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สำหรับป พ.ศ. 2562 สถานการณทางเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน

อยางตอเนื่อง ซ�่งจะเปนผลที่สืบเนื่องจากสถานการณการเมือง

ที่ประเทศไทยที่จะมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป ซ�่งบร�ษัทฯ 

จะยังคงมุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความรอบคอบ และมุงเนนการผลิต

น้ำประปาที่มีคุณภาพใหกับทุกภาคสวนในพื้นที่ใหบร�การ

อยางตอเนื่องและมีประสิทธ�ภาพ 

สารจากประธานกรรมการ

2 รายงานประจำาปี 2561



3บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

	 ปี	2561	เป็นปีแห่งความผนัผวนทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ	ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากความขดัแย้งทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา

และจีนซึ่งส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับ

โลกและระดับภูมิภาค	แต่ท่ามกลางความผันผวนท่ีเกิดข้ึนมิได้มี

ผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ	 เพราะเราด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความมุง่มัน่	และใส่ใจในการท�างานในทุกข้ันตอน	เหน็ได้จาก

ผลประกอบการของบริษัทฯ	 ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน									

บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และการพัฒนาท่ีไม่หยุดน่ิง	ตลอดจน

ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	 กระบวนการท�างานท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส	 	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพา

บริษัทฯ	 ไปสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจที่ย่ังยืน	 สร้างผลตอบแทนท่ี

มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น	และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	

ในระยะยาว

	 นอกเหนือจากความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานท่ีเห็นได้จาก

ผลประกอบการแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังตระหนักถึงบทบาทของผู้ผลิต							

น�า้ประปาทีม่คีณุภาพ	เพียงพอและมคีวามต่อเน่ืองเพ่ือช่วยส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคพาณิชยกรรม	 และ											

ภาคครัวเรือน	 ได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ	และ

พร้อมกับการร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	เหน็ได้จากการ

ทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัการจดัอนัดบัและผลการประเมนิในด้านต่างๆ	จาก

หน่วยงานก�ากับดูแลที่ดีและสถาบันที่ได้รับการยอมรับ	อาทิ	การ

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น	 1	 ใน	 100	 บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีมคีวามโดดเด่นด้านการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างย่ังยืน	 (Environmental	 Social	Governance	หรือ	

ESG100)	 อย่างต่อเน่ือง	และเป็นปีแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัด	 “ดัชนีความย่ังยืน”	 (SET	THSI	 Index)	บริษัทฯ							

ได้รบัคดัเลอืก	เป็น	1	ใน	45	บรษิทัจดทะเบยีน	ฯ	ทีอ่ยู่ในกลุม่ดชันีนี้	

อีกทั้งในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯ	 ได้รับการประเมิน										

ในระดับดีมากจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		

ตดิต่อกันมาโดยตลอด		ส่วนการทบทวนอนัดับเครดติองค์กร	และ

ตราสารหน้ี	 จากบริษัท	ทริส	 เรสติ้ง	 จ�ากัด	บริษัทได้จัดให้อยู่ใน

ระดับ	AA-	(Double	A	minus)	ติดต่อกันมาทุกปีเช่นกัน		

	 ส�าหรับปี	พ.ศ.	 2562	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงมี

ความผนัผวนอย่างต่อเน่ือง	ซึง่จะเป็นผลท่ีสบืเน่ืองจากสถานการณ์

การเมืองทีป่ระเทศไทยทีจ่ะมีการเลอืกตัง้เปน็ครัง้แรกในรอบ	5	ปี	

ซึ่งบริษัทฯ	จะยังคงมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบ	และ

มุ่งเน้นการผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี

ให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

	 ในนามของคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน	ของบรษิทั	

ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	ผมขอขอบคณุ	ท่านผูถื้อหุ้น	พันธมติร

ทางธุรกิจ	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุมชน	และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน	

ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ	และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ตลอดระยะเวลา	ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น	ว่าเราจะด�าเนินธุรกิจที่

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน	 เพ่ือให้	 TTW	 เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 สร้าง																		

ผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับร่วมเสริมสร้างใน										

ความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคม	และใส่ใจตลอดจนช่วยดูแล	

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	ควบคู่กันตลอดไป

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้และ

การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ กระบวนการท�างานที่มี

ประสิทธภิาพและโปร่งใส  ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าพาบรษิทัฯ ไปสูค่วามเป็นเลศิในธรุกจิท่ีย่ังยืน 

สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว



เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ

พลังงาน  และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน (Vision)

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน 

คูคา ผูถือหุน ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจ

บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน

สูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

-  พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 (Continuous Improvement)

-  ทำงานเช�งรุกดวยความคิดร�เร�่ม 

  (Proactive & Initiative)

-  ทำงานเปนทีม (Teamwork)

พันธกิจ (Mission)

คุณคาองคกร 
(Corporate Values)

 การพัฒนาธุรกิจในอนาคต บร�ษัทฯ มีแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมธุรกิจ

เกี่ยวกับน้ำอยางครบวงจร

 การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  

ตามแผนโครงการลงทุนของรัฐบาลป 2558-2565 และแผน Thailand 4.0 ที่มี

มูลคาโครงการ 3.2 ลานลานบาท เพื่อใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากเอกชนทั้งไทยและตางชาติ

 การใหบร�การน้ำประปาของประเทศไทย     

ตามรางแผนแมบทการบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-2580 กำหนดใหมีแผน 

ดานน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค   

 -  การพัฒนาระบบประปาเมือง

 -  การพัฒนางานประปาหมูบาน

 ทั้งนี้ บริษัทมีเปาหมายการพัฒนาขยายเขตการใหบริการน้ำประปา ตามแผน      

ยุทธศาสตรของ กปภ. เพื่อเพิ่มผูใชน้ำรวม 1.25 ลานราย ใหครอบคลุมพื้นที่จาก                  

รอยละ 16 ของจำนวนครัวเรือน ใหเปนรอยละ 18.5 ของจำนวนครัวเรือน

• การจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย

รางแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน พ.ศ. 2560-2579 โดยกรมควบคุมมลพิษ

พบวา ในป 2561 มีปริมาณน้ำเสียชุมชนประมาณ 10 ลาน ลบ.ม./วัน ซ่ึงสามารถ

บำบัดน้ำเสียไดเพียง 3.2 ลบ.ม./วัน หรือรอยละ 32 โดยหนวยงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูดูแลการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน SDGs และ Smart 

City for Thiland 4.0 จะผลักดันใหรัฐบาลบรรจุในรางแผนแมบทการบริหาร  

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-2580 ซ่ึงจะมีแผนกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะเปน

โครงการใหเอกชนรวมลงทุนประมาณ 59,600 ลานบาท

• โอกาสการลงทุนในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เว�ยดนาม) 

ประเทศในกลุม CLMV มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงรอยละ 6-7 ตอป 

และมีประชากรในกลุมรวมกวา 170 ลานคน ซ่ึงมีความตองการระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานโดยเฉพาะอยางย่ิงดานน้ำในหลายประเทศไมวาจะเปน กัมพูชา, ลาว และ

เมียนมา ซ่ึงมีประชากรอีกจำนวนมากท่ีไมสามารถเขาถึงน้ำสะอาดได โดยบริษัทฯ 

มีแผนการดำเนินงานโครงการทั้งในประเทศและตางประเทศในระยะเวลา 5 ป

4 รายงานประจำาปี 2561



5บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)
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				อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)
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				อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงาน

				อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)

				อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

				อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)

				อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)

	70.94	

	48.09

	23.14

	12.26

	19.86

	0.89	

	83.68	

	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	

	74.83

	53.29	

	24.49

	12.31	

	23.24

	0.99	

	89.76

	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

	(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ความภาคภูมิใจ

ไดรับการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2561 

เต็ม 100 คะแนน 5 ปตอเนื่อง

โดยสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

“ESG 100 Certificate” ในกลุมทรัพยากร 

(Resources) โดยสถาบันไทยพัฒน

3 ปตอเนื่อง จากความโดดเดน

ในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ในดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 

ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 45

บร�ษัทจดทะเบียนฯ ที่มี “ดัชนีความยั่งยืน”

(SET THSI Index) 

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไดรับเลือกใหเปนบร�ษัทจดทะเบียน

ที่มีการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน Thailand 

Sustainability Investment 2018 (THSI) 

หร�อ “หุนยั่งยืน” 3 ปตอเนื่อง

จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1 ใน 58 หุนเดน "ดัชนีอีเอสจ�"

(Thaipat ESG Index) จากสถาบันไทยพัฒน 

สะทอนความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจ

พรอมตอบโจทยการลงทุนอยางยั่งยืน

สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 

(IOD) ไดประเมินบร�ษัทจดทะเบียนไทยตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหร�อ

Corporate Governance Reporting of 

Thai Listed Companies (CGR) ประจำป 2561 

จำนวน 657 บร�ษัท TTW ไดรับการประเมิน

ในระดับ “ดีมาก” ตอเนื่องเปนปที่ 5

รางวัล “รายงานความยั่งยืน” 

หร�อ Sustainability Report Award

ประเภทรางวัลดีเดน จากการประกวด

รายงานความยั่งยืน ป 2561

โดยสถาบันไทยพัฒน 

TTW ไดรับการจัดอันดับความนาเช�่อถือ

ทางการเง�นในสวนของเครดิตองคกร

และตราสารหนี้ ระดับ AA- 

จากบร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จำกัด

“Thailand Top Company Awards 2018”

