯ	 ยังได้พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน												
อย่ำงต่อเน่ือง	โดยกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นด้ำนควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำน	(Employee	Satisfaction	Survey)	กำรประเมนิระดบัควำมผกูพัน
ทีม่ต่ีอองค์กร	 (Employee	Engagement	 Survey)	 กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำรดูแลสวัสดิกำร	อำชีวอนำมัยและ										
ควำมปลอดภัย	ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	บริษัทฯ	ได้ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ของพนักงำน
มำโดยตลอด	ทั้งด้ำนเวลำ	งบประมำณ	กำรเติบโตในสำยอำชีพ	
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	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ	จะมีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ	และอัตรำก�ำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ	กำรผลิตและจ่ำยน�้ำประปำ	
กำรบริหำรจัดกำรระบบผลิตน�้ำประปำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียได้อย่ำงรำบรื่นน้ัน	ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งได้แก่	 กำรพัฒนำบุคลำกร								
ของบริษัทฯ	ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ	ด้ำน	บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำบุคลำกร
เป็นรำยต�ำแหน่ง	โดยกำรก�ำหนดแผนกำรพัฒนำ	กำรเตรียมกำรและด�ำเนินงำน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้วิเครำะห์และจัดท�ำ	สมรรถนะหลัก	(Core	
Competency)	สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำร	(Managerial	Competency)	และสมรรถนะในงำน	(Functional	Competency)	และน�ำมำ
ใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ	
	 ส�ำหรับพนักงำนที่ได้รับโอกำสร่วมงำนใหม่กับบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	ทุกคนจะได้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ	เพื่อให้รับทรำบ
ถึงข้อปฏิบัติ	 นโยบำยองค์กร	 ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจ	 หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 กำรอบรมควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 กำรไม่ละเมิด																	
สิทธิมนุษยชน	กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนใหม่	 นอกจำกนี้	 ในระหว่ำงร่วมงำนกับบริษัทฯ	 	พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำร							
เรียนรู้ในหลำยรูปแบบ	แตกต่ำงกันตำมลักษณะงำนและระดับงำน	ทั้งกำรฝึกปฏิบัติในงำน	กำรอบรมควำมรู้ท้ังภำยในและภำยนอก
องค์กร		กำรหมนุเวียนพนักงำนให้สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำยและกำรสร้ำงประสบกำรณ์	เป็นต้น	กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง	บรษิทัฯ	
ได้จัดให้มีห้องแห่งกำรเรียนรู้	“Edutainment”	ที่ประกอบด้วย	ต�ำรำ	ข้อมูล	สำระน่ำรู้และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน	เมื่อพนักงำนก้ำวสู่
ระดับงำนที่สูงขึ้น	บริษัทฯ	มีหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำทผู้น�ำ	 ในปี	 2559	พนักงำน								
ได้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเสริมสรำ้งทักษะมีจ�ำนวน	220	หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม	8,396	ชั่วโมง	และในปี	 2560	พนักงำนได้									
เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ�ำนวน	127	หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม	6,554	ชั่วโมง

การประเมินผลการท�างานและการพัฒนาอาชีพ

	 ส�ำหรับพนักงำนท่ีได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนทุกระดับ	 ในทุกๆ	 สิ้นปีจะมีเป้ำหมำยและดัชนีช้ีวัดควำมส�ำเร็จรำยบุคคล																					
โดยก�ำหนดบนพื้นฐำนของควำมคำดหวังต่อควำมส�ำเร็จในงำน	สมรรถนะควำมสำมำรถ	และกำรพัฒนำ	เพื่อก�ำหนดล�ำดับควำมส�ำคัญ
และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ	โดยอ้ำงองิจำกผลกำรประเมนิสมรรถนะควำมสำมำรถทัง้	3	ด้ำนทีป่ระกอบด้วย	ควำมสำมำรถหลกัองค์กร	
(Core	Competency)	 ควำมสำมำรถในกำรบริหำร	 (Management	 Competency)	 และควำมสำมำรถตำมสำยงำน	 (Functional														
Competency)	ตำมแบบแผนของกำรพัฒนำทั่วไปของบริษัทฯ	แผนพัฒนำรำยบุคคลจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้และพัฒนำจำก
ประสบกำรณ์จริง	กำรเรียนรู้และพัฒนำจำกควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น	และกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร	

ลูกค้า 

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีมีต่อลูกค้ำท้ังในฐำนะผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ	 โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้ำทุกรำย															
ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีควำมสะอำด	เพียงพอ	ต่อเนื่อง	บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	และสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่ำงกัน	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติกับลูกค้ำ	เกี่ยวกับกำรปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 ในปี	2560	ไม่มข้ีอพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบรษิทัฯ	กับลกูค้ำ	ทัง้น้ี	ในธุรกิจผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ	บรษิทัฯ	สำมำรถผลติน�ำ้ประปำ
ให้แก่ลูกค้ำได้ตำมสัญญำ	โดยรวมมีควำมพร้อมในกำรจ่ำยน�้ำประปำสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดตำมสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำ	และสำมำรถ
ผลิตน�้ำประปำเป็นไปตำมมำตรฐำนองค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)	

เจ้าหนี้ 

	 บรษิทัฯ	ปฏิบติัตำมพันธกรณีทีม่ต่ีอเจ้ำหนีทุ้กรำย	โดยปฏิบตัติำมเงือ่นไขในสญัญำเงนิกู้อย่ำงเคร่งครดั	และไม่ปกปิดสถำนะทำงกำร
เงินที่แท้จริง	มีกำรให้ข้อมูลสำระทำงกำรเงินกับเจ้ำหน้ีเป็นระยะ	บริษัทฯ	 ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินัย	มีสัดส่วน								
กำรบริหำรเงินทุนตำมสัดส่วนของหนี้	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหนี้	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหนี้	
โดยบริษัทฯ	ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 ในกำรช�ำระคืนหนี้	 เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ	บริษัทฯ	ยึดมั่นในสัญญำ	หรือ	 เงื่อนไขต่ำงๆ									

ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด
	 2.	 หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้ได้	 บริษัทฯ	จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกัน

พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้โดยครบถ้วน	และไม่มีเหตุกำรณ์ผิดนัดกำรช�ำระหนี้ใดๆ
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คู่ค้า 

	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	คือ	พันธมิตรผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก	บริษัทฯ	มีหลักกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยเน้นกำรพิจำรณำ
จำกกำรวำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจของผูใ้ห้บริกำรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบรษิทัฯ	เช่น	ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	ควำมต่อเนือ่ง
ทำงธุรกิจ	กำรป้องกันและดูแลลูกค้ำ	วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้ำ	ซึ่งบริษัทฯ	มีกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก	ภำยใต้กำรก�ำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีหลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกครอบคลุม	7	ด้ำน	ดังนี้
	 1.	 ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
	 2.	 ควำมสำมำรถทำงเทคนิค
	 3.	 สถำนะภำพทำงกำรเงิน
	 4.	 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนและกำรด�ำเนินคดี
	 5.	 ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ
	 6.	 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำหลำยรำย
	 7.	 นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร
	 ด้วยหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำดงักล่ำว	ท�ำให้บรษิทัฯ	ด�ำรงไว้ในควำมสำมำรถรักษำคณุภำพในกำรผลติและจ่ำยน�ำ้ประปำให้เป็นเลศิ	
ปรำศจำกควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำ
	 ในปี	2560	ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่ค้ำ/คู่สัญญำ

คู่แข่งขัน

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกำรแข่งขันที่ดี	 และไม่เอำเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย	 รวมทั้ง									
กำรด�ำเนินงำนอันเป็นประโยชน์ในด้ำนกฎเกณฑ์	 และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน	 โดยไม่แสวงหำข้อมูลของคู่ค้ำและคู่แข่ง													
อย่ำงไม่สุจริต	 รวมท้ังไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยกำรกล่ำวในทำงร้ำย	 โดยบริษัทฯ	มีนโยบำยเก่ียวกับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและ										
รับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 ในปี	2560	ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม 

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม	 โดยเฉพำะชุมชนในพ้ืนท่ีต้ังกิจกำร	ทั้งน้ี	 ได้ก�ำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กร						
ที่จะต้องเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน	 จึงถือเป็นหนึ่งในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร	 และพนักงำนทุกคน																		
ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ	 นับตั้งแต่กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน	 กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเก้ือกูล	 ด้วยควำมเคำรพใน	
ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของชุมชน	ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน	รวมทั้งกำรร่วมมือ
กับชุมชนสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่ำอยู่	อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสังคมส่วนรวม	โดยบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินงำน
เป็นโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมอย่ำงต่อเน่ือง	ได้แบ่งตำมประเภทโครงกำรไว้	3	ด้ำน	ประกอบด้วย	ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพ
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิตน�้ำประปำ	ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์น�้ำ	และด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินโครงกำรในกำรสนับสนุนและพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง	 ตลอดจนกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำเพ่ือคง																	
ควำมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืนและกำรสร้ำงงำนให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีโครงกำร	 โดยร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช	 ในกำร									
จัดท�ำโครงกำร	“1	ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน�้ำ”	ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรปลูกป่ำในพื้นที่ป่ำต้นน�้ำจ�ำนวน	1	ล้ำนกล้ำในพื้นที่	5	พันไร่เป็น			
ระยะเวลำ	5	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2558)	โดยท�ำกำรปลูกต้นกล้ำปีละ	1	พันไร่	ไร่ละ	2	แสนต้น	และดูแลบ�ำรุงรักษำต้นกล้ำในแปลงปลูกต่อ
ไปอกี	2	ปี	โดยมอีตัรำกำรรอดตำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80	จำกน้ันจงึท�ำกำรส่งมอบให้กับกรมอทุยำนแห่งชำตสิตัว์ป่ำและพันธ์ุพืชดแูลต่อไป	
	 ในปี	 2560	 โครงกำร	1	ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน�้ำ	 ได้ด�ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์	บรรลุตำมเป้ำหมำยและเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ	 โดย
บริษัทฯ	ได้ท�ำกำรส่งมอบผืนป่ำให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้วในวันที่	15	ธันวำคม	2560
	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	มีแนวคิดในกำรด�ำเนินโครงกำรต่อเป็นโครงกำรฝำยชะลอน�้ำในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ	 จังหวัดกำญจนบุร	ี										
ระยะเวลำด�ำเนนิโครงกำร	5	ปีเพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื้น	สร้ำงระบบนิเวศน์	สร้ำงงำน	สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
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การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีำกำรด�ำเนนิธุรกิจทีข่ำดควำมรับผดิชอบนัน้	จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิง่แวดล้อมทีร่นุแรง	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
ในชุมชนที่บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินธุรกิจ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยให้ควำมส�ำคัญเทียบเท่ำกับ
ปัจจยัทำงด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ	อย่ำงไรก็ตำม	จำกกำรด�ำเนนิธุรกิจตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำท�ำให้บรษิทัฯ	เข้ำใจดว่ีำแค่กำรปฏิบติั
ตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ	 น้ัน	 ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยังมีสิ่งอื่นท่ีส�ำคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ	 นอกเหนือจำก												
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้นั่นคือ	กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	และระบบกำรควบคุมคุณภำพ	รวมทั้งกำรค้นหำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง	 เพ่ือน�ำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และสิ่งท่ีบริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำม									
กฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิและระบบกำรควบคมุคุณภำพ	ซึง่บรษิทัฯ	มนีโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนสิง่แวดล้อม

ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 1.	 กำรประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆ	ปีมีกำรพิจำรณำและหำรือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
	 2.	 นโยบำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม	 ได้ถูกจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำน	มอก.	 14001	 ซึ่งเป็นนโยบำยของบริษัทฯ	 ในกำรรักษำ																	

สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน	 ในกำรที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 (รำยละเอียด	 “มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร													
สิ่งแวดล้อม	มอก.	14001	(ISO	14001)”)

	 3.	 เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนดและน�ำมำใช้กับพนักงำนทั้งในองค์กรและพนักงำนสังกัด
หน่วยงำนในสถำนที่ต่ำงๆ	 โดยได้ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกำรอบรมและ	
ปรับปรุงควำมคิดของพนักงำนทุกระดับ	จะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม	

	 4.	 บริษัทฯ	มีกำรประเมินผลกระทบท่ีส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ	 ภำยในองค์กรพบว่ำระเบียบและขั้นตอนกำร
ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ที่มีอยู่ปัจจุบัน	สำมำรถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 5.	 โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กรที่จัดข้ึนเพ่ือพนักงำนทุกคน	 ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 ท่ีมี
วัตถุประสงค์ในกำรจดัตัง้และปลกูจติส�ำนึกเก่ียวกับสิง่แวดล้อม	โดยโครงกำรฝึกอบรมนีไ้ด้จดัฝึกกำรอบรมทัง้ทีส่�ำนักงำนใหญ่
และหน่วยงำนสำขำ

	 6.	 บริษัทฯ	ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อชักจูงและสนับสนุนผู้ค้ำทุกรำยของบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

	 บรษิทัฯ	สนบัสนุนกำรน�ำวัสดุกลบัมำใช้ใหม่	เพ่ือรณรงค์ให้มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ	เช่น	กำรใช้กระดำษสองหน้ำ	กำรปิดเครือ่ง
ปรับอำกำศและปิดไฟ	 ในช่วงกลำงวันหรือช่วงท่ีพนักงำนและผู้บริหำร	มิได้อยู่ในห้องท�ำงำนเป็นเวลำนำน	กำรใช้รถร่วมกันในกิจกรรม
หรอืเดนิทำงเดยีวกัน	กำรท�ำโครงกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชดัเจนในเชงิตัวเลขค่ำพลงังำน	หรอืตวัเลขค่ำใช้จ่ำยท่ีลดลง	แต่เป็นกำรปลกูฝัง
ให้เกิดจิตส�ำนึกส่วนตัว	และน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

	 บรษิทัฯ	สนบัสนุนกำรปฏิบตัติำม	“ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสทิธิมนุษยชน”	และมำตรฐำนสำกลด้ำนสทิธิมนุษยชนอืน่ๆ	และได้ก�ำหนด
นโยบำยที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	
นอกจำกนี้บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรอบรมให้กับพนักงำนใหม่	ในเรื่องจรรยำบรรณของบริษัทฯ	และนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน
	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำนโยบำยและแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแส	 (Whistle	Blower)	 ในกำรกระท�ำผิด		
เพื่อน�ำมำปฏิบัติโดยกำรสร้ำงช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถส่งข้อร้องเรียน	เรื่องรำวกำรทุจริต	กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	หรือกำรได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมมำยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้	กิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ	ที่บริษัทฯ	ก�ำหนดเพื่อแสดงถึงกำรที่บริษัทฯ	
ให้ควำมส�ำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กรได้เป็นอย่ำงดี	
	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ไม่ได้รบักำรร้องเรยีนเรือ่งกำรละเมดิสทิธิมนษุยชนแต่อย่ำงใด	จำกพนักงำน	คูค้่ำ	และคนในพ้ืนท่ีบรกิำรทีบ่รษิทัฯ	
ด�ำเนินงำนอยู่	 ถือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในระดับหนึ่งว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ไม่ได้สร้ำงผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิด																			
ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่บริกำรที่บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรอยู่	 ทั้งน้ี	 นโยบำยที่คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน																
ในกำรไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล	ดังนี้	
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 	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี	
 	 บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงสื่อสำร	เสนอแนะและร้องทุกข์	ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับกำรท�ำงำน	ซึ่งข้อเสนอต่ำงๆ	

จะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงจริงจังและก�ำหนดวิธีกำรแก้ไข	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย	และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำร
ท�ำงำนร่วมกัน	

 	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญและตำมกฎหมำย	
 	 บรษิทัฯ	 รกัษำข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังำน	 เช่น	ประวัตส่ิวนบคุคล	ประวัตสิขุภำพ	ประวัตกิำรท�ำงำน	ฯลฯ	กำรเปิดเผย	หรอื													

กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ	จะท�ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้นั้น	ทั้งนี้	กำรล่วงละเมิด
ถือเป็นควำมผิดทำงวินัย	เว้นแต่ได้กระท�ำไปตำมระเบียบบริษัทหรือตำมกฎหมำย	

 	 บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกลและกำรทุจริต	
 	 พนักงำนทุกคนต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ	 หรือกำรกระท�ำต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐำน	

ของเชื้อชำติ	ศำสนำ	เพศ	อำยุ	ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยบริษัทฯ	มีคณะเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรควำมเสีย่งทีม่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประธำน	รำยงำนกำรด�ำเนนิงำนให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้พจิำรณำ	ทัง้ในกำร
ด�ำเนินกำรท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกล่ำว	 อำทิ	 พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท�ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ														
กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
และได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท�ำงำนของพนักงำน	 เพ่ือป้องกันกำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ	 หรือ																	
ไม่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 (zero	 tolerance	 policy)	 บริษัทฯ	 ห้ำม																						
คณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	ผู้บังคับบัญชำ	พนักงำนทุกคนทุกระดับ	หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	 เข้ำไปเก่ียวข้องกับ									
กำรทุจริตในทุกรูปแบบ	 ในกำรท�ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ	 และจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยของทุกๆ	ประเทศท่ีบริษัทฯ	
ด�ำเนินธุรกิจด้วย	นโยบำยนีจ้ะมกีำรทบทวนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพ่ือท่ีจะปรบัปรุงให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย	กฎระเบยีบ	มำตรฐำน	
และกำรเปลี่ยนแปลงในทำงธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน	ทั้งนี้ได้ก�ำหนดหลักกำรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจห้ำมมิให้พนักงำน
เรียก	หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ	 หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ	หรืออำจท�ำให้บริษัทฯ		
เสยีประโยชน์อนัชอบธรรม	รวมท้ังให้พนักงำนละเว้นกำรเสนอหรอืให้ประโยชน์	หรอืทรพัย์สนิใดแก่บคุคลภำยนอก	เพ่ือจงูใจให้ผูน้ั้นกระท�ำ
หรือละเว้นกำรกระท�ำใดที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ของตน	
	 ทัง้นี	้นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจรติ	กำรให้หรอืรับสนิบนและแนวปฏิบตั	ิบริษทัฯ	ได้ประกำศใช้เมือ่วันท่ี	21	ตลุำคม	2559

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 คู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบุคคลภำยนอกท่ีบริษัทฯ	 ต้องแข่งขันตำมวิถีกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กำรแข่งขันย่อมต้องด�ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรม								
ไม่บิดเบือนข้อมูล	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตและจ่ำยน�้ำประปำ													
รำยใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	โดยผลิตและจ่ำยน�้ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคที่เป็นคู่ค้ำ	 โดยไม่มีคู่แข่งทำงกำรค้ำในทำงตรง	
อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ยังได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

หมวดที่ 4    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน	 ข้อมูลท่ัวไป	และสำรสนเทศท่ีส�ำคัญให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง											
ครบถ้วน	ทันเวลำ	โปร่งใส	และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง	โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้	



74 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

	 1.	 กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์	
	 	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถสืบค้นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะได้อย่ำงรวดเร็ว	 บริษัทฯ	 ได้น�ำเสนอข้อมูลท่ีส�ำคัญ										
ซึ่งมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่	www.ttwplc.com	เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	ดังนี้	
  	 ประวัติควำมเป็นมำ	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	โครงสร้ำงองค์กร	
  	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ประกอบด้วยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	คณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรชุดย่อย	ผู้บริหำรระดับสูง	
  	 ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน	ประกอบด้วย	ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน	โครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้น	ปฏิทินนักลงทุน	
  	 ข่ำวสำรและควำมเคลือ่นไหวขององค์กร	ประกอบด้วย	ข่ำวสำรเก่ียวกับธุรกิจ	และข่ำวสำรเก่ียวกับโครงกำรเพ่ือชมุชน	และ

สังคม	
  	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วย	แนวคิดและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	 ข้อมูลเก่ียวกับโครงกำรเพ่ือชุมชนและสังคม				

ที่ด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
	 2.	 กำรให้ข้อมูลต่อนักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มำเยี่ยมชมและหำรือกับผู้บริหำรของบริษัทฯ
	 3.	 กำรเดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
	 4.	 กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
	 5.	 กำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อสำธำรณะต่ำงๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสำร	วำรสำร	วิทยุ	โทรทัศน์	และโซเชียลมีเดีย

หมวดที่ 5    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

	 	 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	 5	คน	กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนกรรมกำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ถือหุ้น	โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด	12	คน	เป็นกรรมกำรภำยนอกที่ไม่เป็นผู้บริหำรของ	
บริษัทฯ	จ�ำนวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	92	ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ	และในจ�ำนวนกรรมกำรภำยนอกน้ีมีกรรมกำรอิสระ	4	คนหรือ											
ร้อยละ	33.3	ของคณะกรรมกำรทั้งคณะโดยมีกรรมกำรที่เป็นสุภำพสตรี	1	คน	
	 	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทุกรำย	 ไม่ว่ำจะ
เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้หรอืกรรมกำรอสิระ	โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของทกัษะและประสบกำรณ์	ทีจ่�ำเป็นเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับดูแลบริษัท	 รวมท้ังประวัติกำรท�ำงำนท่ีโปร่งใส	มีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ	 วุฒิภำวะ
และควำมเป็นมอือำชพีโดยจะมกีำรทบทวนโครงสร้ำงกรรมกำรเป็นประจ�ำทกุปี	คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำรในปัจจบุนัประกอบด้วย	กรรมกำรเพศชำย	11	คน	เพศหญิง	1	คน	โดยมผีูเ้ชีย่วชำญด้ำนวิศวกรรมศำสตร์,	เศรษฐศำสตร์,	
บริหำรธุรกิจ,	บัญชีกำรเงิน	และกฎหมำย	ในสัดส่วนร้อยละ	50	ร้อยละ	33.3	ร้อยละ	8.3	และร้อยละ	8.3	ตำมล�ำดับ	มีควำมหลำกหลำย
ของวิชำชีพ	และประสบกำรณ์ที่เชี่ยวชำญซึ่งจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำร
อย่ำงเหมำะสม

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

1.			นำยพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ประธำน - - - - กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร

2.			ดร.สมบัติ		กิจจำลักษณ์ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร
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รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (ครั้ง)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ 1/1 4/4 - - - - -

2.			นำยปลิว	ตรีวิศวเวทย์ - 3/4 - - - - -

3.			นำยพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล 1/1 3/4 4/4 - - - -

4.			นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว 1/1 3/4 - 4/4 - 2/2 4/4

5.			นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์ 1/1 4/4 - 4/4 3/3 2/2 -

6.			นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ 1/1 3/4 - 4/4 3/3 2/2 -

7.			ดร.สมบัติ	กิจจำลักษณ์ 1/1 3/4 4/4 - - - -

8.			นำยสุวิช	พึ่งเจริญ 1/1 4/4 4/4 - - - -

9.			นำงพเยำว์	มริตตนะพร 1/1 3/4 - - 2/3 - 3/4

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรมีก�ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก	 3	 เดือน	 และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ�ำเป็น	 โดยมี																		
กำรก�ำหนดวำระที่ชัดเจนล่วงหน้ำ	และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ	ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	10	วัน	และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	
7	 วัน	 	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม	 โดยในปี	 2560	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		
และคณะกรรมกำรชุดย่อย	รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	22	ครั้ง	ดังนี้

ตารางแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

3.			นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ กรรมกำร - - - กรรมกำร กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร

4.			นำยสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร

5.			นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมกำร - - กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร

6.			นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว - ประธำน - กรรมกำร ประธำน กรรมกำรอิสระ

7.			นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์ - กรรมกำร ประธำน กรรมกำร - กรรมกำรอิสระ

8.			นำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ - กรรมกำร กรรมกำร ประธำน - กรรมกำรอิสระ

9.			นำงพเยำว์	มริตตนะพร - - กรรมกำร - กรรมกำร กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร

10.	นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ - - กรรมกำร - - กรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำร
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หมำยเหตุ		(1)	นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร	

บริษัทครั้งที่	4/2017	เมื่อวันที่	21	ธันวำคม	2560	แทนนำยโทโมอะกิ	มัทซึโมะโตะ	ที่ได้ลำออก	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกำยน	2560

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	4/2017	เมื่อวันที่	21	ธันวำคม	2560	มีมติรับทรำบกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
บริษัทประจ�ำปี	2560	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	ดังนี้	

	 สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.8	จำก	4	คะแนนในแต่ละหัวข้อเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้ก�ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่ำข้อก�ำหนดข้ันต�่ำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือที่	 ก.ล.ต.จ.	 (ว.)	 59												
ลงวันที่	1	ธันวำคม	2547	เรื่อง	กำรก�ำหนดนิยำมส�ำหรับกรรมกำรอิสระ	
	 1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมี

ควำมขัดแย้ง	(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ	258	ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)
	 2.	 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	 รวมท้ัง							

ไม่เป็นลูกจ้ำง	พนักงำน	หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจำกบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	หรือ														
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหติ	หรือโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ	คูส่มรส	พ่ีน้อง
และบตุร	รวมท้ังคู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำร
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2560 ปี 2559

1.	โครงสร้ำงและคุณสมบัติคณะกรรมกำร 4 3.9 3.8

2.	ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 4 3.7 3.7

3.	กำรประชุมคณะกรรมกำร 4 3.8 3.8

4.	หน้ำที่คณะกรรมกำร 4 3.8 3.9

5.	ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร	 4 4.0 3.9

6.	กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม 4 3.8 3.8

ประเมินโดยรวม 3.8 3.8

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (ครั้ง)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

10.	นำยโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ 1/1 3/4 3/4 - - - 3/4

11.	นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะ(1) - 1/4 - - - - -

12.	นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ 1/1 4/4 - - 3/3 - -

13.	นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ 1/1 4/4 4/4 - - 2/2 4/4
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	 4.	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ												
บรษิทัร่วม	หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ	และรวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีในลกัษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อยกว่ำ	
1	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ	กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ

	 5.	 ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ	 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

	 6.	 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำย	จำกคณะกรรมกำรของ
บรษิทัได้โดยอสิระ	โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผูบ้รหิำรหรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ	รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวข้องหรอืญำตสินทิ
ของบุคคลดังกล่ำว

	 7.		 สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ	ได้โดยอิสระ
	 8.		 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วน															

ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำงพนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ	0.5	ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
	 10.	 สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
	 11.		สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 12.	 ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำว่ำได้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ									

สถำบันกำรเงิน	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ															
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 หรือกฎหมำยที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเงินในท�ำนองเดียวกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย														
ต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจตำมกฎหมำยนัน้	ทัง้นี	้ในควำมผดิเก่ียวกับกำรกระท�ำอนัไม่เป็นธรรมทีเ่ก่ียวกบักำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์	หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะรับต�ำแหน่งกรรมกำร	 และ								
น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	โดยจะเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	ดังนี้
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร	และกรรมกำร	ซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	โดยจะต้องมี
สัดส่วนกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	และมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	3	คน	
หรือ	มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ	 1	 ใน	 3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดว่ำ	นอกเหนือจำกคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ															
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว	กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ	จะต้อง
	 (1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5		ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมี

ควำมขัดแย้ง	(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ	258	ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)
	 (2)	 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้ง

ไม่เป็นลูกจ้ำง	พนักงำน	หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจำกบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	หรือ																	
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

	 (3)	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหติ	หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ	คูส่มรส	พ่ีน้อง
และบตุร	รวมท้ังคู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำร
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 (4)	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ	บริษัทฯ	 บริษัทในเครือ													
บรษิทัร่วม	หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ	และรวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีในลกัษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อยกว่ำ	
1	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ	กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ

	 (5)	 ไม่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ	ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
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	 (6)	 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำย	จำกคณะกรรมกำรของ	
บริษัทฯ	 ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องหรือ														
ญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

	 (7)	 สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ	ได้โดยอิสระ
	 (8)	 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี

นัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำงพนักงำน	 ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ	 หรือถือหุ้นเกิน										
ร้อยละ	0.5	ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 (9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
	 (10)	สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
	 (11)	สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 (12)	ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำว่ำได้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ										