กลุมประเภทอุตสาหกรรม

การสาธารณูปโภค 2 ปตอเนื่อง

จัดโดยนิตยสาร Business+

รวมกับมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย 

8 รายงานประจำาปี 2561
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ในระดับ “ดีมาก” ตอเนื่องเปนปที่ 5
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รวมกับมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 TTW

เลขทะเบียนบริษัท	 0107549000114	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 30/130	หมู่	12	ถนนพุทธมณฑลสาย	5		ต�าบลไร่ขิง	อ�าเภอสามพราน	

	 	 	 จังหวัดนครปฐม	73210

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

ทุนจดทะเบียน	 3,990,000,000		บาท		

ทุนช�าระแล้ว	 3,990,000,000		บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 3,990,000,000			หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นสามัญ	หุ้นละ	1	บาท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 22	พฤษภาคม	2551

เว็บไซต์	 http://www.ttwplc.com

ติดต่อ	 ส�านักงานใหญ่

	 	 	 โทรศัพท์	 (+662)	019-9490-3	 (+662)	019-9484-9

	 	 	 โทรสาร	 (+662)	420-6064

  	 ฝ่ายกิจการองค์กร

    ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท

	 	 	 	 โทรศัพท์:		(+662)	019-9484-9	ต่อ	1106

	 	 	 	 e-mail	:		 cg@ttwplc.com

   	 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์	

	 	 	 	 โทรศัพท์:		(+662)	019-9484-9	ต่อ	1108

	 	 	 	 e-mail	:		 ir@ttwplc.com

บุคคลอ้ำงอิง

ผู้สอบบัญชี        				 :	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 	 	 	 193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา

	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 	 	 โทรศัพท์	 (+662)	264-0777	 (+662)	661-9190

	 	 	 	 โทรสาร		 (+662)	264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 บริษัท	ออฟฟิศเซส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จ�ากัด		

	 	 	 	 990	อาคารอับดุลราฮิม	ชั้น	9

	 	 	 	 ถนนพระราม	4	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 	 	 	 โทรศัพท์			(+662)	636-1111	

	 	 	 	 โทรสาร		 (+662)	636-0000

ข้อมูลทั่วไป 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) (TTW)
	 TTW	 เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	 เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายส�าคัญของรัฐบาลท่ีต้องการให้ประชาชนได้ใช้น�้าประปา				
ที่มีคุณภาพ	 เพียงพอ	และต่อเน่ือง	 เพ่ือทดแทนการใช้น�้าบาดาลและเป็นการแก้ปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินและการแทรกซึมของน�้าเค็มใน										
ชั้นน�้าบาดาล	TTW	เป็นผู้ผลิตน�้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ	โดยมีสัญญาในการประกอบธุรกิจที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

สัญญาซื้อขายน�้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
	 TTW	ได้เข้าท�าสัญญากับ	กปภ.	 เมื่อวันที่	21	กันยายน	2543	โดย	กปภ.	ตกลงซื้อน�้าประปาที่	TTW	ผลิตได้	 เพื่อจ�าหน่ายต่อให้กับผู้ใช้น�้า											
ในพ้ืนท่ี	อ.สามพราน	อ.นครชยัศร	ีและ	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	รวมทัง้พ้ืนท่ี	อ.กระทุม่แบน	และ	อ.เมอืงสมทุรสาคร	จ.สมทุรสาคร	เป็นระยะเวลา	
30	ปี	นับจากวันที่เริ่มขายน�้าให้แก่	กปภ.	ตามสัญญาคือ	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2547	โดยสัญญาถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2577	เป็นสัญญาแบบ	
Build-Own-Operate	(BOO)	TTW	เป็นผูก่้อสร้างระบบผลติน�า้ประปา	และระบบจ่ายน�า้ประปา	และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในระบบผลติน�า้ประปา
และระบบจ่ายน�า้ประปา	โดย	TTW	ไม่ต้องโอนระบบผลติน�า้ประปาและระบบจ่ายน�า้ประปาให้แก่	กปภ.	ทัง้นี	้TTW	ต้องจดัให้มกี�าลงัการผลติข้ันต�า่	
320,000	ลบ.ม./วัน	และสัญญาได้ก�าหนดปริมาณน�้าขั้นต�่า	(MOQ)	ที่	กปภ.	ต้องซื้อจาก	TTW	ตลอดอายุสัญญาซื้อขายน�้าประปา	สรุปได้ดังนี้

	 นอกจากข้อก�าหนดเรื่องปริมาณ	MOQ	ที่	กปภ.	ต้องซื้อจาก	TTW	ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว	ตามสัญญาซื้อขายน�้าประปาได้ก�าหนดให้	
TTW	จะต้องดูแลและท�าให้ระบบผลิตน�้าประปาของ	TTW	มีก�าลังการผลิตเพียงพอที่จะส่งน�้าประปาในปริมาณน�้าประปาขั้นต�่าที่	 กปภ.	ต้องซื้อ	
ในขณะน้ันบวกด้วยร้อยละ	 7	 ของปริมาณน�้าประปาข้ันต�่าท่ีต้องซื้อในขณะน้ัน	หรือบวกด้วยปริมาณน�้าประปาจ�านวน	 20,000	 ลบ.ม./วัน																					
แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าเสมอ	

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน�้าประปากับ กปภ.
	 TTW	ได้เข้าท�าสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ	กับ	กปภ.	เมือ่วันท่ี	29	ธันวาคม	2551	โดยเพ่ิมปรมิาณน�า้รบัซือ้ขัน้ต�า่	(MOQ)	จาก	300,000	ลบ.ม./วัน	
เป็น	354,000	ลบ.ม./วัน	ซึ่งในปี	2561	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	อัตราค่าน�้าประปาตั้งแต่	1	-	300,000	ลบ.ม.	ราคา	28.931811		
บาท/ลบ.ม.	และส่วนที่เกินตั้งแต่	300,001	ลบ.ม.	อัตราค่าน�้าประปาจะเป็นราคา	12.20	บาท/ลบ.ม.

สัมปทานประกอบกิจการประปา
	 TTW	ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับจากวันที่	11	มีนาคม	
2548	ถึงวันที่	10	มีนาคม	2573	โดยสัมปทานอนุญาตให้	TTW	ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในพื้นที่	5	อ�าเภอ	ของ	2	จังหวัด	ได้แก่

ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณตาม MOQ (ลบ.ม./วัน)

21	กรกฎาคม	2547 20	กรกฎาคม	2549 200,000

21	กรกฎาคม	2549 20	กรกฎาคม	2551 250,000

21	กรกฎาคม	2551 20	กรกฎาคม	2577 300,000

จังหวัด อ�าเภอ

นครปฐม สามพราน	นครชัยศรี	และพุทธมณฑล

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน	และเมืองสมุทรสาคร

	 ตามข้อก�าหนดในสัมปทาน	TTW	สามารถผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่บุคคลใดๆ	 ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้	 โดยไม่มีข้อจ�ากัด	 เช่น	 กปภ.										
การนิคมอุตสาหกรรม	เทศบาลต่างๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้	สัมปทานก�าหนดให้	TTW	คิดค่าน�้าประปาจากผู้ใช้น�้าได้ตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขาย
น�้าประปาระหว่าง	กปภ.	กับ	TTW	
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บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด (PTW)
	 PTW	เป็นโครงการเอกชนร่วมลงทุนโครงการแรก	ในการผลิตน�้าประปาทดแทนการใช้น�้าบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล	ทั้งนี้	PTW	ได้เข้า
ท�าสัญญาในการประกอบธุรกิจที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

สัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา
	 PTW	ได้เข้าท�าสญัญากับ	กปภ.	เมือ่วันที	่31	สงิหาคม	2538	โดย	กปภ.	ให้สทิธิ	PTW	ด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาในพ้ืนทีป่ทุมธาน	ี
รังสิต	จ.ปทุมธานี	เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ	คือตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	2541	ถึง	14	ตุลาคม	2566	ลักษณะสัญญาเป็น
แบบ	Build-Own-Operate-Transfer	(BOOT)	โดย	PTW	เป็นผูก่้อสร้างระบบผลติและระบบจ่ายน�า้ประปา	ทัง้นี	้PTW	ต้องโอนระบบจ่ายน�า้ประปา
ให้แก่	 กปภ.	ณ	 วันเริ่มประกอบกิจการ	แต่ในส่วนระบบผลิตน�้าประปาจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของ	กปภ.	 ในเวลา	 24.00	น.	 ของวันท่ีครบ	25	ปี														
หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการหรือของวันที่	 14	ตุลาคม	2566	ทั้งนี้	PTW	สามารถขอเช่าระบบผลิตน�้าประปาจาก	กปภ.	 เพื่อผลิตและจ�าหน่าย							
น�้าประปาต่อจากวันที่ครบ	 25	ปีได้	 โดยการส่งหนังสือแจ้งความจ�านงต่อ	 กปภ.	หลังจากวันท่ีครบรอบ	24	ปีของวันเริ่มประกอบกิจการ	และ									
อย่างน้อยเป็นเวลา	6	เดือนก่อนวันที่มีการโอนระบบผลิตน�้าประปาดังกล่าวหรือในระหว่างวันที่	15	ตุลาคม	2565	ถึงวันที่	14	เมษายน	2566	ทั้งนี้	
PTW	สามารถขอเช่าระบบผลิตน�้าประปาจาก	กปภ.	ได้อีก	2	ครั้ง	ระยะเวลาเช่าครั้งละ	10	ปี
	 ภายใต้สัญญาฉบับนี้	 PTW	 ได้รับสิทธิจ�าหน่ายน�้าประปาในปริมาณไม่เกิน	 288,000	ลบ.ม./วัน	 โดย	กปภ.	จะหยุดการจ่ายน�้าประปาจาก
แหล่งประปาอ่ืนให้แก่ผู้บริโภคในพ้ืนที่ปทุมธานี	 -	 รังสิตหลังจากวันเริ่มประกอบกิจการ	คือวันที่	 15	ตุลาคม	2541	 เว้นแต่	 เมื่อ	 กปภ.	คาดว่า													
ความต้องการน�้าประปาในเขตพ้ืนท่ีปทุมธานี	 -	 รังสิตเกินกว่า	 288,000	ลบ.ม./วัน	 กปภ.	 จึงจะมีสิทธิเริ่มด�าเนินโครงการท่ีจะจัดหาน�้าประปา														
ในส่วนที่เกินให้แก่ผู้บริโภคได้	 ไม่ว่าจะด�าเนินการเองหรือให้เอกชนรายอื่นด�าเนินการ	แม้ว่าสัญญาน้ีจะยังไม่ส้ินสุดลงก็ตาม	แต่	 กปภ.	 จะซื้อ													
น�้าประปาจากแหล่งอื่นหรือด�าเนินการจ่ายน�้าประปาให้แก่ผู้บริโภคส่วนที่เกินดังกล่าวข้างต้นได้ต่อเมื่อปริมาณน�้าข้ันต�่า	 (MOQ)	ที่ต้องซื้อครบ
จ�านวน	288,000	ลบ.ม./วัน	แล้ว	ก่อนครบก�าหนด	15	วันก่อนสิ้นปีทุกปี	กปภ.	จะก�าหนดและแจ้งปริมาณ	MOQ	ทั้งนี้	MOQ	ในแต่ละปีจะต้อง								
ไม่ต�่ากว่าปริมาณน�้าที่ก�าหนดไว้ในปีก่อนหน้านั้น	โดย	MOQ	ของปี	2552	เท่ากับ	320,000	ลบ.ม./วัน		MOQ	ปี	2553	ถึงปี	2558	เท่ากับ	330,000	
ลบ.ม./วัน	และ	MOQ	ปี	2559	เป็นต้นไป	เท่ากับ	358,000	ลบ.ม./วัน	(รวม	MOQ	ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน�้าประปาเพิ่มเติมแล้ว)	
	 PTW	สบูน�า้ดบิจากแม่น�า้เจ้าพระยามาใช้ในการผลติน�า้ประปา	โดยน�า้ประปาทีผ่ลติได้จากโรงผลติน�า้ท่ี	อ.สามโคก	จ.ปทมุธาน	ีจะถูกส่งผ่าน
ท่อส่งน�้าประธาน	(BTM)	ไปยังสถานีจ่ายน�้าทั้ง	4	แห่งคือ	สถานีจ่ายน�้ารังสิต	สถานีจ่ายน�้าธรรมศาสตร์	สถานีจ่ายน�้าปทุมธานี	และสถานีจ่ายน�้า
หมู่บ้านเมืองเอก	(เริ่มจ่ายน�้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	7	กันยายน	2558)	น�้าประปาจากสถานีจ่ายน�้ารังสิต	สถานีจ่ายน�้าธรรมศาสตร์	และสถานี
จ่ายน�า้หมูบ้่านเมอืงเอกจะถูกส่งต่อไปยังส�านกังานประปารงัสติ	และส�านักงานประปาคลองหลวง	ส่วนน�า้ประปาจากสถานีจ่ายน�า้ปทุมธานจีะถูก
ส่งต่อไปยังส�านักงานประปาปทุมธานี	ผ่านท่อจ่ายน�้า	(LDN)	ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ	กปภ.	ทั้งนี้	ปริมาณน�้าประปาที่ซื้อขายในแต่ละเดือนจะถูกวัด
ด้วยมาตรวัดน�้าที่สถานีจ่ายน�้าทั้ง	4	แห่ง	อัตราค่าน�้าประปาจะปรับในวันที่	1	มกราคมของทุกปี

สัญญาซื้อขายน�้าประปาเพิ่มเติม
	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2549	PTW	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายน�้าประปาเพิ่มเติมอีก	70,000	ลบ.ม./วัน	เพื่อใช้ในพื้นที่ส�านักงานประปารังสิต														
กับ	กปภ.	โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการรองรับปริมาณการผลิต
ต่อวันทีส่งูขึน้	PTW	เป็นผูล้งทนุปรบัปรงุระบบน�า้ดบิ	ก่อสร้างระบบผลติน�า้ประปา	สถานเีพ่ิมแรงดนัน�า้	ปรบัปรงุระบบส่งน�า้	สถานจ่ีายน�า้	เพ่ือเพ่ิม
ก�าลังการผลิตอีก	 100,000	ลบ.ม./วัน	และเมื่อวันที่	 1	สิงหาคม	2551	PTW	 ได้ด�าเนินการผลิตและส่งน�้าประปาจากโรงผลิตน�้าประปาดังกล่าว									
ให้แก่	กปภ.	แล้ว	สัญญาฉบับนีจ้ะสิ้นสดุในวันที่	14	ตุลาคม	2566	เช่นเดียวกบัสัญญาให้สิทธดิ�าเนนิการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	ลักษณะของ
สัญญาเป็นแบบ	Build-Own-Operate-Transfer	(BOOT)	

สัมปทานประกอบกิจการประปา
	 PTW	ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย	(ปัจจุบันอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ													
สิ่งแวดล้อม)	เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับแต่วันที่	13	มกราคม	2543	ถึง	12	มกราคม	2568	โดย	PTW	ได้รับสิทธิท�าการประปาและท�าการจ�าหน่าย							
น�้าประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี	-	รังสิต	จ.ปทุมธานี	ทั้งนี้	PTW	จะคิดค่าน�้าประปาจาก	กปภ.	ได้ตามอัตราในสัญญาให้สิทธิด�าเนินการ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	
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ระบบการผลิตและส่งน�้าประปา
ระบบการผลิต TTW
	 TTW	ผลิตน�้าประปาโดยการสูบน�้าดิบจากแม่น�้าท่าจีนตอนกลางเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตน�้าประปาท่ีโรงผลิตน�้าของ	 TTW	 ซึ่งตั้งอยู่																			
ณ	ต.บางระก�า	 อ.บางเลน	 จ.นครปฐม	ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าท่าจีน	 	 โรงผลิตน�้าของ	 TTW	มีก�าลังการผลิตติดตั้งและก�าลังการผลิตสูงสุด																								
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ที่	320,000	ลบ.ม.ต่อวัน	และตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2553	เป็นต้นมาได้ขยายก�าลังการผลิตเป็น	440,000	ลบ.ม.ต่อวัน		
และมีโรงผลิตน�้าประปาแห่งท่ีสอง	คือ	 โรงผลิตน�้าประปากระทุ่มแบน	ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจ	1	ต.คลองมะเดื่อ	 อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร										
ก�าลังการผลิต	100,000	ลบ.ม./วัน	ใช้ส�าหรับเป็นโรงผลิตน�้าประปาส�ารอง	ท�าให้มีก�าลังการผลิตรวม	540,000	ลบ.ม.ต่อวัน	 	
	 กระบวนการผลติ	ณ	โรงผลติน�า้ประปา	การส่งน�า้ประปาไปยังสถานจ่ีายน�า้ทัง้	2	แห่ง	และกระบวนการจ่ายน�า้ประปาให้กบัส�านกังานประปา
ของ	กปภ.	 ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด	ด้วยระบบ	SCADA	 (Supervisory	Control	 and	Data	Acquisition)	 เพ่ือควบคุมการผลิตและ								
การกระจายน�้าสู่สถานีจ่ายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งระบบดังกล่าวตั้งอยู่ในอาคารควบคุม	ซึ่งเป็นอาคารอิสระท่ีแยกออกมาจากโรงผลิต											
น�้าประปา	
	 น�้าประปาที่	 TTW	ผลิต	และจ�าหน่าย	มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายน�้าประปา	อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	ของส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าน�า้ประปามคีณุภาพตาม
ที่ก�าหนดดังกล่าว	 TTW	มีการทดสอบคุณภาพน�้าในทุกขั้นตอนของการผลิต	ตั้งแต่การเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน	และการส่งจ่ายน�้า												
ออกจากโรงผลิตน�้า	 ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	และความช�านาญ	ท�าให้น�้าประปาที่ผลิตได้ของ	 TTW	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของ	กปภ.		
มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มด�าเนินการผลิตเมื่อวันที่	5	มกราคม	2547	จนกระทั่งปัจจุบัน	ตามมาตรฐาน	มอก.	257	เล่ม	1-2521