สถำบันกำรเงิน	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ															
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 หรือกฎหมำยที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเงินในท�ำนองเดียวกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย														
ต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจตำมกฎหมำยนัน้	ทัง้นี	้ในควำมผดิเก่ียวกับกำรกระท�ำอนัไม่เป็นธรรมทีเ่ก่ียวกบักำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์	หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ�ำนวน	 5	 คน	แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนอย่ำงน้อย	 3	 คน	แต่ไม่เกิน	 5	 คน	 เพ่ือท�ำหน้ำท่ี																	
กลัน่กรองแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษทัในส่วนท่ีเป็นงำนบรหิำรจดักำรและงำนประจ�ำท่ีเกินอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำร	
ทั้งนี้	เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำมำกขึ้นกับงำนในเชิงนโยบำยและงำนก�ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี�ำนวน	3	คน	แต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวนอย่ำงน้อย	3	คน	โดยท้ังหมดต้องเป็นกรรมกำรอสิระ	
ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร						
ของบริษัทฯ	 	 กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	 1	 คนต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี	 และ/หรือกำรเงิน	 เพ่ือท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก�ำกับดูแล																		
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	รวมถึงก�ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน	ระบบควบคุมภำยใน	กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี	และกำรพิจำรณำ
ข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมจี�ำนวน	4	คน	แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั	จ�ำนวนอย่ำงน้อย	3	คน	และอย่ำงน้อย	
1	คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ในปี	2560	คณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	2	คนหรือคิดเป็นร้อยละ	50
 
การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีจ�ำนวน	 4	 คน	 แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนอย่ำงน้อย	 3	 คน	 โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น													
กรรมกำรอสิระกับต้องมกีรรมกำรอสิระปฏิบตัหิน้ำทีเ่ป็นประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล	ปี	2560	คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลเป็นกรรมกำร
อิสระ	3	ท่ำน	โดยประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจ�ำนวน	4	คน	แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนอย่ำงน้อย	3	คน	โดยต้องมีกรรมกำรอิสระ	
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน                 
	 บรษิทัฯ	มมีำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูภำยใน	พนักงำนทุกระดบัของบรษิทัฯ	พึงรักษำข้อมูลและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถ
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได้	 ในกำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนของบริษัทฯ	 จะต้องอยู่ในกรอบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ											
เท่ำที่พนักงำนผู้นั้นได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น	โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�ำแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน	(Guideline	for	Prevention	of	
Use	 of	 Inside	 Information)	 เป็นลำยลักษณ์อักษร	 โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	 1/2559	 เมื่อวันท่ี																						
28	กรกฎำคม	2559	และบรษิทัฯ	ได้ส่งเป็นจดหมำยเวยีนให้พนักงำนและผูบ้รหิำรเพ่ือได้รับทรำบโดยท่ัวกนั	และปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 

หลักการทั่วไป

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ด�ำเนินธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด																			
พ.ศ.	 2535	 ว่ำด้วยกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์	 และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	 ว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	 ที่กระท�ำโดยกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	และพนักงำนของบริษัทย่อย	ห้ำมมิให้อำศัยข้อเท็จจริงอันเป็น	
สำระส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชำชนโดยท่ัวไป	ที่รู้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที	่						
หรือมีต�ำแหน่งในบริษัทฯ	 อำจท�ำให้ต้องรับผิดตำมกฎหมำยซึ่งมีโทษทำงอำญำ	ทั้งนี้	 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	ได้มีกำรแก้ไขและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	11	ธันวำคม	2559	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ท�ำหนังสือเวียนให้กับ
กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	และพนักงำนของบริษัทย่อย	ได้ทรำบและน�ำไปปฏิบัติ
	 ดงัน้ัน	เพ่ือเป็นกำรป้องกันมใิห้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนักงำนของบรษิทัฯ	และพนกังำนของบรษิทัย่อยรวมถึงบรษิทัฯ	เอง	ต้องเผชญิกับ
กำรกระท�ำทีอ่ำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดงักล่ำว	ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดขีองบรษิทัฯ	คณะกรรมกำร
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในขึ้น	โดยกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	และพนักงำนของบริษัทย่อย
ทุกคน	จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด	 เป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2559	พร้อมทัง้ใช้สำมญัส�ำนกึ	เหตแุละผลท่ีพึงปฏิบตัแิต่ละกรณีประกอบด้วย	โดยบริษทัฯ	ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน
กำรใช้ข้อมูลภำยในไว้	ดังนี้

กรรมการ 

	 (1)	 กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท	
	 (2)	 กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรท�ำธุรกิจให้บุคคลภำยนอกทรำบ	
	 (3)	 กรรมกำร	คู่สมรส	และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ซึ่งหำกเปิดเผยต่อ

สำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น	
	 (4)	 กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน	ให้ผู้อื่นอันอำจน�ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน 

	 (1)	 พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ												
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน	

	 (2)	 กำรเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำร	ซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลเอง	หรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว	

	 (3)	 หน่วยงำนกลำงที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ	ฝ่ำยกิจกำรองค์กร	 ได้แก่	 ส่วนลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนเลขำนุกำร
บริษัท	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำท่ีสนับสนุนข้อมูล	ทั้งน้ี	บริษัทฯ	ก�ำหนดห้ำม	กรรมกำร	ผู้บริหำรและ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน	ซื้อและ/หรือขำยหุ้น	45	วันก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ	24	ชั่วโมงหลังกำร
เปิดเผยข้อมูล	ส�ำหรับสำรสนเทศท่ีมีนัยส�ำคัญอื่นๆ	ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีรู้ข้อมูลซื้อขำยหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีรู้ข้อมูล		
และ	24	ชัว่โมงภำยหลงัเปิดเผยข้อมลูดังกล่ำวต่อ	ตลท.	นอกจำกน้ัน	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในเพ่ือป้องกัน	
กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร	่
อย่ำงเป็นทำงกำร	โดยให้ถือว่ำ	มำตรกำรและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯ	
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รวมท้ังให้ถือเป็นหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชำทีจ่ะควบคมุดแูลให้กำรรกัษำข้อมลูภำยในเป็นไปตำมมำตรกำร
ดงักล่ำว	กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมลูภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืต่อผูถื้อหุ้นทัว่ไป	เพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์
เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ

    
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม  
	 บุคคลที่ไม่ควรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน	ได้แก่
	 (1)	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทฯ		
	 (2)	 พนักงำน	หรือลูกจ้ำงบริษัท	บริษัทในเครือ	ที่อยู่ในต�ำแหน่งหรือสำยงำนที่รับผิดชอบข้อมูลภำยในหรือเข้ำถึงข้อมูลภำยใน
	 (3)	 บุคคลซึ่งอยู่ในฐำนะที่สำมำรถรู้ข้อมูลภำยในอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่	เป็นผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	ที่ปรึกษำ

กฎหมำย	ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน	หรือบุคคลใดที่ท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับข้อมูลภำยใน
	 (4)	 บุพกำรี	ผู้สืบสันดำน	ผู้รับบุตรบุญธรรม	หรือบุตรบุญธรรมตำมบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (5)	 พี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน	หรือพี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกันตำมบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (6)	 คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสำมีภรรยำของบุคคลตำมข้อ	(1)	(2)	(3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม

	 หลักทรัพย์	หมำยถึง	หุ้น	 (shares)	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ	 (share	warrants)	หุ้นกู้แปลงสภำพ	 (convertible	
debentures)	และใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	(transferable	subscription	rights)	ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

	 (1)	 บคุคลต้องห้ำม	ไม่ควรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ในขณะใดๆ	ก็ตำมหำกบคุคลดงักล่ำว	รู	้หรอืควรรูข้้อมลูทีเ่ป็นสำระส�ำคญั	อนัอำจ
ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน

	 (2)	 บคุคลต้องห้ำมทีไ่ด้รูข้้อมลูซึง่มสีำระส�ำคญัดงักล่ำวข้ำงต้น	จำกกำรปฏิบตัหิน้ำทีใ่นต�ำแหน่งและ/หรอืฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีในบรษิทัฯ	
บริษัทในเครือ	 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้อื่นทรำบ	 ในขณะที่ข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	นอกจำก							
เป็นไปตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

	 นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว	กรณีเฉพำะเร่ืองดังต่อไปน้ี	บุคคลต้องห้ำม																	
พึงปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 ห้ำมบุคคลต้องห้ำมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินบริษัทฯ	 ท�ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นับแต่เริ่ม									

จัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจำกวันที่ได้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว
	 (2)	 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือพนักงำนผู้ใดที่ได้รับร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ	ท�ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	นับแต่วัน

ที่ตนได้รับร่ำงงบกำรเงินดังกล่ำว	จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมงบกำรเงินนั้นแล้ว
	 (3)	 ห้ำมบคุคลต้องห้ำมท่ีรูห้รอืควรรู้ว่ำบริษทัฯ	จะมกีำรเผยแพร่ข้อมลูซึง่มสีำระส�ำคญั	ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำ

ตลำดของหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ	ท�ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัย์นับแต่วันรูห้รอืควรรูด้งักล่ำว	จนถึงสิน้สดุวนัถัดจำกวันท่ีได้ท�ำกำร
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว

การรายงานของบุคคลต้องห้าม
หน้าที่การจัดท�ารายงาน

	 (1)	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรตำมท่ีพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดต้องจัดท�ำ
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์คร้ังแรก	และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนตำมท่ีกฎหมำยและข้อบังคับ															
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด	และรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวต่อบริษัทฯ	พร้อมกันด้วย

	 (2)	 ผูบ้รหิำรระดบัผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป	จะต้องท�ำกำรรำยงำนกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ทีต่นถืออยู่	ตัง้แต่
ร้อยละ	5	ขึ้นไปของจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
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ค�านิยาม “มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”

	 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน		หมำยถึง	บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เป็นผู้จัดท�ำงบกำรเงิน							
	 1.		 บุคคลหรือสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น	เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน	ถ้ำบุคคลนั้น	
	 	 1.1	 มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำร	หรืออ�ำนำจควบคุมร่วมของกิจกำรผู้เสนอรำยงำน	
	 	 1.2	 มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกิจกำรที่เสนอรำยงำน	หรือ	
		 	 1.3	 เป็นสมำชิกของผู้บริหำรส�ำคัญของกิจกำรที่เสนอรำยงำน	หรือบริษัทใหญ่ของกิจกำรที่เสนอรำยงำน	
						 2.		 เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำนหำกเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้	
	 	 2.1		กิจกำรและกิจกำรที่เสนอรำยงำนเป็นสมำชิกในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน	(ซึ่งหมำยถึง	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อย

ในกลุ่มเดียวกัน	ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)	
	 	 2.2	 กิจกำรหน่ึงเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำของอีกกิจกำรหน่ึง	 (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำของสมำชิกในกลุ่ม

บริษัทซึ่งกิจกำรอื่นๆ	เป็นสมำชิก)	
	 	 2.3	 กิจกำรทั้งสองเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมคนเดียวกัน	
													 2.4		กิจกำรหนึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมและอีกกิจกำรหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สำม	
	 	 2.5	 เป็นโครงกำรผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจำกงำนส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน	 กิจกำรผู้เสนอรำยงำนหรือกิจกำร

ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน	หำกกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนเป็นโครงกำรผลประโยชน์ของนำยจ้ำงซึ่งเป็นผู้ให้กำร
สนับสนุนเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน

วิธีการรายงาน

	 (1)	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำร	ซึ่งมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต้องจัดท�ำและส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ	 ของตน	คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	 มีหน้ำที่ต้องส่งส�ำเนำรำยงำนที่ส่งให้กับหน่วยงำนของรัฐ	 หรือ											
หน่วยงำนก�ำกับดูแล	ต่อบริษัทฯ	ในวันที่ส่งรำยงำนดังกล่ำว

	 (2)	 ผูบ้รหิำรระดับผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป	ให้จดัท�ำรำยงำนกำรถือครอง	และกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ของตน	คูส่มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อบริษัทฯ	ภำยใน	7	วันท�ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่ำว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ที่ได้รับกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำจำก																											
ผลกำรปฏิบัติงำน	ประสบกำรณ์	ควำมพร้อมของบุคลำกรและควำมมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับ	และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
กำรรับรองจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	โดยบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	(ชื่อเดิมบริษัท	
ส�ำนักงำนเอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จ�ำกัด)	 ที่มีนำงสำวมณี	 รัตนบรรณกิจ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	 5313	นำงสำวสุมำลี	 รีวรำบัณฑิต																			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	3970	และนำงพูนนำรถ	เผ่ำเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	5238	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
	 ท้ังน้ี	 ผู้สอบบัญชีท่ีได้กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทนั้น	 ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	 คือ	 PTW	และ	 TWO	ซึ่งไม่มี														
ควำมสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	ในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ไม่ได้รับบริกำรอื่นๆ	 ใดนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี	 ข้อมูล										
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ	3	ปีที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

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

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

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

4.	ค่ำบริกำรอื่นๆ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-

รวม 1,300,000 1,300,000 1,350,000
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ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในระดับท่ีเหมำะสมและเป็นอตัรำท่ีเพียงพอส�ำหรับกำรรักษำกรรมกำรท่ีมคีณุภำพ
ไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร	กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรจะพิจำรณำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล	เมือ่เปรยีบเทยีบกับระดบัท่ีปฏิบตัอิยู่ในอตุสำหกรรมเดยีวกันหรอืใกล้เคยีงกัน	รวมถึงประสบกำรณ์	ภำระหน้ำที	่ขอบเขตของบทบำท
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน	ตลอดจนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำร											
ชุดย่อยด้วย	
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัท	รวมจ�ำนวน	7,755,400	บำท	โดยแยกเป็นค่ำตอบแทนประจ�ำ	จ�ำนวน	
6,312,000	บำท	ค่ำตอบแทนเบี้ยประชุมจ�ำนวน	1,443,400	บำท	และโบนัสประจ�ำปี	2559	จ�ำนวน	18,241,167บำท	
	 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่ได้รับเป็นรำยบุคคลในปี	2560

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ประจ�า
เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

1.			ดร.ทนง	พิทยะ กรรมกำรอสิระ	และประธำนกรรมกำรบริษทั 785,600 196,400 982,000 2,292,000 3,274,000