ระบบส่งน�้าประปาไปยังสถานีจ่ายน�้า
	 น�้าประปาที่ผลิตได้จะถูกส่งออกไปให้แก่สถานีจ่ายน�้าของ	TTW	ทั้ง	2	แห่ง	คือ
	 1.	 สถานีจ่ายน�้าพุทธมณฑล	
	 	 ตั้งอยู่	ถนนพุทธมณฑลสาย	5	ต.ไร่ขิง	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	มีถังเก็บน�้าจ�านวน	2	ถัง	ความจุ	50,000	ลบ.ม.	มีเครื่องสูบน�้าชุดที่หนึ่ง
จ�านวน	5	 เครื่องขนาดอัตราสูบ	 2,569	ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง	 จ่ายไปยังสถานีสูบจ่ายน�้าประปาสามพราน	และสถานีสูบจ่ายน�้าประปาอ้อมน้อย									
ชุดที่สองเป็นเครื่องสูบน�้า	5	เครื่อง	อัตราสูบ	1,530	ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง	เพื่อสูบส่งน�้าไปยงัสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน	และสถานีจ่ายน�้ามหาชัย
 2.	 สถานีจ่ายน�้ามหาชัย	
	 	 ตัง้อยู่ท่ี	อ.เมอืงสมทุรสาคร	จ.สมทุรสาคร	มถัีงเก็บน�า้จ�านวน	2	ถัง	ความจ	ุ30,000	ลบ.ม.	มเีครือ่งสบูน�า้จ�านวน	4	เครือ่ง	ขนาดอตัราสบูน�า้	
2,664	ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง	จ่ายไปยังสถานีสูบจ่ายน�้าประปาสมุทรสาคร	
	 	 สถานีจ่ายน�้าทั้ง	 2	แห่งมีระบบควบคุมการจ่ายน�้าจะสูบจ่ายผ่านมาตรวัดน�้าต่ออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณการจ่ายน�้าให้กับ	 กปภ.	
นอกจากน้ียังมรีะบบควบคมุแรงดัน	เพ่ือป้องกันระบบท่อส่งน�า้เป็นสญุญากาศ	และเกิดการเสยีรปูทรงเมือ่เกิดคลืน่ก�าทอน	(Resonance	Frequency)	
ในกรณีที่เกิดไฟฟ้า

ระบบท่อส่งน�้าประปา
ระบบท่อส่งน�้าประธาน (BTM) 
	 เป็นระบบท่อส่งน�้าประปาจากโรงผลิตน�้าประปาไปยังสถานีจ่ายน�้าทั้ง	2	แห่งของ	TTW	รวมระยะทางประมาณ	51	กิโลเมตร	ประกอบด้วย
	 ก.	 ระบบท่อส่งน�า้จากโรงผลติน�า้ไปยงัสถานีเพ่ิมแรงดนัคลองโยง	ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	1,500	มม.	(1.5	เมตร)	มรีะยะทางประมาณ	17	กม.	
	 ข.	 ระบบท่อส่งน�้าสถานีเพิ่มแรงดันคลองโยง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1,500	มม.	(1.5	เมตร)	มีระยะทางประมาณ	12	กม.	
	 ค.	 ระบบท่อส่งน�า้จากสถานีจ่ายน�า้พุทธมณฑลไปยังสถานีเพ่ิมแรงดนักระทุม่แบน	ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	1,000	มม.	 (1.0	 เมตร)	ระยะทาง

ประมาณ	14	กม.	
	 ง.	 ระบบท่อส่งน�้าจากสถานีเพ่ิมแรงดันกระทุ่มแบนไปยังสถานีจ่ายน�้ามหาชัย	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1,000	มม.	 (1.0	 เมตร)	 ระยะทาง

ประมาณ	7	กม.	

ระบบท่อจ่ายน�้า (LDN) 
	 เป็นระบบท่อจ่ายน�า้ประปาจากสถานีจ่ายน�า้ท้ัง	2	แห่งให้แก่	กปภ.	เพ่ือจ่ายน�า้ให้แก่ผูใ้ช้น�า้มรีะยะทางท้ังสิน้ประมาณ	113	กม.	การเชือ่มต่อของ
ท่อจ่ายน�้า	LDN	แต่ละจุด	จะถูกเชื่อมต่อโดยบ่อวาล์วซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เชื่อมต่อระหว่างท่อจ่ายน�้า	LDN	และท่อบริการของ	
กปภ.	โดยบ่อวาล์ว	และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของ	TTW	มีทั้งสิ้น	43	จุด
	 ทัง้นี	้TTW	มกีารช�าระค่าเช่าพ้ืนท่ีส�าหรบัการวางท่อ	BTM	และ	LDN	แก่กรมทางหลวงเป็นประจ�าทกุปีตามสญัญาค่าเช่าพ้ืนที	่โดยค่าเช่าพ้ืนท่ี
วางท่อดังกล่าวจะปรับขึ้นร้อยละ	15	ในทุกๆ	5	ปี	ตามเงื่อนที่ไขที่กรมทางหลวงเป็นผู้ก�าหนด	ในปี	2561	TTW	มีค่าเช่าพื้นที่วางท่อเป็นจ�านวนเงิน	
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33.68 ล้านบาท โดยเป็นค่าเช่าในส่วนของโรงผลิตน�้าประปาบางเลนจ�านวน 27.87 ล้านบาท และส่วนโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่ 2 กระทุ่มแบน        
อีกจ�านวน 5.81 ล้านบาท

คุณภาพน�้าประปา
 TTW ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดในสัญญาซื้อขายน�้าประปากับ กปภ. และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งก�าหนดโดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐาน TTW ได้ท�าการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตตลอดเวลา ตั้งแต่การเติมสารเคมี 
จนถึงการรีดตะกอน และส่งจ่ายน�้าจากโรงผลิตน�้า นอกจากนี้ยังได้ส่งตัวอย่างน�้าให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท�าการตรวจสอบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการผลิตเมื่อ 5 มกราคม 2547 จนถึงปัจจุบัน

ระบบการผลิต PTW
 โรงผลิตน�้าประปาของ PTW ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีพื้นที่รวม 46 ไร่ ทั้งนี้ จากเดิมที่ PTW มีก�าลังการผลิตติดตั้งที่ 
288,000 ลบ.ม./วัน PTW ได้ปรบัปรงุโรงผลติน�า้ประปาเพ่ิมครัง้แรก 100,000 ลบ.ม./วนั ในปี 2551 และในปี 2558 มกีารขยายก�าลงัการผลติน�า้ประปา
เริ่มต้นที่ 57,000  ลบ.ม./วันและสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลบ.ม./วัน เป็นผลท�าให้ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวมสูงสุดเป็นจ�านวน 488,000 ลบ.ม./วัน 

ระบบส่งน�้าประปาไปยังสถานีจ่ายน�้า
 น�้าประปาจะถูกสูบส่งไปยังสถานีจ่ายน�้าประปา 4 แห่ง ประกอบด้วย
 (1) สถานีจ่ายน�า้ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารเก็บน�า้ขนาด 30,000 ลบ.ม. มเีครือ่งสบูน�า้จ�านวน 3 เครือ่ง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครือ่ง 

ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวัตต์ เพ่ือจ่ายน�า้ประปาไปยังระบบจ่ายน�า้ประปาของ กปภ.สาขาคลองหลวง และบางส่วนของส�านกังาน
ประปาอยุธยา เพื่อจ่ายน�้าประปาให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.คลองหลวง และพื้นที่บางส่วนในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา

 (2) สถานีจ่ายน�้ารังสิต ประกอบด้วยอาคารเก็บน�้าขนาด 30,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน�้าจ�านวน 3 เครื่อง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง             
ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายน�า้ประปาไปยังระบบจ่ายน�า้ประปาของ กปภ. สาขารงัสติ เพ่ือจ่ายน�า้ประปาให้กับประชาชน 
ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี และ อ.ล�าลูกกา                

 (3) สถานีจ่ายน�้าปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บน�้าขนาด 24,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน�้าจ�านวน 3 เครื่องขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 355 กิโลวัตต์ เพ่ือจ่ายน�้าประปาไปยังระบบจ่ายน�้าประปาของ กปภ. สาขาปทุมธานี เพ่ือจ่ายน�้าประปาให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก และ อ.ลาดหลุมแก้ว                       

 (4) สถานจ่ีายน�า้หมูบ้่านเมอืงเอก ประกอบด้วยอาคารเก็บน�า้ขนาด 10,000 ลบ.ม. มเีครือ่งสบูน�า้จ�านวน 5 เครือ่งขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม./เครือ่ง 
ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 315 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายน�้าประปาไปยังระบบจ่ายน�้าประปาในบางส่วนของ กปภ. สาขารังสิต เพื่อให้สถานีจ่ายน�้า
รงัสติสามารถจ่ายน�า้เข้าไปในพ้ืนที ่อ.คลองหลวง บรเิวณคลอง 4-5 ได้มากข้ึน โดยสถานจ่ีายน�า้หมูบ้่านเมอืงเอกจ่ายน�า้ประปา ในพ้ืนท่ี 
ต.หลักหก ต.บ้านใหม่ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

 ทั้งนี้ สถานีจ่ายประปาทั้ง 4 แห่งของ PTW มีชุดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการจ่ายน�้าให้เหมาะสมกับปริมาณน�้าท่ีต้องการ          
ในพื้นที่จ่ายน�้า โดยมีการจ่ายน�้าผ่านมาตรวัดน�้าที่ต่ออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมาณการจ่ายน�้าให้ กปภ. เช่นเดียวกับ TTW อย่างไรก็ตาม ขอบเขต
ความรับผิดชอบของ PTW ครอบคลุมถึงมาตรวัดน�้าที่สถานีจ่ายน�้าเท่านั้น 

ระบบท่อส่งน�้าประปา
ระบบท่อส่งน�้าประธาน (BTM) 
 เป็นระบบท่อส่งน�้าประปาจากโรงผลิตน�้าประปา ไปยังสถานีจ่ายน�้าทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ รวมระยะทางประมาณ 33.78 กม. ประกอบด้วย
 ก. ระบบท่อส่งน�า้จากโรงผลติน�า้ไปยังสถานีจ่ายน�า้รงัสติ ม ี3 ขนาดคอื ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 มม. ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 
กิโลเมตร 

 ข. ระบบท่อส่งน�้าจากโรงผลิตน�้าไปยังสถานีจ่ายน�้าธรรมศาสตร์ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. ระยะทางประมาณ 2.35 
กิโลเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร และ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ระยะทาง
ประมาณ 0.63 กิโลเมตร 

 ค. ระบบท่อส่งน�า้จากโรงผลติน�า้ไปยังสถานจ่ีายน�า้ปทมุธานี มกีารวางท่อขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 600 มม. ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร 
ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยา และต่อด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กิโลเมตร 
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 ง. ระบบท่อส่งน�้าจากสถานีจ่ายน�้าหมู่บ้านเมืองเอกท่ีอยู่ในโรงผลิตน�้าประปาปทุมธานีนั้น มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. 
ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร 

      
ระบบท่อจ่ายน�้า (LDN) 
 เป็นระบบท่อจ่ายน�้าประปาจากสถานีจ่ายน�้าทั้ง 4 แห่ง ให้แก่ กปภ. ตามข้อก�าหนดในสัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา
ระหว่าง PTW กับ กปภ. ระบบจ่ายน�้าประปาที่ PTW ก่อสร้างทั้งหมดจะถูกโอนให้ กปภ. ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือ วันที่ 15 ตุลาคม 2541 
ด้วยเหตุนี้ ระบบจ่ายน�้าประปาที่ PTW สร้างซึ่งประกอบไปด้วยท่อจ่ายน�้าบางส่วนรวมถึงบ่อวาล์วจึงเป็นถูกโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ.

การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

TTW
 TTW มลีกูค้ารายเดยีวคอื กปภ. โดยซือ้น�า้ประปาจาก TTW ณ สถานจ่ีายน�า้ท้ัง 2 แห่ง คือ สถานจ่ีายน�า้พุทธมณฑล และสถานจ่ีายน�า้มหาชยั 
โดย กปภ. จะท�าการจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่ผู้ใช้น�้า ด้วยการจ่ายน�้าผ่านท่อจ่ายน�้า และท่อบริการ โดยปริมาณน�้าประปาที่ TTW จ�าหน่ายให้แก่ 
กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดน�้าหลัก ณ จุดจ่ายน�้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานีจ่ายน�้าทั้ง 2 แห่ง 
 TTW จะท�าการคิดมูลค่าน�้าประปาที่จ�าหน่ายให้แก่ กปภ. ได้ตามจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่างของมูลค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้าประปาที่จัดส่ง  
ให้จริงกับ MOQ ส�าหรับระยะเวลาดังกล่าว กปภ. จะช�าระค่าน�้าประปาเพ่ิมให้แก่ TTW โดยคิดตามอัตราค่าน�้าประปาคูณด้วยส่วนต่างข้างต้น          
ทุกหกเดือน ซึ่งตรงกับเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

PTW
 PTW ประกอบธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาให้แก่ กปภ. โดย กปภ. รบัซือ้น�า้ประปาจากสถานจ่ีายน�า้ 4 แห่งของ PTW คอื สถานีจ่ายน�า้
ปทุมธานี สถานจ่ีายน�า้รงัสติ สถานจ่ีายน�า้ธรรมศาสตร์ และสถานจ่ีายน�า้หมูบ้่านเมอืงเอก เพ่ือจ�าหน่ายน�า้ประปาให้แก่ประชาชนในพ้ืนทีใ่ห้บรกิาร
ปทุมธานี - รังสิต 
 PTW จะท�าการคิดมูลค่าน�้าประปาที่จ�าหน่ายให้แก่ กปภ. ได้ตามจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่างของมูลค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้าประปาที่จัดส่ง
ให้จริงกับ MOQ ส�าหรับระยะเวลาดังกล่าว กปภ. จะช�าระค่าน�้าประปาเพ่ิมให้แก่ PTW โดยคิดตามอัตราค่าน�้าประปาคูณด้วยส่วนต่างข้างต้น        
ทุก 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี)

ความต้องการใช้น�้าประปาในพื้นที่
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร
 จ�านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย เนื่องจาก จ.นครปฐม และ 
จ.สมุทรสาครเป็นพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครท่ีมีการเติบโตของเมืองอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2561 จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร มีจ�านวน
ประชากรรวม ประมาณ 1.49 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 13 
 ส�าหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดว่าเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนาเป็นชุมชนท่ีหนาแน่นย่ิงขึ้น                       
มีการขยายตัวของจ�านวนประชากรจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง ทั้งนี้ในปี 2561 จ.ปทุมธานี มีจ�านวนประชากรประมาณ 1.16 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 25

สถานการณ์ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ นครปฐม - สมุทรสาคร
 พ้ืนทีลุ่ม่แม่น�า้ท่าจนีจดัเป็น 1 ใน 5 อนัดับแรกของพ้ืนทีลุ่ม่น�า้ทีม่คีวามต้องการน�า้เพ่ือการบรโิภคสงูสดุ ลุม่แม่น�า้ท่าจนีมพ้ืีนทีป่ระมาณ 13,681 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุพ้ืนที ่11 จงัหวัด ได้แก่ อทัุยธานี ชยันาท สพุรรณบรุ ีนครปฐม สมทุรสาคร กาญจนบรุ ีอ่างทอง อยุธยา ปทุมธาน ีนนทบรุี 
และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มน�้าย่อย ได้แก่ ห้วยขุนแก้ว ห้วยกระเสียว และที่ราบแม่น�้าท่าจีน 
 ด้วยการเป็นพ้ืนทีร่อบนอกกรงุเทพมหานครทีม่กีารขยายตวัและการเตบิโตของประชากรและเขตท่ีอยู่อาศยั รวมท้ังการเป็นพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรม
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้นกรมทรัพยากรน�้าจึงได้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในการจัดหาน�้ารองรับความต้องการในพ้ืนท่ี      
ดังกล่าว จากการศึกษาของ บ.ทีม คอนซัลติ้งฯ คาดการณ์ปริมาณการใช้น�้าของผู้ใช้น�้าในพื้นที่ให้บริการจนถึงปี 2577 อยู่ที่ประมาณ 800,000 
ลบ.ม./วัน



15บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้ใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ใช้น�้าหลักในเขตพื้นที่บริการของ TTW จากข้อมูลในปี 2561 พบว่า ผู้ใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนปริมาณ
การใช้น�้าประปาสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณน�้าประปาทั้งสิ้นที่ TTW จ�าหน่าย ตามด้วยผู้ใช้น�้าภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งมี
สัดส่วนปริมาณการใช้น�้าประปาที่ร้อยละ 39 และร้อยละ 16 ตามล�าดับ
 ดังนั้น ปัจจัยของการผลักดันปริมาณการใช้น�้าในพ้ืนที่บริการ จึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ TTW จึงให้        
ความส�าคัญของการท�าการตลาด และการรณรงค์ให้ผู้ใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของการใช้น�้าประปาในระยะยาว โดย TTW                    
มีนโยบายเข้าพบกับผู้ใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมร่วมกับ กปภ. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ใช้น�้าอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

สถานการณ์ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ปทุมธานี - รังสิต
 จากผลการศึกษาความต้องการน�้าในพ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิต โดย บ.ทีม คอนซัลติ้งฯ พบว่าในพ้ืนท่ีที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการ            
ใช้น�้ามากจะอยู่ในบริเวณอ�าเภอล�าลูกกา เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งความเจริญจะเข้ามาในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างกรุงเทพมหานครและปทุมธานีมากข้ึน โดยปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต อ�าเภอล�าลูกกา             
จะท�าให้เกิดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า ประชากรจะย้ายมาในพ้ืนท่ีอ�าเภอล�าลูกกามากขึ้น นอกจากน้ี บริเวณ
แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ในพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้น�้าสูง 
 ทัง้น้ี เมือ่พิจารณาประกอบกับข้อมลูปรมิาณการใช้น�า้ประปาในพืน้ทีใ่ห้บรกิารปทมุธาน ี- รงัสติของ PTW พบว่า ภาคครวัเรอืนหรอืทีอ่ยู่อาศยั 
มีสัดส่วนปริมาณการใช้น�้ามากที่สุด คืออยู่ที่ร้อยละ 59 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 22 และภาคพาณิชยกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 19               
ซึ่งท�าให้ผู้ใช้น�้าประเภทที่อยู่อาศัยหรือภาคครัวเรือนมีบทบาทสูงมากต่อการด�าเนินธุรกิจของ PTW