2.			นำยปลิว		ตรีวิศวเวทย์ รองประธำนกรรมกำรบริษัท 643,200 120,600 763,800 1,873,000 2,636,800

3.			นำยณรงค์	แสงสุริยะ(1) กรรมกำร	และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร - - - 49,907 49,907

4.			นำยพงษ์สฤษดิ	์ตนัตสิวุณิชย์กุล กรรมกำร	และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 520,800 113,100 633,900 1,289,260 1,923,160

5.			นำยเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ		

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ		

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล

636,000 141,900 777,900 1,858,000 2,635,900
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560, 2559 และ 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมกำรก�ำหนดซึง่เชือ่มโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ	ตำมระบบ
ประเมินซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยไว้แต่ละปี	 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทน	 โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ		
ของผู้บริหำร	ดังนี้

รายละเอียด
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่ำตอบแทนประจ�ำ 13 6,312,000 15 6,303,000 15 6,262,500

เบี้ยประชุม 13 1,443,400 15 1,488,700 15 1,581,000

โบนัสรวม 13 18,241,167 15 18,420,000 15 19,940,000

รวม - 25,996,567 - 26,209,700 - 27,783,500

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ประจ�า
เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

6.			นำยไพรัช		เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ	

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน		กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล

572,800 143,200 716,000 1,672,000 2,388,000

7.			นำยสมนึก		ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ		

ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทน

572,800 126,100 698,900 1,672,000 2,370,900

8.			ดร.สมบัติ		กิจจำลักษณ์ กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร 401,600 83,300 484,900 1,171,000 1,655,900

9.			นำยสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร 401,600 100,400 502,000 1,171,000 1,673,000

10.	นำงพเยำว์	มริตตนะพร กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน	และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

416,000 78,000 494,000 1,215,000 1,709,000

11.	นำยยำสุทำกะ	ซูซูกิ กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน

344,800 86,200 431,000 1,007,000 1,438,000

12.	นำยโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ(2) กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง

459,667 114,917 574,584 1,381,000 1,955,584

13.	นำยฮิเดะโอะ		มัตซึโมโตะ(3) กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง

13,133 3,283 16,416 - 16,416

14.	นำยชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง	กรรมกำรบรรษัทภิบำล

และกรรมกำรผู้จัดกำร

544,000 136,000 680,000 1,590,000 2,270,000

รวม 6,312,000 1,443,400 7,755,400 18,241,167 25,996,567

หมายเหตุ  (1)	นำยณรงค์	แสงสุริยะ	ลำออกวันที่	13	มกรำคม	2559

 (2)	นำยโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ	ลำออกวันที่	27	พฤศจิกำยน	2560

 (3)	นำยฮิเดะโอะ	มัตซึโมโตะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	วันที่	21	ธันวำคม	2560
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รายละเอียด
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่ำตอบแทนรวม 8 24,322,552 8 24,699,780 8 20,637,660

โบนัสรวม 8 7,140,015 7 8,848,610 7 7,371,640

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 8 1,563,024 8 1,580,431 8 1,317,874

ค่าตอบแทนพนักงาน
	 บรษิทัฯ	เป็นองค์กรทีม่ค่ีำจ้ำงและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกัน	เพ่ือให้มีกำรบริหำรจดักำรมีควำมเหมำะสม
ต่อสภำพกำรณ์ด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน	บริษัทฯ	 ได้ศึกษำเปรียบเทียบและปรับปรุงกำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนให้กับพนักงำนเป็น
ประจ�ำทกุปี	มกีำรบรหิำรค่ำจ้ำงโดยยึดหลกัควำมเป็นธรรม	ค�ำนงึถึงขอบเขตควำมรับผดิชอบของต�ำแหน่งงำน	และควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นส�ำคัญ	อีกทั้งกำรให้รำงวัลกำรยกย่องชมเชย	กำรเลื่อนระดับเมื่อพนักงำนมีผลงำนท่ีดี	 เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดผลงำน								
ที่เป็นเลิศ
	 ด้วยควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคญัของกำรพัฒนำบคุลำกร	จงึได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตังิำนเก่ียวกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ	พร้อมกับก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงำนของบริษัทฯ	 จำกเดิมท่ีประมำณ										
50	percentile	เป็น	75	percentile	ของผลตอบแทนของบริษัทสำธำรณูปโภคในตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำ	5	ปี	 เพื่อเสริมสร้ำง
แรงจูงใจและสร้ำงควำมผูกพนัต่อองค์กร		ดังนั้น	กำรยกระดับผลตอบแทนของพนักงำนให้สูงขึ้น	จึงได้ด�ำเนินกำรควบคู่ไปกบักำรพัฒนำ
ศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน	เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมไปด้วย	
	 นอกจำกนี้		บริษัทฯ	ยังจัดสรรงบประมำณตำมผลประกอบกำรในแต่ละปี	ให้แก่พนักงำนทุกคน	ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงและระดับ
กลำงก�ำหนดให้มี	 Variable	Bonus	 ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน	 KPIs	 ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี	 ดังนั้นพนักงำน												
ในทุกระดับ	 จะได้รับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน	 โดยก�ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำรที่													
เหมำะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำในอุตสำหกรรมเดียวกัน	รวมถึงกำรก�ำหนดอัตรำแรกเข้ำตำมวุฒิกำรศึกษำ	
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ในปี	2557	ปี	2558	ปี	2559	และปี	2560	จ�ำนวน
รวม	71.02	ล้ำนบำท	76.82	ล้ำนบำท	81.59	ล้ำนบำท	และ	86.87	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	
	 PTW	จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส	 ปี	 2557	ปี	 2558	ปี	 2559	และปี	 2560	จ�ำนวนรวม	9.71													
ล้ำนบำท	10.36	ล้ำนบำท	10.7	ล้ำนบำท	และ	11.50	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ
	 TWO	จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ปี	2557	ปี	2558	ปี	2559	และปี	2560	จ�ำนวนรวม	44.52									
ล้ำนบำท	49.97	ล้ำนบำท	54.37	ล้ำนบำท	และ	58.76	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนบริษัทฯ	บริษัทย่อย	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ดังนี้
หน่วย	:	ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนอื่นๆ
	 บริษัทฯ	 ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ	นอกเหนือจำกเงินเดือน	 โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหำร
และพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ	กำรด�ำรงชีพ	ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�ำประเภทเดียวกัน

บริษัท/บริษัทย่อย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัทฯ) 86.87	 81.59	 76.82	

บริษัท	ประปำปทุมธำนี	จ�ำกัด	(บริษัทย่อย) 11.50 10.70 10.36	

บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์		จ�ำกัด	(บริษัทย่อย) 58.76 54.37 49.97	

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมกำรบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิด

ควำมมัน่ใจว่ำได้แสดงฐำนะทำงกำรเงนิ	รำยได้และค่ำใช้จ่ำย	และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ป็นจรงิและสมเหตสุมผล	ตำมมำตรฐำนกำร

บัญชีท่ีรับรองทั่วไป	มีควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	พร้อมท้ังใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	และใช้ดุลยพินิจ

อย่ำงระมัดระวังในกำรประมำณกำร

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย	 กรรมกำรอิสระ	 ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัต	ิ														

ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือก�ำกับ

ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 สอบทำนงบกำรเงินให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินม	ี								

ควำมถูกต้องเชื่อถือได้	 มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อ										

คณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแล้ว

	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ประจ�ำปี	2560	ได้แสดง

ฐำนะทำงกำรเงนิรำยได้และค่ำใช้จ่ำย	และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ป็นจรงิและสมเหตสุมผล	จดัให้มกีำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชทีีถู่กต้อง

ครบถ้วน	ตลอดจนกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสม	และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี									

ที่รับรองทั่วไป	และมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่อ							

งบกำรเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	แบบไม่มีเงื่อนไขในรำยงำนของผู้สอบบัญชี

(ดร.ทนง	พิทยะ)

ประธำนกรรมกำร

(ชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์)

กรรมกำรผู้จัดกำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั	ททีีดบับลวิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บรษิทัฯ)	โดยกำรแต่งต้ังของคณะกรรมกำรบรษิทั	ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่ำน	 ซึ่งมีประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชีกำรเงิน	 ด้ำนกฎหมำย	 โดยมีนำยเตชะพิทย์	 แสงสิงแก้ว																								

เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	นำยไพรัช	เมฆอำภรณ์	และนำยสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และมีผู้จัดกำร

ส่วนตรวจสอบภำยใน	ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใต้ขอบเขต	 หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบในภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำก																				

คณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงเป็นอสิระ	ซึง่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในเรือ่งต่ำงๆ	

ที่เก่ียวข้อง	 โดยในรอบปี	 2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันจ�ำนวน	4	ครั้ง	 โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร														

ผู้ตรวจสอบภำยใน	และผู้สอบบัญชี	ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

	 1.	 กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน	

	 	 เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ	 ระบบบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถูกต้องเชือ่ถือได้	มกีำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ	

รวมทัง้กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน	ระหว่ำงบรษิทัฯ	กับบรษิทัย่อย	บรษิทัท่ีเก่ียวข้องกัน	พร้อมทัง้มัน่ใจได้ว่ำบรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำร

ตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ	และตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด	เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

	 	 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ	งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงิน	ประจ�ำปี	2560	

มีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 2.	 กำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยใน

	 	 โดยพิจำรณำขอบเขตกำรปฏบิตังิำน	ควำมรบัผดิชอบ	ควำมเป็นอสิระของส่วนตรวจสอบภำยใน	ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นว่ำ	บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ	เหมำะสม	และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมัติขอบเขต	แผนกำรตรวจสอบภำยใน	ประจ�ำปี	2560		และพิจำรณำรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบภำยใน	โดยให้ส่วนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส	พบว่ำ	กำรควบคมุภำยในของ

กระบวนกำรปฏิบัติงำน	 และระบบงำนส�ำคัญมีควำมเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์														

ในกำรปฏิบัติงำนและมีกำรติดตำมฝ่ำยบริหำร	 และฝ่ำยจัดกำร	 ให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ																				

กำรตรวจสอบภำยใน	 มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และ/หรือ	กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	ที่เป็นสำระส�ำคัญ

	 3.	 พิจำรณำกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 ปี	2560	ไม่มีกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว

	 4.	 พิจำรณำคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี	เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษิทั	โดยค�ำนงึถึงควำมน่ำเชือ่ถือ	ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร	กำรให้ค�ำปรกึษำในมำตรฐำนบญัช	ีกำรสอบบญัชแีละกำรรบัรอง

งบกำรเงินได้ทันเวลำ

	 ในปี	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตัง้ให้	นำงพูนนำรถ	เผ่ำเจรญิ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขท่ี	5238	และ/

หรือ	นำงสำวสุมำลี	รีวรำบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	3970	และ/หรือ	นำงสำวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต		

เลขที่	5313	แห่งบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	2560	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่ำเชื่อถือและปฏิบัติ

หน้ำทีต่ำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชพีกำรบญัชกีำรสอบบญัช	ีโดยก�ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ�ำนวนเงนิไม่เกิน	1,300,000	

บำท	ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	และน�ำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	 	 	 	

                    

(นำยเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	 (มหำชน)	และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐำนะกำรเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ														

งบกระแสเงินสดรวม	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม	 รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชี												

ที่ส�ำคัญ	และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงนิข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงนิสด	ส�ำหรบัปีสิน้สดุ

วันเดียวกันของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพำะของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	โดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ      

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ	ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกกลุม่บรษิทัตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ

ของผูป้ระกอบวิชำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวิชำชพีบญัช	ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ	และข้ำพเจ้ำได้ปฏบัิติตำม

ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอืน่	ๆ 	ตำมทีร่ะบใุนข้อก�ำหนดนัน้ด้วย	ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชท่ีีข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและ

เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง	 ๆ	 ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ											

งบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน	ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ	ทั้งนี้	ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้	

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่ำวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรำยงำน

ของข้ำพเจ้ำ	ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย	กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำ

เพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน	 ผลของวิธีกำร									

ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	 ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่อ											

งบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ	พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา และสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำของบริษัทฯ	สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอน

เมือ่สิน้สดุสญัญำฯ	ของบรษิทัย่อย	และสทิธิในกำรด�ำเนนิกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำและกำรให้บรกิำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีของบรษิทัฯ	

จ�ำนวนรวม	767	ล้ำนบำท	เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	35	ของค่ำใช้จ่ำยรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	และคิดเป็น

ร้อยละ	37	ของค่ำใช้จ่ำยรวมในงบกำรเงนิรวม	ในกำรค�ำนวณค่ำตัดจ�ำหน่ำยดังกล่ำว	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยใช้วิธีผันแปรตำมจ�ำนวน

หน่วยท่ีผลิต	 ซึ่งต้องใช้กำรประมำณกำรจ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำในอนำคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำ	หรือสัญญำ							

กำรให้สิทธิด�ำเนินงำน	ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรจ�ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต	 โดยพิจำรณำจำกปริมำณ													

กำรผลิตในปัจจุบัน	ก�ำลังกำรผลิตของเครื่องจักร	ปริมำณควำมต้องกำรใช้น�้ำของผู้บริโภค	สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	ซึ่งมี							

ผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรจ�ำนวนหน่วยผลิตน�้ำประปำในอนำคต	โดยกำรสอบถำมผู้บริหำรที่

รับผิดชอบและท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับวิธีกำรประมำณกำรจ�ำนวนหน่วยผลิต	ตรวจสอบอำยุของสัมปทำนและอำยุของสิทธิในกำร

ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียกับเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	และเปรียบเทียบประมำณกำรจ�ำนวน

หน่วยผลิตน�้ำประปำตำมท่ีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ประมำณกำรไว้กับปริมำณกำรผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน	และ

ทดสอบกำรค�ำนวณค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ซึง่รวมถึงข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบรษิทั	(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิและรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น)

ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะกำรให้ควำมเชือ่มัน่ในรปูแบบใด	ๆ 	

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่ก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื	กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมลูอืน่นัน้มคีวำมขัดแย้งท่ีมสีำระ

ส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่	 หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง													

อนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่	หำกในกำรปฏิบตังิำนดงักล่ำว	ข้ำพเจ้ำสรปุได้ว่ำข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส�ำคัญแล้ว	

ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น	ทั้งนี้	ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำมีเรื่องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิำรมหีน้ำท่ีรบัผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิรวมเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	

และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	กำรเปิดเผยเรื่อง

ที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว	และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรท่ีด�ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต	่												

ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	 ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม	

ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย	ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเชือ่มัน่ในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบติังำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่					

ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่								

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน

เหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพ							

ตลอดกำรตรวจสอบ	และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

	 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน	 ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต

หรือข้อผิดพลำด	ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น	 และได้หลักฐำนกำรสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ	 ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง										

อันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด	 เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับ														



89รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

กำรสมรู้ร่วมคิด	กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน	กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล	กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือ

กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

	 ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่ก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกับสถำนกำรณ์	

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

	 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

	 สรปุเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนต่อเน่ืองของผูบ้รหิำรและสรปุจำกหลกัฐำนกำรสอบ

บัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงม	ี													

นัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่	 หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมี									

สำระส�ำคัญ	ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงิน	

หรือหำกกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ	 ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับหลักฐำน								

กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ	อย่ำงไรก็ตำม	 เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต									

อำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

	 ประเมินกำรน�ำเสนอ	 โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม	 รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่ำ												

งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่	

	 รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ

ภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม	 ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง	 กำรควบคุมดูแลและ																	

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สือ่สำรกับผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดแูลในเรือ่งต่ำง	ๆ 	ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้	

ประเดน็ทีม่นัียส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นัียส�ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกับควำมเป็นอิสระ

และได้สือ่สำรกับผูม้หีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดแูลเก่ียวกับควำมสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำมเีหตผุลทีบ่คุคลภำยนอก

อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรือ่งทัง้หลำยทีส่ือ่สำรกับผูม้หีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดแูล	ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรือ่งต่ำง	ๆ	ทีม่นียัส�ำคญัท่ีสดุในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ

ในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ	ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรือ่งเหล่ำนีใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัช	ีเว้นแต่กฎหมำย

หรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ	หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำร

เรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ

มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

มณี	รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	5313

บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

กรุงเทพฯ:	27	กุมภำพันธ์	2561
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รายงานและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

วเิคราะห์รายได้จากการขายน�า้ประปา

รายได้จากการขายน�้าประปา

	 ปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำเท่ำกับ	5,270.2	ล้ำนบำท	และ	5,474.5	ล้ำนบำท	

ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	204.3	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.9	รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำที่เพิ่มขึ้นสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

	 1)		 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำของบริษัทฯ	 เพ่ิมขึ้นจ�ำนวน	 147.8	 ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 4.1	 เนื่องจำกยอดขำย																	

น�ำ้ประปำเพ่ิมข้ึน	7.5	 ล้ำน	ลบ.ม.	และรำคำขำยน�ำ้ประปำทีป่รบัข้ึนจำกปีก่อน	คดิเป็นรำยได้จำกกำรขำยน�ำ้ประปำเพ่ิมขึน้

จ�ำนวน	121.7	ล้ำนบำท	และยอดขำยน�ำ้ประปำในพ้ืนท่ีนิคมอตุสำหกรรมบำงปะอนิเพ่ิมข้ึนจ�ำนวน	0.6	ล้ำน	ลบ.ม.	รวมถึง

อัตรำค่ำน�้ำประปำปรับเพ่ิมขึ้น	 คิดเป็นรำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำในพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินเพ่ิมข้ึนจ�ำนวน		

26.1	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.5	

	 2)	 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำของบริษัท	ประปำปทุมธำนี	จ�ำกัด	(PTW)	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	56.5	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

3.4	เนื่องจำกยอดขำยน�้ำประปำของ	PTW	เพิ่มขึ้น	4.4	ล้ำน	ลบ.ม.	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.3

อัตราค่าน�้าประปาที่บริษัทฯ และ PTW ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายได้จากการบริการ

	 ปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรำยได้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ	108.7	ล้ำนบำท	และ	120.7	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

เพิ่มขึ้น	12.0	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.0	เนื่องจำกรำยได้ค่ำบริกำรของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	และอัตรำค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	

ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินปรับเพิ่มขึ้น

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

น�้ำประปำ	-	บริษัทฯ 3,771.5 3,623.7 147.8 4.1

น�้ำประปำ	-	บริษัท	ประปำปทุมธำนี	จ�ำกัด 1,703.0 1,646.5 56.5 3.4

รวม 5,474.5 5,270.2 204.3 3.9

ระยะเวลา
ค่าน�้าประปาของบริษัทฯ (บาท/ลบ.ม.) ค่าน�้าประปาของ PTW   

(บาท/ลบ.ม.)300,000 ลบ.ม. แรก สูงกว่า 300,000 ลบ.ม.

1	ม.ค.	2558	-	31	ธ.ค.	2558 28.583588 12.14 12.66

1	ม.ค.	2559	-	31	ธ.ค.	2559 28.269482 11.97 12.53

1	ม.ค.	2560	-	31	ธ.ค.	2560 28.564794 12.02 12.54

หน่วย	:	ล้ำนบำท
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รายได้อื่น

	 รำยได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 รำยได้จำกดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร	และผลตอบแทนจำกกำร

บริหำรเงินสดของบริษัท	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน	และอื่น	ๆ

	 ปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรำยได้อื่นเท่ำกับ	120.1	ล้ำนบำท	และ	152.2	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	32.1	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	26.7	ล้ำนบำท	เนื่องจำกผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินสดเพิ่มขึ้น

วเิคราะห์ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ

	 ต้นทุนขำยน�้ำประปำและต้นทุนบริกำรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ในกำรผลิต

น�ำ้ประปำ	ค่ำไฟฟ้ำ	ค่ำสำรเคม	ีค่ำเช่ำทีด่นิส�ำหรบักำรวำงท่อ	ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนผลติและซ่อมบ�ำรงุ	ค่ำซ่อมแซม	และค่ำใช้จ่ำย

ในกำรผลิตอื่น	ๆ	เป็นต้น		

	 ปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรเท่ำกับ	1,497.5	ล้ำนบำท	และ	1,564.4	ล้ำนบำท	

ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	66.9	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.5	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจำกบริษัทฯ	มีสินทรัพย์ในกำร

ผลิตน�้ำประปำเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2559	และปี	2560	 เท่ำกับ	244.3	และ	257.3	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ							

เพิ่มขึ้น	13.0	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.3	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนลูกค้ำและค่ำใช้จ่ำย

ประชำสัมพันธ์	และส�ำรองอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี	2559	และปี	2560	เท่ำกับ	433.2	ล้ำนบำท	และ	407.0	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ลดลง	26.2	ล้ำนบำท	

หรือลดลงร้อยละ	6.0	เนื่องจำกบริษัทฯ	จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืม	และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในปี	2559	และปี	2560	เท่ำกับ	606.7	ล้ำนบำท	และ	632.2	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	25.5	ล้ำนบำท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.2	เนื่องจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ต้นทุนขำยน�้ำประปำและต้นทุนบริกำร 1,564.4 1,497.5 66.9 4.5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 257.3 244.3 13.0 5.3

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 407.0 433.2 (26.2) (6.0)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 632.2 606.7 25.5 4.2

รวม 2,860.9 2,781.7 79.2 2.9

หน่วย	:	ล้ำนบำท
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วิเคราะห์ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี	2559	และปี	2560	เท่ำกับ	13.9	ล้ำนบำท	และ	40.2	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

เพิ่มขึ้น	26.3	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	189.2	เนื่องจำกบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมียอดขำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของ

ปีก่อน

ก�าไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิในปี	 2559	และปี	 2560	 เท่ำกับ	 2,492.5	ล้ำนบำท	และ	2,680.8	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ												

คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเท่ำกบั	ร้อยละ	45.33	และร้อยละ	46.64	ตำมล�ำดับ	โดยก�ำไรสุทธิในปี	2560	

เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว	188.3	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.6

วเิคราะห์ฐานะการเงนิ

วิเคราะห์สินทรัพย์

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่	ได้แก่	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์	สินทรัพย์ในกำรผลิต	

น�้ำประปำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ	ของบริษัทย่อย	สิทธิในกำร

ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	และสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำจำก

กำรซื้อธุรกิจ	

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2560	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	 23,277.0	 ล้ำนบำท	 ลดลง	 2,487.8	 ล้ำนบำท	 เมื่อ																	

เปรยีบเทียบกบัสนิทรพัย์รวม	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2559	โดยส่วนใหญ่เกิดจำกเงนิลงทนุชัว่ครำวลดลง	2,118.0	ล้ำนบำท	ทีด่นิ	อำคำร

และอุปกรณ์ลดลง	140.1	ล้ำนบำท	สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ	ของบริษัทย่อยลดลง	290.0	ล้ำนบำท	สิทธิในกำร

ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจลดลง	195.4	ล้ำนบำท	ในขณะที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น	

70.5	ล้ำนบำท	ลกูหนีก้ำรค้ำเพ่ิมข้ึน	56.3	ล้ำนบำท	และค่ำสทิธิในกำรด�ำเนนิกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำและกำรให้บรกิำรบ�ำบดั

น�้ำเสียจำกภำคเอกชนเพิ่มขึ้น	100.3	ล้ำนบำท

วิเคราะห์หนี้สิน

	 หน้ีสนิของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยส่วนใหญ่	ได้แก่	หุน้กู้	และเงินกู้ยืมระยะยำวและเงินกูยื้มระยะยำวท่ีครบก�ำหนดช�ำระภำยใน

หนึ่งปี		หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย	ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย	และเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	11,399.1	ล้ำนบำท	ลดลง	2,830.3	ล้ำนบำท	เมื่อเปรียบเทียบ

กับ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	เนื่องจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม	2,670.0	ล้ำนบำท	เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง	197.2	ล้ำนบำท	และหนี้สินภำษี

เงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	29.7	ล้ำนบำท

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 23,277.0 25,764.8 (2,487.8) (9.7)

หนี้สินรวม 11,399.1 14,229.4 (2,830.3) (19.9)

ผู้ถือหุ้น 11,877.9 11,535.4 342.5 3.0

หน่วย	:	ล้ำนบำท
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วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560		บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มส่ีวนผู้ถือหุ้น	11,877.9	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึน	342.5	ล้ำนบำท	เมือ่เปรยีบเทยีบกับ	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	เนื่องจำกในปี	2560	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี	2,680.8	ล้ำนบำท	และจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน	2,393.7	

ล้ำนบำท

วเิคราะห์กระแสเงนิสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ในปี	2559	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน	3,272.1	ล้ำนบำท	ลดลงจำกงวดเดยีวกัน

ของปีก่อนจ�ำนวน	455.3	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	12.2	เนื่องจำกในปี	2559	บริษัทฯ	จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น	398.1	ล้ำนบำท

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน	3,417.2	ล้ำนบำท	เพ่ิมขึน้จำกงวดเดยีวกัน

ของปีก่อนจ�ำนวน	145.1	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.4	 เนื่องจำกในปี	 2560	บริษัทฯ	จ่ำยดอกเบี้ยลดลง	55.2	ล้ำนบำท	และ									

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง	75.0	ล้ำนบำท	ในขณะที่ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	26.3	ล้ำนบำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	331.6	ล้ำนบำท	ลดลงจำกงวดเดียวกันของ							

ปีก่อนจ�ำนวน	3,345.9	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	91	เนื่องจำกในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วครำวลดลง	2,126	

ล้ำนบำท	นอกจำกนี้ในปี	2558	เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	1,471.9	ล้ำนบำท	

	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	 1,734.4	ล้ำนบำท	ลดลงจำกงวดเดียวกันของ						

ปีก่อนจ�ำนวน	2,066.0	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	623.0	 เน่ืองจำกในปี	 2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วครำวลดลง		

646.9	ล้ำนบำท	ทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์ลดลง	198.2	ล้ำนบำท	สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำกบัภำครฐัทีเ่ป็นกรรมสทิธ์ิของบรษิทัฯ	

ลดลง	1,045.6	ล้ำนบำท	และสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ	ของบริษัทย่อยลดลง	83.6	ล้ำนบำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	3,478.9	ล้ำนบำท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี	2558	

เนื่องจำกในปี	2558	บริษัทฯ	ออกหุ้นกู้	1,500	ล้ำนบำท	เพื่อจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำงโรงผลิตน�้ำประปำแห่งที่สองของบริษัทฯ	และออก	

หุ้นกู้	1,400	ล้ำนบำท	เพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ	CKP	ส่วนในปี	2559	บริษัทฯ	น�ำเงินฝำกจ�ำนวน	1,800	ล้ำนบำท	จ่ำยคืนหุ้นกู้ที่

ครบก�ำหนดในเดือนกุมภำพันธ์	2559	

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	5,081.1	ล้ำนบำท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	

เนื่องจำกในปี	2560	บริษัทฯ	น�ำเงินฝำกจ�ำนวน	1,580	ล้ำนบำท	ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวก่อนครบก�ำหนดกำรช�ำระคืน	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีในปี	 2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ได้ว่ำจ้ำงบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชี										

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2560	เมื่อวันที่	18	เมษำยน	2560	โดยค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ได้รับจำกบริษัทฯ	จ�ำนวน	1,300,000	บำท	

ค่าวิจัยและพัฒนา

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
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งบการเงินรวม



95รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 	316,808,375	 	246,286,986	 	280,915,300	 	196,869,602	

เงินลงทุนชั่วครำว	 8 	2,359,470,155	 	4,477,538,942	 	1,744,711,852	 	3,771,093,280	

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 9 	553,314,173	 	497,006,571	 	380,288,058	 	346,050,729	

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนด								
					ช�ำระภำยในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้ำงรับ 6 	-	 	-	 	367,433,193	 	367,422,440	

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 10 	23,054,712	 	21,700,544	 	12,696,313	 	11,646,086	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	26,903,290	 	41,035,585	 	22,500,456	 	34,988,626	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	3,279,550,705	 	5,283,568,628	 	2,808,545,172	 	4,728,070,763	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ
					จำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 6 	-	 	-	 	461,080,000	 	828,220,000	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 	-	 	-	 	2,358,675,014	 	2,580,169,162	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 	4,508,502,298	 	4,507,336,539	 	4,228,013,282	 	4,228,013,282	