กลยุทธ์และการแข่งขัน
 น�้าประปาจัดเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต ในปี 2561 ผู้ผลิตน�้าประปารายใหญ่ของประเทศ 
คอื การประปานครหลวง (กปน.) มยีอดการผลติรวม 1,997 ล้านลกูบาศก์เมตร ในขณะทีก่ารประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) มยีอดการผลติเป็นจ�านวน 
1,827 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่า TTW และ PTW เป็นคู่สัญญาผู้ผลิตน�้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด โดยได้ผลิตและส่งน�้าประปาให้ กปภ. 
ในปี 2561 เป็นจ�านวน 304 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดการผลิตรวมของ กปภ. หรือร้อยละ 72 ของยอดการผลิตจากผู้ผลิต       
น�้าประปาภาคเอกชนทั้งหมด 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
 TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ีตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีความต้องการใช้                    
น�้าประปาสูง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งภาครัฐมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้น�้าบาดาลหันมาใช้         
น�า้ประปามากขึน้ ท�าให้ยอดจ�าหน่ายน�า้ของ TTW เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 โดยด�าเนนิการตามกลยุทธ์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่
  กลยุทธ์ด้านการผลิต

  เทคโนโลยีในการผลติน�า้ประปาของ TTW เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีม่รีะบบการผลติท่ีมปีระสทิธิภาพและทนัสมยั ใช้ระบบถังกรอง
โดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใช้งานได้นานกว่าถังกรองทรายโดยทั่วไป ท�าให้ประหยัดน�้าในการล้างถังกรอง ทั้งน้ี การใช้ 
Leopold ท�าให้ไม่ต้องใช้ชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลให้ในขณะที่กรองผ่านจากบนลงล่างและการล้างย้อนจากล่างขึ้นบน มีการกระจายตัวของ
น�้าและอากาศค่อนข้างสม�่าเสมอตลอดพื้นที่ และเนื่องจากไม่ต้องใช้ชั้นกรวดหากใช้ Leopold จึงไม่มีการคละกันระหว่างกรวดและชั้นทรายเมื่อ 
มีการล้างย้อน ท�าให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนชั้นทรายและกรวด ตลอดจนการใช้ Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใช้น�้าและอากาศระหว่าง                  
การล้างย้อนได้มากกว่าการใช้ชั้นทรายและชั้นกรวดร่วมกัน นอกจากนี้ระบบการผลิตและการส่งจ่ายท้ังหมดยังควบคุมด้วยระบบ SCADA             
(Supervisory Control and Data Acquisition) อันเป็นระบบบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม
การผลิตและระบบส่งจ่ายน�้าทั้งหมดของ TTW อีกทั้ง TTW ยังจัดให้มีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงาน       
ต้ังอยู่ภายในบริเวณโรงผลิตน�้าของ TTW เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการผลิตจะด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิดปัญหา       
ในการผลิต พนักงานที่ควบคุมการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และด้วยก�าลังการผลิตที่ 440,000 ลบ.ม./วัน รวมถึงระบบท่อส่งน�้า
ประธาน BTM ท่ีมคีวามยาวถึง 51 กิโลเมตร และท่อจ่ายน�า้ LDN อนัเป็นระบบท่อส่งน�า้ซึง่เป็นท่อเหลก็ และท่อโพลเีอธีลนีชนดิความหนาแน่นสงู 
ทั้งหมดท�าให้มีความทนทานสามารถรับแรงดันน�้าที่ระดับแรงดันน�้าสูงได้ รวมทั้งทุกจุดของระบบที่เชื่อมต่อกับ กปภ. ได้ถูกออกแบบและก่อสร้าง
ให้เป็นระบบบ่อวาล์ว ท�าให้สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้ออ�านวยต่อการซ่อมบ�ารุงในภายหลังอีกด้วย
  นอกจากนี้ TTW ยังได้ก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่ 2 คือ โรงผลิตน�้าประปากระทุ่มแบน ตั้งอยู่ใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร           
โดยโรงผลิตน�้าฯ ดังกล่าว มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 100,000 ลบ.ม./วัน รวมเป็น 540,000 ลบ.ม./วัน จึงสามารถรองรับความต้องการใช้น�้าของผู้ใช้น�้า
ในพ้ืนที่สมุทรสาคร - นครปฐม ได้อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง อีกท้ังยังมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระบบผลิตน�้าประปา โดยได้น�าเทคโนโลยี       
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เมมเบรน (Ultra-Filtration) มาใช้ในระบบกรอง การสร้างโรงผลิตน�้าประปากระทุ่มแบน ยังเป็นการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก TTW มีโรงผลิต
น�้าประปาบางเลนเพียงแห่งเดียว หากโรงผลิตน�้าประปาบางเลนเกดิปัญหาไม่สามารถผลิตน�้าประปาได้ โรงผลิตน�้าประปากระทุ่มแบนแห่งนี้จะมี
ส่วนช่วยในเรื่องการเป็นโรงผลิตน�้าประปาส�ารอง (Back up Plant) ในการส�ารองน�้าให้กับ กปภ. เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
  กลยุทธ์ด้านการกระจายพื้นที่ให้บริการ

  TTW ได้เลง็เหน็ถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเส้นท่อจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนท่ีในถนนสายหลกัของเขตพ้ืนท่ีจ่ายน�า้
และแหล่งชุมชนที่ส�าคัญท่ีมีความต้องการใช้น�้าประปาในปริมาณมาก เช่น ใน จ.นครปฐม TTW มีเส้นท่อจ่ายน�้าครอบคลุมถนนเพชรเกษม               
ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 และถนนบรมราชชนนี เป็นต้น ส่วนใน จ.สมุทรสาคร TTW ได้วางเส้นท่อ
จ่ายน�้าบนเส้นทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย เป็นต้น เมื่อรวมกับท่อจ่ายและท่อบริการของ กปภ. ท�าให้ TTW มีเครือข่าย
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิได้ในวงกว้าง นอกจากนี ้TTW ยังร่วมกับ กปภ. ส�ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนปรบัปรงุประสทิธิภาพระบบส่ง-จ่าย น�า้ไปยัง     
ผู้ใช้น�้าให้ครอบคลุมพื้นที่แรงดันน�้าไหลอ่อน และพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น�้าสูง อย่างต่อเนื่อง
  TTW แผนด�าเนินการเพื่อปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันอีก 2 สถานี อันได้แก่ สถานีเพิ่มแรงดันคลองโยง และสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน 
ให้เป็นสถานีจ่ายน�า้ในอนาคต เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการส่ง-จ่ายน�า้ประปาไปยังพ้ืนท่ีให้บรกิารท่ีมศีกัยภาพและมคีวามต้องการใช้น�า้สงูต่อไป
  กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 

  TTW ได้เห็นความถึงส�าคัญและสื่อสารไปยังผู้ใช้น�้า ดังนี้
  (1) การประชุมกับลูกค้าโดยตรงคือ กปภ. แบบมีวงรอบประจ�า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามแผนการวางท่อขยายเขตการจ่าย

น�้าประปาของ กปภ.เพื่อวางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของ กปภ. ถึงลูกค้า
กลุม่เป้าหมายทีจ่ะเป็นผูใ้ช้น�า้รายใหม่ในอนาคต ท้ังนีเ้พ่ือเพ่ิมจ�านวนผูใ้ช้น�า้รายใหม่และปรมิาณการจ่ายน�า้ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย เช่น 
การประชาสมัพันธ์ให้กับชมุชนเพ่ือเข้าเป็นผูร้บับรกิารน�า้ประปา และการให้การสนบัสนนุ กิจกรรม กปภ. ในการให้บรกิารนอกสถานที่
ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น�้า อาทิเช่น การจดทะเบียนผู้ใช้น�้า การตรวจสอบการรั่วไหล
ของท่อภายในบ้านเรือนหรืออาคาร เป็นต้น

  (2) การเข้าพบกับผูใ้ช้น�า้ประปา ซึง่ถือเป็นลกูค้าโดยอ้อม รวมถึงลกูค้ากลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูใ้ช้น�า้รายใหม่ท่ีมแีนวโน้มการใช้น�า้ประปา
ปรมิาณมากในอนาคต ท้ังในภาคอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทัง้น้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจและเน้นให้เห็นถึงคณุภาพของน�า้ประปา
ที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความต่อเน่ือง และรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้น�้าประปาในการด�าเนินธุรกิจ              
โดยพิจารณาให้มีรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนเรื่องการขอปรับปรุงท่อประปาและมิเตอร์กับ              
ผู้ใช้น�้า เพื่อกระตุ้นเกิดการใช้น�้าประปามากขึ้น เป็นต้น 

  (3) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความสั้น (SMS) ให้กับ กปภ. หรือ       
ผู้ใช้น�้าประปาหรือผู้ประกอบการ เพ่ือให้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วในกรณีท่ีเกิดการซ่อมแซมหรือซ่อมบ�ารุงท่อประปาท่ีส่งผล      
ต่อการจ่ายน�้าประปาไปยังผู้ใช้น�้า ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ      