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 13 	29,000,000	 	15,000,000	 	-	 	-	

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 14 	775,909,824	 	916,041,515	 	714,865,259	 	855,164,794	

สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำกับภำครัฐ:

					สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 15 	9,993,245,750	 	9,960,230,533	 	9,993,245,750	 	9,960,230,533	

					สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 16 	2,270,108,038	 	2,560,062,990	 	-	 	-	

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ
					และกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชน 17 	1,238,007,688	 	1,137,733,871	 	1,238,007,688	 	1,137,733,871	

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ
					จำกกำรซื้อธุรกิจ 18 	1,128,552,669	 	1,323,985,418	 	-	 	-	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 	4,044,641	 	5,205,150	 	-	 	-	

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 27 	3,615,468	 	2,761,831	 	-	 	-	

เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	8,948,084	 	-	 	8,948,084	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	46,504,062	 	43,948,712	 	43,042,488	 	43,010,062	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	19,997,490,438	 	20,481,254,643	 	19,036,929,481	 	19,641,489,788	

รวมสินทรัพย์ 	23,277,041,143	 	25,764,823,271	 	21,845,474,653	 	24,369,560,551	

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย:	บำท)



96 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 20 	127,840,506	 	324,964,181	 	88,315,016	 	289,626,318	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 21 	480,000,000	 	1,090,000,000	 	480,000,000	 	1,090,000,000	

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 22 	1,000,000,000	 	-	 	1,000,000,000	 	-	

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 	269,785,430	 	280,069,856	 	208,300,796	 	200,479,209	

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 	100,018,297	 	100,955,440	 	100,018,297	 	100,955,440	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	68,680,219	 	58,104,150	 	46,506,903	 	37,830,966	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	2,046,324,452	 	1,854,093,627	 	1,923,141,012	 	1,718,891,933	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้ำหนี้เงินประกัน	-	บริษัทย่อย 6 	-	 	-	 	5,000,000	 	5,000,000	

เงินกู้ยืมระยะยำว	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด			

     ช�ำระภำยในหนึ่งปี 21 	3,795,000,000	 	5,855,000,000	 	3,795,000,000	 	5,855,000,000	

หุ้นกู้	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 22 	5,395,118,308	 	6,393,017,554	 	5,395,118,308	 	6,393,017,554	

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 23 	40,252,967	 	34,650,832	 	21,318,624	 	17,894,998	

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 27 	122,439,796	 	92,672,008	 	90,586,456	 	70,889,525	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	9,352,811,071	 	12,375,340,394	 	9,307,023,388	 	12,341,802,077	

รวมหนี้สิน 	11,399,135,523	 	14,229,434,021	 	11,230,164,400	 	14,060,694,010	

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย:	บำท)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

     หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  2,637,769,601  2,637,769,601  2,637,769,601  2,637,769,601 

ก�าไรสะสม

     จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24  399,000,000  399,000,000  399,000,000  399,000,000 

     จัดสรรแล้ว - ส�ารองอื่น 25  1,691,230,767 1,691,230,767  1,691,230,767  1,691,230,767 

     ยังไม่ได้จัดสรร  3,699,628,987  3,432,942,542  1,897,309,885  1,590,866,173 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (582,130,970)  (657,808,002)  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  11,835,498,385  11,493,134,908  10,615,310,253  10,308,866,541 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  42,407,235  42,254,342  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  11,877,905,620  11,535,389,250  10,615,310,253  10,308,866,541 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  23,277,041,143  25,764,823,271  21,845,474,653  24,369,560,551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



98 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560         
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายน�้าประปากับภาครัฐ:

รายได้ตามปริมาณรับซื้อน�้าขั้นต�่า  5,003,360,943  4,981,686,284  3,364,759,143  3,339,905,444 

รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน�้าขั้นต�่า  264,938,943  108,409,053  200,560,551  103,659,043 

รายได้จากการขายน�้าประปากับภาคเอกชน  206,194,672  180,139,377  206,194,672  180,139,377 

รวมรายได้จากการขายน�้าประปา 28  5,474,494,558  5,270,234,714  3,771,514,366  3,623,703,864 

รายได้จากการบริการ  120,748,441  108,743,783  42,787,851  36,932,945 

ดอกเบี้ยรับ  13,119,225  29,162,349  54,429,769  87,875,269 

เงินปันผลรับ 11, 12  -  -  962,108,563  782,678,725 

รายได้อื่น  139,085,792  90,948,200  142,109,627  94,071,445 

รวมรายได้  5,747,448,016  5,499,089,046  4,972,950,176  4,625,262,248 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนการบริการ  1,564,424,330  1,497,485,032  925,274,978  904,371,302 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  257,303,906  244,344,320  199,357,257  196,204,676 

ค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  -  221,494,148  222,100,981 

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา   

และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชนตัดจ�าหน่าย 17  50,474,847  43,380,104  50,474,847  43,380,104 

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย   

น�้าประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจ�าหน่าย 18  195,432,749  195,480,491  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย  2,067,635,832  1,980,689,947  1,396,601,230  1,366,057,063 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,679,812,184  3,518,399,099  3,576,348,946 

 

3,259,205,185 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  40,185,469  13,934,354  -  - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,719,997,653  3,532,333,453  3,576,348,946  3,259,205,185 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (407,025,029)  (433,178,951)  (407,025,029)  (433,178,951)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,312,972,624  3,099,154,502  3,169,323,917  2,826,026,234 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27  (632,221,086)  (606,667,937)  (469,823,369)  (434,539,522)

กําไรสําหรับปี  2,680,751,538  2,492,486,565  2,699,500,548  2,391,486,712 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560         
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้  71,676,718  19,978,476  -  - 

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้  4,000,314  4,973,988  -  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

     

 (2,682,991)  (2,849,112)  821,574  (668,153)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี  72,994,041  22,103,352  821,574  (668,153)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  2,753,745,579  2,514,589,917  2,700,322,122  2,390,818,559 

การแบ่งปันกําไร  2,663,247,846  2,475,559,072  2,699,500,548  2,391,486,712 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  17,503,692  16,927,493 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  2,680,751,538  2,492,486,565 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,736,241,887  2,497,662,424  2,700,322,122  2,390,818,559 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  17,503,692  16,927,493 

 2,753,745,579  2,514,589,917 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.67  0.62  0.68  0.60 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



100 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ก�าไรก่อนภาษี  3,312,972,624  3,099,154,502  3,169,323,917  2,826,026,234 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  733,990,700  658,231,610  440,352,261  386,950,260 

ค่าตดัจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิทัย่อย  -  -  221,494,148  222,100,981 

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

จากการซื้อธุรกิจตัดจ�าหน่าย

 

195,432,749  195,480,491  -  - 

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชนตัดจ�าหน่าย  50,474,847  43,380,104  50,474,847  43,380,104 

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์  8,412  (1,258,867)  -  (373,830)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน      

เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย  -  (7,496,388)  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (40,185,469)  (13,934,354)  -  - 

เงินปันผลรับ  -  -  (962,108,563)  (782,678,725)

ตดัจ�าหน่ายภาษ ีหัก ณ ท่ีจ่าย  862,055  2,461,380  -  - 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  10,063,547  -  5,610,428  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  7,626,487  6,675,290  5,229,739  4,464,867 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  407,025,029  433,178,951  407,025,029  433,178,951 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

     และหนี้สินด�าเนินงาน  4,678,270,981  4,415,872,719  3,337,401,806  3,133,048,842 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่  (58,578,990)  19,899,238  (32,066,351)  18,746,797 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ  (1,354,168)  407,009  (1,050,227)  330,373 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12,038,687  7,333,383  12,488,170  6,402,937 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  457,684  (10,050,670)  469,685  (10,068,070)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (201,498,776)  (126,503,237)  (205,686,403)  (108,106,587)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  10,576,069  3,916,572  8,675,937  8,248 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (1,930,496)  (3,377,180)  (779,146)  (3,377,180)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,437,980,991  4,307,497,834  3,119,453,471  3,036,985,360 

จ่ายดอกเบี้ย  (405,861,418)  (461,077,837)  (405,861,418)  (461,077,837)

จ่ายภาษีเงินได้  (614,889,504)  (574,272,856)  (442,510,247)  (412,854,438)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  3,417,230,069  3,272,147,141  2,271,081,806  2,163,053,085 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



101รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  2,114,513,178  1,467,556,813  2,022,825,819  1,653,175,132 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น  (14,000,000)  (15,000,000)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  -  367,140,000  367,140,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (12,731,564)  (210,902,770)  (10,472,329)  (209,377,837)

จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  (45,656,464)  (71,487,063)  (45,656,464)  (71,487,063)

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ

- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  (403,297,732)  (1,448,924,964)  (403,297,732)  (1,448,924,964)

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  (440,000)  (84,079,478)  -  - 

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

 

(15,944,106)  -  (15,944,106)  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  -  1,258,879  -  373,832 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน      

เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย  -  9,100,000  -  - 

รับเงินปันผล  111,938,666  41,603,871  962,108,563  782,678,725 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  (20,716,950)  -  (20,716,950)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  1,734,381,978  (331,591,662)  2,876,703,751  1,052,860,875 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  -  1,500,000,000  -  1,500,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (2,670,000,000)  (770,000,000)  (2,670,000,000)  (770,000,000)

ช�าระคืนหุ้นกู้  -  (1,800,000,000)  -  (1,800,000,000)

เงินปันผลจ่าย  (2,393,739,859)  (2,393,814,211)  (2,393,739,859)  (2,393,814,211)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (17,350,799)  (15,124,320)  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (5,081,090,658)  (3,478,938,531)  (5,063,739,859)  (3,463,814,211)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  70,521,389  (538,383,052)  84,045,698  (247,900,251)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  246,286,986  784,670,038  196,869,602  444,769,853 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  316,808,375  246,286,986  280,915,300  196,869,602 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



102 รายงานประจำาปี 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่มิใช่เงินสด

เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  138,551  (75,091)  138,551  (75,091)

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น  (7,792,159)  (1,076,817)  (7,792,159)  (1,076,817)

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  4,236,550  4,299,536  4,236,550  4,299,536 

โอนเงินมัดจ�าไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง  -  1,255,530  -  1,255,530 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์  1,244,416  19,472,534  1,244,416  19,472,534 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์      

ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ  7,703,668  284,823,908  7,703,668  284,823,908 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการ

ผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย  -  12,705,402  -  - 

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็น (มาจาก) สินทรัพย์

ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ  7,700,000  (72,000)  7,700,000  (72,000)

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นสิทธิในการด�าเนินการผลิตและ

จ�าหน่ายน�า้ประปา และการให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสยีจากภาคเอกชน  134,711,099  -  134,711,099  - 

โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ ไปเป็นสิทธิในการ

ด�าเนินการผลิต และจ�าหน่ายน�้าประปา และการให้บริการบ�าบัด

น�้าเสียจากภาคเอกชน  (93,459)  -  (93,458)  - 

โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ ไปเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (502,111)  -  (502,111)  - 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง  -  4,454,865  -  4,454,865 

   สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง  -  173,103,346  -  173,103,346 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บรษิทั ทีทีดบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัต้ังและมภูีมลิ�าเนาในประเทศไทย โดยม ีบรษิทั มติซยุ วอเตอร์ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิต
และจ�าหน่ายน�า้ประปาให้กับการประปาส่วนภูมภิาค (“กปภ.”) ในพ้ืนท่ี อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายน�้าประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2543 (แก้ไขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน�้าประปา           
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้
สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา           
ซื้อขายน�้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา

ภายใต้สมัปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมข้ีอก�าหนดส�าคญับางประการ ได้แก่ เมือ่บรษิทัฯ ได้ท�าการไปได้ก่ึงอายุสมัปทาน
แล้ว หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความประสงค์จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ท้ังหมด ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิ          
ถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่าน้ันตามราคาซื้อขายกัน            
ในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าหกเดือน 

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 

 2.1 งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย              
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
  ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

  ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน                 
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

  ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม            
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
  จ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมสีาระส�าคญัได้ถูกตดัออกจาก  งบการเงนิรวมนีแ้ล้ว 
  ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัย์สทุธิของบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็น

ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม

 2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�า
และค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ
อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับ
   การประปาส่วนภูมิภาคใน
   จังหวัดปทุมธานี

ไทย 98.0  98.0

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
   (ถือหุน้โดยบรษิทั ประปาปทมุธานี จ�ากัด 
   ในอัตราร้อยละ 31.5)

บริการจัดการและบ�ารุงรักษา
   โครงการน�้าประปา

ไทย 68.5 68.5
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ในหรอืหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีนือ้หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายน�้าประปา
รายได้จากการขายน�้าประปารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดส่งน�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รายได้      
จากการขายน�า้ประปาแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมส�าหรบัปรมิาณน�า้ประปาท่ีได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ให้แล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับ              
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกิดขึน้จากการเก็บเงนิจากลกูหน้ีไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิและ
การวิเคราะห์อายุหนี้ 

 4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด        
จะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตน�้าประปาเมื่อมีการเบิกใช้

 4.5 เงินลงทุน
  ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน
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  ข) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ดงักล่าวบนัทึก
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบก�าหนดช�าระในหน่ึงปี รวมท้ังท่ีจะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน                   
ตดัจ�าหน่าย บรษิทัฯ ตดับญัชส่ีวนเกิน/รบัรูส่้วนต�า่กว่ามลูค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ ซึง่จ�านวนท่ีตัดจ�าหน่าย/
รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

  ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
  จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี       
ส่วนมลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายุตธิรรม
ของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

 4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่มูลค่าที่บริษัทฯ จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริษัทย่อย ท้ังน้ีบริษัทย่อยท่ีประกอบกิจการ             
ภายใต้สญัญาให้สทิธิด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาคและสัมปทานท่ีได้รบัจากกิจการหรอื
หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการท่ีได้รับสิทธิและสัมปทานอันจ�ากัดตามท่ีก�าหนดใน
สญัญาให้สทิธิและสมัปทาน อกีทัง้ทรพัย์สนิส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการประกอบกิจการของบรษิทัย่อยยังมภีาระผกูพันทีผู่ไ้ด้รบัสทิธิ
จะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภมูภิาค ดงัน้ัน ต้นทุนการลงทนุในบรษิทัย่อยท่ีประกอบกิจการภายใต้สญัญาให้สทิธิและ
สัมปทานดังกล่าวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้ได้มาในสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและ
สัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สิทธินับจาก
วันท่ีลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย           
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ส�าหรับบริษัทย่อยที่โอนการด�าเนินงานโดยส่วนใหญ่มาท่ีบริษัทฯ หลังจากท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ือ
เป็นการลดต้นทุนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในอนาคต ต้นทุนการลงทนุในบรษิทัย่อยน้ันส่วนหน่ึงถือเสมอืนว่าเป็นการลงทุน
เพื่อให้ได้มาซึ่งการด�าเนินงานส่วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญา
ซือ้ขายน�า้ประปาระหว่างบรษิทัฯ กับการประปาส่วนภูมภิาคนบัจากวันทีล่งทุนในบรษิทัย่อยนัน้และแสดงเป็นค่าตดัจ�าหน่าย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี 
และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ ค�านวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณ
ดังนี้
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สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลติน�า้ประปา และระบบในการจ่ายน�า้ประปา 
รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์                      
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะ
รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.8 สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ซึ่งต้องโอนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา ได้แก่ ที่ดิน โรงผลิตน�้าประปา และระบบในการจ่ายน�้าประปา แสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา
ค�านวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด  x 

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด + ประมาณการ 

จ�านวนผลผลิตน�้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขาย

น�้าประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาสุทธิ                  

   ณ วันต้นงวด

= สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคา

   สะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด

     อายุสัญญาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิต

     น�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด + ประมาณการ 

จ�านวนผลผลิตน�้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอน              

     เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ ณ วันต้นงวด

= สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ

     สัญญาฯ ทั้งหมด - ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

  ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
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 4.10 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจและค่าตัดจําหน่าย
ค่าสทิธิในการด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาท่ีเกิดจากการทีบ่รษิทัฯ ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ประปาปทุมธาน ีจ�ากัด 
ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุใช้งานจ�ากัด ซึ่งแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเเละค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ข) สิทธิในการให้บริการบําบัดนํ้าเสีย
สิทธิในการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จ�าหน่ายของสิทธิในการด�าเนินงานดังกล่าวค�านวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด 

     x อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตจริงของการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลิตจริงของการผลิตน�้าประปา 

ส�าหรับงวด + ประมาณการจ�านวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

น�้าประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิด�าเนินงาน)

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย

     น�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา - ค่าตัดจ�าหน่าย

     สะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด  

     x อัตราส่วนการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด

อัตราส่วนการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตจริงของการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลิตจริงของการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด

+ ประมาณการจ�านวนผลผลิตในอนาคตของการบ�าบัดน�้าเสียจนถึง

วันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิด�าเนินงาน)

สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัด            

     น�้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย - ค่าตัดจ�าหน่าย

     สะสมถึงวันต้นงวด

 4.9 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและการให้บริการบําบัดนํ้าเสียและค่าตัดจําหน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย (“สิทธิการด�าเนิน
งาน”) ในราคาทุนที่ซื้อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการ
บ�าบัดน�้าเสียตามสัดส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่ค�านวณได้ ณ วันที่ซื้อ

  ก) สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
สทิธิในการด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า 
(ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิในการด�าเนินงานดังกล่าวค�านวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

   ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
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บริษัทฯ คิดค่าตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาท่ีเหลืออยู่ของ
บริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ประมาณ 16 ปี) และจะมีการประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่าย
ของสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน

 4.11 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ             
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่             
มุง่ประสงค์  ส่วนต้นทนุการกู้ยืมอืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอืน่
ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ท่ีท�าให้ได้มาซึ่งงานบริหารจัดการและบ�ารุงรักษา) ของบริษัทย่อย แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์น้ัน (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ          
ด้อยค่า บรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวิธีการตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม         
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษิทัร่วม และบคุคลหรอืกิจการท่ีมสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจ       
ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถอืเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สทุธิของจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์          
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�าการประเมนิการ
ด้อยค่าของสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วย        
เงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส�ารองเลีย้งชพีได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั โดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร



113รายงานประจำาปี 2560บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทุีกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและ
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 4.19 การบัญชีสําหรับการป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทร่วมได้น�าการบัญชีส�าหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เมื่อการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงได้
อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแส
เงินสดท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหน่ึง ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินหรือรายการ
พยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากกระแส
เงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนก�าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นก�าไรหรือขาดทุนในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น           
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชัน้ของมลูค่า
ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้ง
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ีผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจ
แตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกตธุิรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนขายและบริการ - - 36 34 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 45 63 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่า

    ลบส่วนต่างที่ก�าหนดต่อปี

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 16 16 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ - - 850 741 ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ - - 112 42 ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการ

    ที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายน�้าประปา 39 31 39 31 ราคาตามสัญญา

รายได้จากการบริการ 3 2 3 2 ราคาตามสัญญา

งานระหว่างก่อสร้าง 363 2,113 363 2,028 ราคาตามสัญญา

ต้นทุนขายและบริการ 3 4 3 4 ราคาตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ถาวร - 80 - 80 ราคาตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - 1,391 1,391

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน) 8,194 5,529 8,194 5,529

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,194 5,529 9,585 6,920

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) - 8,948 - 8,948

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 8,948 - 8,948

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 20)

บริษัทย่อย - - 3,157 3,037

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน) 241 197,017 241 197,017

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 241 197,017 3,398 200,054

เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย  -  - 5,000 5,000

 -  - 5,000 5,000

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการ
เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 2559
เพิ่มขึ้น

ระหว่างปี
ลดลง

ระหว่างปี

ยอดคงเหลอื
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด บริษัทย่อย

     เงินต้น 1,195,360 - (367,140) 828,220

     ดอกเบี้ยค้างรับ 282 45,479 (45,468) 293

รวม 1,195,642 45,479 (412,608) 828,513

(หน่วย: พันบาท)
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบส่วนต่างท่ีก�าหนด (MLR-margin) ต่อปี และมี
ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2565

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

     เงินต้น 828,220 1,195,360

     ดอกเบี้ยค้างรับ 293 282

รวม 828,513 1,195,642

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ (367,433) (367,422)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 461,080 828,220

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 101 107 75 82

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 13 12 10 9

รวม 114 119 85 91

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 423 476 43 129

เงินฝากธนาคาร 316,385 245,811 280,872 196,741

รวม 316,808 246,287 280,915 196,870

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2559:           
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี) 
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินฝากประจําธนาคาร 535,176 687,950 405,176 567,950

535,176 687,950 405,176 567,950

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรม

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 522,967 471,741 522,967 471,741

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,065,478 3,085,873 580,720 2,499,427

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 235,849 231,975 235,849 231,975

1,824,294 3,789,589 1,339,536 3,203,143

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 2,359,470 4,477,539 1,744,712 3,771,093

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจ�าธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
และผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.65 ถึง 4.38 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.15 ถึง 4.70 ต่อปี)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3,896 2,872 3,896 2,872

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 4,298 2,657 4,298 2,657

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,194 5,529 8,194 5,529

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 510,411 470,796 340,827 318,762

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 11,121 5,681 11,121 5,681

มากกว่า 12 เดือน - 33 - 33

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 521,532 476,510 351,948 324,476

รวมลูกหนี้การค้า 529,726 482,039 360,142 330,005

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,391 1,391

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 20,139 10 11,221 -

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,966 13,202 3,597 12,900

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 9,547 1,755 9,547 1,755

รวมลูกหนี้อื่น 33,652 14,967 25,756 16,046

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,064) - (5,610) -

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 23,588 14,967 20,146 16,046

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 553,314 497,006 380,288 346,051

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบ 5,666 5,096 3,842 2,853

อะไหล่ 17,389 16,605 8,854 8,793

รวม 23,055 21,701 12,696 11,646

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ                 

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ไทยวอเตอร์
    โอเปอเรชั่นส์จ�ากัด 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - -

บรษัิท ประปาปทุมธาน ีจ�ากัด 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 850,170 741,075

4,698,310 4,698,310 850,170 741,075

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม (2,319,635) (2,098,141) - -

หัก: เงินปันผลรับจากก�าไรก่อนการซื้อหุ้น (20,000) (20,000) - -

รวม 2,358,675 2,580,169 850,170 741,075

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกําไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ

ในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท ซีเค พาวเวอร์

     จ�ากัด (มหาชน) 40 14 73 25 112 42

รวม 40 14 73 25 112 42

บริษัทร่วม มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 7,537(1) 6,604(1)

รวม 7,537 6,604

 12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
  ในระหว่างปี บรษิทัฯ รบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปันผลจากบรษิทัร่วมดงักล่าว

ในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

 12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
  ส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน             

ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

  (1) ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 255 ล้านบาท (2559: 255 ล้านบาท)

 12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 6,294 7,666

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,168 51,639

หนี้สินหมุนเวียน (2,669) (1,488)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (27,134) (27,311)

สินทรัพย์ - สุทธิ 30,659 30,506
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(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

2560 2559

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย

ของบริษัทร่วม (12,911) (12,762)

สินทรัพย์ - สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 17,748 17,744

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.31 25.31

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 4,492 4,491

ค่าความนิยม 16 16

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 4,508 4,507

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

รายได้ 6,930 6,359

ก�าไร 308 194

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 549 156

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 857 350

  ในเดอืนพฤษภาคม 2558 บรษิทัฯ  ได้รบัใบส�าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัร่วมโดยไม่คิดมลูค่า จ�านวน 490.64 
ล้านหน่วย ทีจ่ะน�าไปใช้สทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได้จ�านวน 490.64 ล้านหุน้ (อตัราส่วน 1 ใบส�าคญัแสดงสทิธิต่อ 1 หุน้สามญั) 
ในราคาใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวันท่ีออกและเสนอขาย       
ใบส�าคญัแสดงสทิธิ โดยมรีะยะเวลาการใช้สทิธิทุก ๆ  3 เดอืน เริม่ตัง้แต่วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และสิน้สดุวันที ่28 พฤษภาคม 
2563  

นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม เป็นจ�านวน 111.9 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย 2560 2559

(ร้อยละต่อปี)

1 3 ปี 28 ตุลาคม 2562 4.20 10,000 10,000

2 5 ปี 2 ธันวาคม 2564 4.50 5,000 5,000

3 5 ปี 6 ตุลาคม 2565 4.10 9,000 -

รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้ 24,000 15,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5,000 -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 29,000 15,000

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ�ากัด (“บรษิทัย่อย”) มมีติอนุมติัการลงทุนในกองทุนรวมและ/หรอืตราสาร
หนีภ้าครฐับาล และ/หรอืรฐัวิสาหกิจ และ/หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัย่อยได้ลงทุนในหุ้นกู้ ซึง่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะถือไว้จนครบ
ก�าหนดไถ่ถอนและลงทุนในทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะถอืไว้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
มลูค่าตามบญัชก่ีอนหักค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 155 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 91 ล้านบาท) 
(2559: 149 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 87 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

โรงผลิตนํ้าประปา

และระบบในการ

จ่ายนํ้าประปา

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 10,819,495 1,124,242 11,943,737

ซื้อเพิ่ม - 1,906,853 1,906,853

โอนเข้า (ออก) 907,204 (907,276) (72)

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - 71,487 71,487

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 11,726,699 2,195,306 13,922,005

ซื้อเพิ่ม 312,746 98,256 411,002

โอนเข้า (ออก) 2,334,326 (2,334,326) -

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - 45,656 45,656

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 7,700 (596) 7,104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 14,381,471 4,296 14,385,767

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 3,583,023 - 3,583,023

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 378,751 - 378,751

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,961,774 - 3,961,774

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 430,747 - 430,747

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,392,521 - 4,392,521

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 7,764,925 2,195,306 9,960,231

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 9,988,950 4,296 9,993,246

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

2559 378,751

2560 430,747

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้าประปา
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บริษัทฯ ได้ใช้เงินจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุน
ของโครงการจ�านวน 46 ล้านบาท (2559: 71 ล้านบาท)

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้าประปา

16. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

โรงผลิตนํ้าประปา

และระบบในการ

จ่ายนํ้าประปา

งานระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 418,088 6,008,594 441,160 6,867,842

ซื้อเพิ่ม - 11,412 85,373 96,785

จ�าหน่าย (4,687) - - (4,687)

โอนเข้า (ออก) - 526,533 (526,533) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 413,401 6,546,539 - 6,959,940

ซื้อเพิ่ม - 440 - 440

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 413,401 6,546,979 - 6,960,380

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 284,027 3,851,348 - 4,135,375

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 16,653 250,932 - 267,585

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับ

ส่วนที่จ�าหน่าย (3,083) - - (3,083)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 297,597 4,102,280 - 4,399,877

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 17,005 273,390 - 290,395

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 314,602 4,375,670 - 4,690,272

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 115,804 2,444,259 - 2,560,063

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 98,799 2,171,309 - 2,270,108

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

2559 267,585

2560 290,395
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ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้าประปา

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด จะถูกโอนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุด            
อายุสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 25 ปี

17. สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชน

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ในการด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาและการให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสยีจากภาคเอกชน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :

ราคาทุน 1,410,075 146,921 3,828 1,560,824

หัก ค่าตัดจ�าหน่าย/ค่าเสื่อมราคา
สะสม (318,937) (3,879) - (322,816)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ราคาทุน 1,410,075 - - 1,410,075

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (272,341) - - (272,341)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,137,734 - - 1,137,734

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจาก                 
ภาคเอกชน ส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

1,181,114 - - 1,181,114

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (43,380) - - (43,380)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

1,137,734 - - 1,137,734

ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน - 12,116 3,828 15,944

โอนมาจากทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ - 134,711 - 134,711
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