  (4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องมีความทันสมัย รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีส่ือใหม่ (NEW MEDIA) ได้อย่างเหมาะสม          
การประชาสัมพันธ์มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เทคโนโลยีสื่อ ดังนั้น การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือในงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นหัวใจส�าคัญในการสื่อสาร เพื่อท�าให้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  (5) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนต่างๆ เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท
ไปสู่ประชาชน เพ่ิมขอบเขตการสื่อสารท่ีกว้างขวาง ฉะน้ันในการน�าเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆ ท่ีถูกต้องไปสู่ประชาชน ส่ือมวลชน       
จึงเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี

  กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ

  TTW ได้พิจารณาว่า การเป็นผู้ประกอบกิจการประปานั้น มิใช่เพียงการผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่จะต้องเน้นถึงคุณภาพของ
การให้บริการ ซึ่งหมายถึง การจัดส่งน�้าประปาด้วยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ และรวมทั้งความต่อเนื่องในการให้บริการ คือปัจจัยส�าคัญ
ที่สุดในการเป็นผู้ประกอบกิจการประปา ดังนั้น TTW จึงสามารถด�าเนินการให้บริการในปี 2561 ได้ดังนี้   
  (1) คุณภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่ม 1-2521 ร้อยละ 100
  (2) ความเพียงพอ มีแรงดันน�้าประปาที่ปลายท่อจ่ายน�้าประปาให้แก่ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 27 เมตรน�้าร้อยละ 100   
  (3) ความต่อเนื่องในการจ่ายน�้าประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.94
  TTW ยังด�าเนินการร่วมกับ กปภ. เข้าพบปะผู้ใช้น�้าประปาในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นยอดจ�าหน่ายน�้าประปาในพ้ืนที่ให้บริการ อีกท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี      
ต่อผู้ใช้น�้า นอกจากนี้ TTW ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใช้น�้า
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  กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา

  TTW ให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของน�้าประปาท่ีผลิตและการให้บริการแก่ กปภ. รวมทั้งผู้ใช้น�้าเป็นอย่างมาก นอกจากการควบคุม
คุณภาพน�้าทุกข้ันตอนในกระบวนการผลิตแล้ว TTW ยังให้ความร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอย่างน�้าประปาท่ีสุ่มเก็บมาจากผู้ใช้น�้าใน           
แต่ละพ้ืนท่ีโดยห้องปฏิบัติการของ TTW เพ่ือให้มั่นใจว่า น�้าประปาท่ีจ่ายไปยังผู้ใช้น�้าที่ปลายทางยังคงมีคุณภาพเช่นเดียวกับน�้าประปาที่ TTW 
ผลติได้ และในขณะเดยีวกัน TTW ยังให้บรกิารแก่ผูใ้ช้น�า้โดยทัว่ไปในการให้ค�าปรกึษา หรอืร้องขอในการตรวจสอบคณุภาพน�า้ประปาทีป่ลายทาง
ผู้ใช้น�้าโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “คุณภาพน�้าประปาที่ดีกว่า ย่อมน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
  กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน

  ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตน�้าประปาอันทันสมัยของ TTW ท�าให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองน�้า และการท�าให้น�้า                 
ตกตะกอนโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงช่วยให้น�า้จากชัน้บนไหลลงสูช่ัน้ล่างได้โดยมต้ิองใช้พลงังานไฟฟ้าในการหมนุน�า้ ท�าให้ TTW รกัษาต้นทุนการผลติ
ให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ TTW ยังมีหน่วยซ่อมบ�ารุงคือ TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาระบบผลิต
และจ่ายน�้าประปา โดยมิต้องจ้างบุคคลภายนอก
  กลยุทธ์ด้านการติดตามความเคลื่อนไหวของปริมาณความต้องการใช้น�้าประปา

  TTW ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงได้ว่าจ้าง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (บ.ทีมฯ)             
ให้เป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยได้ท�าการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น�้าในพ้ืนท่ีให้บริการของ TTW ในอนาคต (จนถึงปี 2577) รวมถึง          
บ.ทีมฯ ยังได้ด�าเนินการศึกษาพ้ืนท่ีศักยภาพในอนาคต และยังมีการก�าหนดแผนการปรับปรุงระบบผลิต ระบบส่งและจ่ายน�้าประปาได้อย่าง           
ครบถ้วน ในส่วนด้านการประเมินการจ่ายน�้าจริง  TTW ได้ด�าเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของน�้าประปาที่เกิดขึ้นจริงในระบบ
ท่อจ่าย LDN โดยการใช้แบบจ�าลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic model) ท�าให้สามารถวางแผนในการบรหิารจดัการระบบท่อจ่ายให้มปีระสทิธิภาพ
สามารถจ่ายน�้าประปาด้วยแรงดันและอัตราการไหลที่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้บริการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
 PTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนที่บริการปทุมธานี - รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีบริเวณต่อเน่ืองกับกรุงเทพมหานคร             
ที่ก�าลังพัฒนาเป็นชุมชนที่หนาแน่นทั้งด้านการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและที่อยู่อาศัย ดังนั้นความต้องการน�้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ประกอบกับนโยบายลดการใช้น�้าบาดาลของภาครัฐ ท�าให้ปริมาณการจ�าหน่ายน�้าประปาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
  กลยุทธ์ด้านการผลิต 

  PTW ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System ซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบ
โทรคมนาคมทั้งที่โรงผลิตน�้าและสถานีจ่ายน�้าทุกแห่ง โดยศูนย์ควบคุม SCADA System ตั้งอยู่ในอาคารห้องควบคุม นอกจากนี้ PTW ยังมีระบบ
ควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพน�้าดิบที่ใช้ด้วยระบบ Jar Test สัปดาห์ละ 2 ครั้งเพ่ือค�านวณหาปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการผลิต         
อย่างเหมาะสม
  ส�าหรับระบบถังกรองที่มีทรายท�าหน้าที่เป็นตัวกรอง (media) PTW มีกระบวนการล้างทราย หรือการล้างแบบย้อนกลับ (back wash) 
โดยการอัดลมผ่านหัว Air Nozzle ที่ต้ังอยู่กระจายเต็มพ้ืนที่หน้าตัดของถังกรองใต้ชั้นทราย ท้ังนี้ กระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้ลมเข้าช่วยน�้า           
ในการล้างสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในทราย
  อนึ่ง PTW ยังจัดให้มีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง มีการปรับปรุงระบบส่งน�้าของโรงผลิตน�้าฯ โดยใช้อ่างเก็บน�้า    
ที่สร้างขึ้นใหม่ของโรงผลิตน�้าฯ ในการส่งน�้าไปยังสถานีจ่ายน�้าปทุมธานี เพื่อลดภาระอ่างเก็บน�้าเดิมในโรงผลิตน�้าฯ ให้สามารถส่งน�้าไปยังสถานี
จ่ายน�้ารังสิต และสถานีจ่ายน�้าธรรมศาสตร์ได้มากขึ้น
  กลยุทธ์ด้านพื้นที่ให้บริการ 

  PTW มุ่งตอบสนองความต้องการน�้าประปาของประชาชนในพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
พร้อมทั้ง PTW ได้มีการหารือร่วมกับ กปภ. เป็นประจ�าตามวงรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน�้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการ
เทคโนโลยีการผลิตของ TTW   
 เทคโนโลยีในการผลติน�า้ประปาของ TTW เป็นเทคโนโลยีจากประเทศองักฤษ พนกังานมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการผลติน�า้ประปาให้
เทียบเท่าระดับสากล ท้ังนี้ระบบการผลิตน�้าประปาของ TTW จัดเป็นเทคโนโลยีทันสมัย มีการน�าการควบคุมด้วยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการผลิตและการส่งน�้าโดยอัตโนมัติ TTW สามารถ
ผลิตน�้าประปาได้ตามเกณฑ์ มอก.257 เล่มที่ 1-2521 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุโดย กปภ. 
 ระบบการผลติน�า้ประปาของ TTW ได้ออกแบบให้ประหยัดต้นทุนการผลติมากทีส่ดุ โดยการออกแบบระบบการผลติน�า้ใช้หลกัของแรงโน้มถ่วง 
(Gravity Flow) โดยการสูบยกน�้าดิบขึ้นไปบนสถานีสูบน�้าดิบ แล้วปล่อยให้ไหลตามแรงโน้มถ่วงผ่านกระบวนการของถังผสมเร็ว กระบวนการ      
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รายละเอียด 2559 2560 2561

ก�าลังการผลิตน�้าประปาสูงสุด 488,000 488,000 488,000

ปริมาณการจ่ายน�้าประปาเฉลี่ย 359,036 372,065 399,806

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต  (%) 73.57% 76.24% 81.93%

 ในปี 2561 TTW มปีรมิาณการจ่ายน�า้ประปาเฉลีย่ 433,631 ลบ.ม./วัน หรอืเท่ากับ 80.3% ของก�าลงัการผลติน�า้ประปารวมที ่540,000 ลบ.ม./
วัน และมีปริมาณการจ่ายน�้าประปาเพ่ิมข้ึน 8.5% เทียบกับปริมาณการจ่ายน�้าประปาปี 2560 สืบเน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้น�้าประปา        
ในภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือรองรับการขยายตัวของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง                 
การสนับสนุนการจ่ายน�้าประปาเพิ่มเติมในพื้นที่ให้บริการอื่นๆ ของการประส่วนภูมิภาค