โอนมาจากสินทรัพย์ในการผลิต
น�้าประปา - 94 - 94

ค่าตัดจ�าหน่าย/ค่าเสื่อมราคา
ส�าหรับปี (46,596) (3,879) - (50,475)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการก่อสร้างสินทรัพย์ในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจาก          
ภาคเอกชนเพ่ิมเติม โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกโอนให้แก่เจ้าของสิทธิภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย 30 ปี

18. สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ 3,169,109 3,169,109

หัก: สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ             

ตัดจ�าหน่ายสะสม (2,040,556) (1,845,123)

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ 1,128,553 1,323,986

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน 14,104

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (10,059)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 4,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 14,104

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,899)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 5,205

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 5,205 6,369

ค่าตัดจ�าหน่าย (1,160) (1,164)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,045 5,205

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,157 3,037

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 18,431 18,255 9,510 9,939

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 241 124 241 124

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14,788 15,127 12,268 12,029

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 189,987 - 189,987

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 143 143 143 143

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 6,906 - 6,906

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4,004 4,186 3,593 3,860

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย 8,536 4,300 8,536 4,300

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 81,698 85,936 50,867 59,301

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 127,841 324,964 88,315 289,626
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) การชําระคืน 2560 2559

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน 

บวกส่วนต่างที่ก�าหนด

ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 - 600,000

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน 

และ 12 เดือน บวกส่วนต่างทีก่�าหนด

ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562 315,000 990,000

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน 

บวกส่วนต่างที่ก�าหนด

ช�าระคืนครั้งเดียวทั้งจ�านวนภายในวันที่       

9 พฤษภาคม 2563 2,760,000 2,760,000

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน 

บวกส่วนต่างที่ก�าหนด

ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564 - 1,095,000

5. อัตราคงที่ร้อยละ 2.95 ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564 1,200,000 1,500,000

รวม 4,275,000 6,945,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (480,000) (1,090,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,795,000 5,855,000

 ภายใต้สญัญาเงนิกู้ยืม บรษิทัฯ ต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนดใน
สัญญา 

ในเดอืนธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มกีารจ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวล่วงหน้าเป็นจ�านวน 1,580 ล้านบาท แก่ธนาคารแห่งหนึง่ โดย
ธนาคารดังกล่าวไม่คิดค่าปรับจากการช�าระคืนก่อนก�าหนด
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22. หุ้นกู้

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี                     
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ�านวน 2 ชุด เป็นจ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อจ�าหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้ 

 ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�านวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว
จะครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ย       
ทุก 6 เดือน

 ข) หุ้นกู้ชุดท่ี 2 จ�านวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว             
จะครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ย         
ทุก 6 เดือน

 บริษัทฯ ได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และไม่มผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ เพ่ิมอกีจ�านวน 1 ชดุ เป็นจ�านวนเงนิ 1,400 ล้านบาท เพ่ือจ�าหน่ายแก่นักลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้ 

 ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�านวน 1,400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว
จะครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ

กําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย 2560 2559

(ร้อยละต่อปี)

1 7 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.40 1,500,000 1,500,000

2 10 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000

3 3 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2558 6 กุมภาพันธ์ 2561 3.06 1,000,000 1,000,000

4 5 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2558 6 กุมภาพันธ์ 2563 3.37 500,000 500,000

5 10 ปี 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000

รวม 6,400,000 6,400,000

หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,000,000) -

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (4,882) (6,982)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5,395,118 6,393,018
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 บริษัทฯ ได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนด 

23. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 34,651 27,791 17,895 15,972

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,795 4,566 4,812 2,697

ต้นทุนดอกเบี้ย 807 690 413 348

ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น

จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์ 25 1,420 5 1,420

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

ด้านประชากรศาสตร์ 2,535 885 1,475 187

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 168 3,409 161 1,564

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,798) (733) (2,663) (916)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,930) (3,377) (779) (3,377)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 40,253 34,651 21,319 17,895

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560                                             2559 2560                                             2559

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ 2,414 2,187 535 478

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,213 4,489 4,695 3,987

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 7,627 6,676 5,230 4,465
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 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 2 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท) (2559: จ�านวน 1 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยประมาณ 8.17 - 10.05 ปี (เฉพาะกิจการ: 8.17 ปี) (2559: 12.02 - 15.42 ปี เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี)

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560                  2559  2560                  2559  

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 2.22 - 2.38 2.31 - 2.53 2.22 2.31

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 14.0 0 - 16.0 0 - 13.0 0 - 12.0

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2.7) 3.2 (1.3) 1.5

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.2 (2.7) 1.5 (1.3)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (3.0) 2.0 (1.4) 0.9

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2.5) 2.8 (1.1) 1.3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.7 (2.4) 1.2 (1.1)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (2.6) 1.8 (1.2) 0.8
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24. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี         
ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้      
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน 
บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ส�ารองอื่น

ตามข้อก�าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ส�ารองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวนร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

อย่างไรก็ตาม ตามข้อก�าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไข
ข้อก�าหนดเรือ่งการจดัสรรส�ารองข้างต้น เป็นการก�าหนดให้บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธิจะกระท�าได้ต่อเมือ่มกีารกันส�ารอง
ตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจ�านวน และก�าไรสะสมท่ีส�ารองตามกฎหมายให้กันไว้เป็นเงินสดโดยน�าฝาก
ประจ�าไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 192,143 178,752 103,130 95,368

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 443,595 390,646 440,352 386,950

ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา

ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 290,395 267,585 - -

ค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 221,494 222,101

ค่าบริหารและจัดการ - - 35,588 35,203

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบ�ารุง 680,081 699,882 387,818 428,662
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27. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 603,326 598,995 450,332 435,310

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 28,895 7,673 19,491 (770)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 632,221 606,668 469,823 434,540

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (671) (713) 205 (167)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไรจากการวัด

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,000 1,243 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร (ขาดทุน) 

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสด 17,919 4,995 - -

18,248 5,525 205 (167)
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 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,312,973 3,099,155 3,169,324 2,826,026

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 662,595 619,831 633,865 565,205

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (78,069) (48,297) (31,523) (19,570)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 49,125 49,663 46,048 46,136

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (1,853) (1,791) (1,663) (1,595)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ - - (192,422) (156,536)

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�า

งบการเงินรวม (16,161) (10,567) - -

อื่น ๆ 16,584 (2,171) 15,518 900

รวม (30,374) (13,163) (164,042) (130,665)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 632,221 606,668 469,823 434,540
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,051 6,930 4,264 3,579

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,013 - 1,122 -

รวม 10,064 6,930 5,386 3,579

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม - สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปา (79,861) (58,299) (79,861) (58,299)

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียตัดจ�าหน่ายสะสม (15,218) (15,023) (15,218) (15,023)

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา               

ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย (27,860) (16,427) - -

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (893) (1,147) (893) (1,147)

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ

สัญญาฯ จากการรวมธุรกิจ (5,056) (5,944) - -

รวม (128,888) (96,840) (95,972) (74,469)

28. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการผลิตน�้าประปาตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 

2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังนี้
 - การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�าเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเง่ือนไขที่ระบุไว้
 - การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม มีก�าหนดระยะเวลา

แปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553) 

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 ซึ่งสิ้นสุดการ           
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังนี้

  - การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�าเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
 - การได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิไม่เกินร้อยละ 150 ของ

เงินลงทุนซึ่งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเสียหายเน่ืองจากน�้าท่วม มีก�าหนด
ระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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รายได้ของบริษัทฯ จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน รวม

2560 2559   2560 2559   2560 2559   

รายได้จากการขายน�้าประปา 349,729 252,759 3,421,785 3,370,945 3,771,514 3,623,704

29. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559   2560 2559   

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท) 2,663,248 2,475,559 2,699,501 2,391,487

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.67 0.62 0.68 0.60

30. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบรษิทัฯ ท่ีผูม้อี�านาจตัดสินใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 
และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือ
ขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วัดมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับทีใ่ช้ในการวัดก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงานในงบการเงนิ ดังนัน้ 
รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึง
ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่จ�านวนหนึง่ราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 5,268 ล้านบาท 
(2559: 5,090 ล้านบาท)
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31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพนกังานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีข้ึนตามพระราชบญัญัตกิองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7.5          
ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท) (2559: 7 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท)

32. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2559 43,886 0.011

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2559 965,482 0.242

เงินปันผลจ่ายจากก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2559 187,511 0.047

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันที่     

11 สิงหาคม 2559               43,885 0.011

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2559              1,053,237 0.264

เงินปันผลจ่ายจากก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 

11 สิงหาคม 2559              99,738 0.025

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2559 2,393,739 0.600

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับ 

 การส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธันวาคม 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2560 51,865 0.013

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธันวาคม 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2560 1,145,015 0.287
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 

14 สิงหาคม 2560 63,840 0.016

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 

14 สิงหาคม 2560 1,133,158 0.284

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2560 2,393,878 0.600

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างบ่อคอนกรีต
ส�าหรบัมเิตอร์ซือ้ขายน�า้ประปา สถานจ่ีายน�า้มหาชยัและโครงการติดต้ังท่อน�า้ระบบป้องกันอคัคีภยั โรงผลิตน�า้ประปาบางเลน 
(2559: 52 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาในพื้นที่และโครงการย้ายสถานีสูบน�้าดิบ)

 33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น
  ก)  บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ�ารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อ

ให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหารจัดการและการซ่อมบ�ารุงรักษา ระบบผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและบริหารจัดการระบบ
บ�าบดัน�า้เสยี ภายใต้เง่ือนไขในสญัญาดงักล่าวบรษิทัฯ ต้องจ่ายค่าบรกิารตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา สญัญามรีะยะเวลา 
1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี

  ข)  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพันจากสญัญาบรกิารอืน่ ๆ เป็นจ�านวนเงนิรวม 12 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) (2559: 11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

 33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอาคารส�านักงาน อายุของสัญญาเช่า
ที่ดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582

บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

จ่ายช�าระ

     ภายใน 1 ปี 8 7

     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17 20

     มากกว่า 5 ปี 34 36
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 33.4 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เหลืออยู่เป็นจ�านวน 307 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ล้านบาท) (2559: 296 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ล้านบาท)) ซึ่ง

เก่ียวเนือ่งกบัภาระผกูพันทางปฏบิตับิางประการตามปกตธุิรกิจของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ประกอบด้วย หนงัสอืค�า้ประกัน

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค�้าประกันตามสัญญาซื้อขายน�้าประปากับ

การประปาส่วนภูมิภาค 228 228 62 62

ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า 66 65 45 44

ค�้าประกันอื่นๆ 13 3 13 3

รวม 307 296 120 109

34. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสิีนทรพัย์และหน้ีสินท่ีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมหรอืเปิดเผยมลูค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

ตราสารทุน 236 - - 236

ตราสารหนี้ - 1,588 - 1,588

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - ทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ 5 - - 5

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,537 - - 7,537

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้ - 24 - 24

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - 6,787 - 6,787
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

ตราสารทุน 232 -  - 232

ตราสารหนี้ - 3,558 - 3,558

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,604 - - 6,604

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้ - 15 - 15

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - 6,753 - 6,753

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

ตราสารทุน 236 -  - 236

ตราสารหนี้ - 1,104 - 1,104

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,537 - - 7,537

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - 6,787 - 6,787
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

ตราสารทุน 232 -  - 232

ตราสารหนี้ - 2,971 - 2,971

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,604 - - 6,604

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - 6,753 - 6,753

35. เครื่องมือทางการเงิน

 35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว           
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่ เงนิลงทนุระยะยาวอืน่  เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และมีความเสี่ยงจากการ 
กระจกุตวัของลกูหนี ้เนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลูีกค้าหลักรายเดียวคือการประปาส่วนภูมภิาค อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
ส�าคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันท่ีมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ีมีการก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - -  - 285 32 317 0.05 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 2,123 - - - 236 2,359 0.65 - 4.38

ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้อื่น - - - - 553 553 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 24 - - 5 29 4.10 - 4.50

2,123 24 - 285 826 3,258

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น - - - - 128 128 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,275 - 4,275 2.75 - 3.10

หุ้นกู้ 1,000 3,997 1,398 - - 6,395 3.06 - 4.60

1,000 3,997 1,398 4,275 128 10,798
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 8 -  - 206 32 246 0.05 - 0.98

เงินลงทุนชั่วคราว 4,246 - - - 232 4,478 1.15 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้อื่น - - - - 497 497 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 15 - - - 15 4.20 และ 4.50

4,254 15 - 206 761 5,236

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น - - - - 320 320 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 6,945 - 6,945 2.8125 - 3.1000

หุ้นกู้ - 2,998 3,395 - - 6,393 3.06 - 4.60

- 2,998 3,395 6,945 320 13,658
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด -  -  - 249 32 281 0.05 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 1,509 - - - 236 1,745 0.65 - 4.38

ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้อื่น - - - - 380 380 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน - - - 829 - 829 4.25 - 4.40

1,509 - - 1,078 648 3,235

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น - - - - 88 88 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,275 - 4,275 2.75 - 3.10

หุ้นกู้ 1,000 3,997 1,398 - - 6,395 3.06 - 4.60

1,000 3,997 1,398 4,275 88 10,758
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 8 - - 157 32 197 0.05 - 0.98

เงินลงทุนชั่วคราว 3,539 - - - 232 3,771 1.15 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้อื่น - - - - 346 346 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน - -  -  1,196 - 1,196 4.25 - 4.65

3,547 - - 1,353 610 5,510

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและ

     เจ้าหนี้อื่น - - - - 285 285 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 6,945 - 6,945 2.8125 - 3.1000

หุ้นกู้ - 2,998 3,395 - - 6,393 3.06 - 4.60

- 2,998 3,395 6,945 285 13,623

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็น

เงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ
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 35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกับมลูค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

     หุ้นกู้ 6,395 6,787 6,393 6,753

 บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 ก) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96:1 (2559: 1.23:1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.06:1 (2559: 1.36:1)

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 37.1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี             
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.33 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนใน
วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2566 และมกี�าหนดช�าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ ได้ออกจ�าหน่ายหุน้กู้ดงักล่าวในวันที ่1 กุมภาพันธ์ 
2561 และได้รับช�าระเงินเต็มจ�านวนแล้ว

 37.2 เมือ่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญั    ผูถื้อหุ้นเพ่ืออนมุตัจ่ิายเงนิปันผล
ส�าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และ          
จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

38. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561