กระบวนการผลิต
 แหล่งน�้าดิบท่ีใช้เพ่ือการผลิตน�้าประปาของ TTW คือ แม่น�้าท่าจีนตอนกลาง โดยทั่วไปน�้าดิบอาจมีส่ิงปนเปื้อนท่ีไม่เหมาะสมกับการผลิต         
น�้าประปาเจือปนอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการที่จะท�าให้น�้าดิบเป็นน�้าประปาที่สะอาด จนถึงสามารถดื่มได้ ด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (ก)  ต้องไม่มีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในน�้าประปาตั้งแต่โรงผลิตน�้าประปาส่งน�้าไปตามท่อ จนกระทั่งถึงก๊อกน�้าของผู้ใช้น�้า
 (ข)  ต้องไม่มีสารอินทรีย์ใดๆ ทั้งที่แขวนลอยและละลายอยู่ในน�้าหลงเหลืออยู่ในน�้าประปาไปตามท่อจนกระทั่งถึงก๊อกน�้าของผู้ใช้น�้า 
 (ค)   ต้องก�าจัดก๊าซต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน�้าออกจากน�้าประปา
 (ง)   ต้องก�าจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมทั้งที่เป็นสารแขวนลอย และสารละลายที่อยู่ในน�้าประปา 
 (จ)  ต้องก�าจดัสารพิษอนัตรายต่างๆ ออกจากน�า้ประปาให้หมด ทัง้ทีเ่ป็นสารพิษท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายมนษุย์ในลกัษณะเรือ้รงั และ

ลักษณะฉับพลัน เช่น สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟีนอล สารไซยาไนด์
 (ฉ)  ต้องก�าจัดสิ่งต่างๆ ออกจากน�้าประปาให้ได้มากที่สุด โดยไม่ให้น�้าประปามีกลิ่นและรสเป็นที่ไม่ต้องการต่อผู้บริโภค
 (ช)  ต้องท�าให้น�้าประปาเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ใช้ตลอดเวลาทั้งส�าหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงการชะล้างต่างๆ และกิจกรรมท่ัวไปของ

โรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการผลิตของ PTW
 เทคโนโลยีการผลติน�า้ประปาของ PTW คล้ายกับของ TTW คอืทุกขัน้ตอนถูกควบคมุด้วย SCADA System ซึง่เป็นระบบควบคมุแบบอตัโนมตัิ
ผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้ ระบบรับและสูบน�้าดิบสู่โรงผลิตน�้าของ PTW ยังสามารถสูบน�้าดิบได้สูงสุดถึง 500,000 ลบ.ม./วัน  

ปริมาณการจ่ายน�้าประปาเฉลี่ยของ PTW เทียบกับก�าลังการผลิต ตั้งแต่ปี 2559-2561
หน่วย: ลบ.ม./วัน

รายละเอียด 2559 2560 2561

ก�าลังการผลิตน�้าประปา 440,000 440,000 540,000

ปริมาณการจ่ายน�้าประปาโดยเฉลี่ย 378,165 399,714 433,631

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (%) 85.9% 90.8% 80.30%

ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บน�้าในขั้นสุดท้าย ท�าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้ในการผลิต

ปริมาณการจ่ายน�้าประปาเฉลี่ยของ TTW เทียบกับก�าลังการผลิต ตั้งแต่ปี 2559-2561
 หน่วย : ลบ.ม./วัน
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 ในปี 2561 PTW มปีรมิาณการจ่ายน�า้ประปาเฉลีย่ 399,806 ลบ.ม./วัน หรอืเท่ากับ 82.0% ของก�าลงัการผลติน�า้ประปารวมที ่488,000 ลบ.ม./วนั 
และมีปริมาณการจ่ายน�้าประปาเพ่ิมขึ้น 7.4% เทียบกับปริมาณการจ่ายน�้าประปาปี 2560 สืบเน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้น�้าประปาใน        
ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงการสนับสนุนการจ่ายน�้าประปา
เพิ่มเติมในพื้นที่ให้บริการอื่นๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค

กระบวนการผลิต
 แหล่งน�า้ดบิทีใ่ช้ในการผลติน�า้ประปาของ PTW คอืแม่น�า้เจ้าพระยา โดยมหีลกัเกณฑ์ในการท�าน�า้ดบิให้เป็นน�า้ประปาเช่นเดยีวกับของ TTW

วัตถุดิบและผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers)
 TTW มีวัตถุดิบที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิตน�้าประปามีดังต่อไปนี้
 (ก) น�้าดิบที่ TTW ใช้ในการผลิตน�้าประปาคือ น�้าจากแม่น�้าท่าจีนตอนกลาง โดยการสูบน�้าเข้าสู่โรงผลิตน�้า ณ ต.บางระก�า อ.บางเลน 
จ.นครปฐม โดย TTW สามารถสบูน�า้ดบิจากแม่น�า้ท่าจนีมาใช้โดยไม่มต้ีนทนุค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนยีมในการรบัสมัปทานประกอบ
กิจการประปาสัมปทานปีละ 200 บาท 
 (ข) สารเคมีหลักที่ TTW ใช้ในการผลิตน�้าประปา ได้แก่
  -  สารส้มน�้า
  -  ด่างทับทิม   
  -  คลอรีนเหลว   
  -  โพลีอิเล็กโตรไลต์
  -  ปูนขาว
 TTW ท�าการเลอืกซือ้วตัถุดบิจากผูจ้�าหน่ายหลากหลาย โดยการเลอืกซือ้จากผูผ้ลติท่ีมคีณุภาพของสนิค้าตามมาตรฐานและได้รบัการทดสอบ
โดยห้องปฏิบัติการทางเคมีของ TTW และต้องมีความสามารถในการจัดส่งและการส�ารองได้ตามความต้องการของ TTW อย่างทันท่วงที และ            
มีราคาที่เหมาะสม 
 เน่ืองจากสารส้มเป็นสารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิตน�้าประปา ปริมาณการจัดซื้อสารส้มจึงมีมูลค่าสูงท่ีสุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีท้ังหมด 
และมีผู้จัดจ�าหน่ายสารส้มในประเทศหลายรายด้วยกัน โดยสารส้มเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก ด้วยเหตุผลนี้หากเกิดกรณีที่
ไม่สามารถจัดซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใดรายหน่ึงได้ TTW สามารถจัดซื้อสารส้มจากผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น และสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้าประปาได้เช่นกัน

วัตถุดิบและผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers)
 PTW มีวัตถุดิบที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิตน�้าประปามีดังต่อไปนี้
 (ก) น�า้ดบิที ่PTW ใช้ในการผลติน�า้ประปาคือน�า้ดบิจากแม่น�า้เจ้าพระยา PTW สบูน�า้เข้าสูโ่รงผลติน�า้ ณ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

ทั้งนี้ PTW ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาเป็นจ�านวนเงิน 200 บาทต่อปี 
 (ข) สารเคมีหลักที่ PTW ใช้ในการผลิตน�้าประปา ได้แก่
  - สารส้มน�้า   
  - คลอรีนเหลว   
  - โพลีอิเล็กโตรไลต์
  - ปูนขาว
 PTW ไม่ใช้ด่างทับทิมในกระบวนการผลิตน�้าประปาเนื่องจากคุณลักษณะของน�้าดิบที่แตกต่างกันระหว่างน�้าดิบจากแม่น�้าท่าจีนและน�้าดิบ
จากแม่น�า้เจ้าพระยา ท้ังนี ้น�า้ดิบจากแม่น�า้ท่าจนีประกอบไปด้วยสารเคมปีนเป้ือนบางชนดิท่ีท�าให้น�า้มสี ีและด่างทบัทมิช่วยก�าจดัสารเคมปีนเป้ือน     
ทีก่่อให้เกิดสดีงักล่าว

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 TTW ให้ความส�าคัญถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตามจากกระบวนการผลิตน�้าประปาของ TTW ท�าให้เกิดตะกอนจากการผลิต 
ซึง่ตะกอนดงักล่าวจะถูกส่งไปยังกระบวนการรดีตะกอนโดยการผสมโพลอีเิลก็โตรไลต์ลงไปท�าให้ตะกอนจบัตัวกันก่อนทีจ่ะถูกน�าไปทิง้ในทีท่ีไ่ด้จดั
เตรยีมไว้ของ TTW ส่วนน�า้ทีไ่ด้จากการรดีจะถูกน�ากลบัเข้าไปในระบบใหม่เพ่ือผ่านกระบวนการผลติให้เป็นน�า้ประปาอกีครัง้ตามกระบวนการแบบ 
Zero Discharge โดย TTW ได้ด�าเนินการตรวจสอบกากตะกอนเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน
 ในขณะท่ีปรมิาณผลติน�า้ประปามแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้ของเสยีทีเ่กิดจากการกระบวนการผลติ ได้แก่ ตะกอนน�า้ประปา กม็ปีรมิาณ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  TTW เล็งเห็นความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�าการวิจัยเพื่อน�า
ตะกอนน�้าประปาซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ และอาจจะต่อยอดสร้างอาชีพแก่ชุมชนใกล้เคียง ในลักษณะการพัฒนา
เชิงสังคมในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคม/ชุมชน (Creating Shared Value: CSV) ในอนาคตอีกด้วย 
 ในปี 2561 จากการท�าการวิจัยโครงการน�าของเสียจากตะกอนน�้าประปามาเพิ่มมูลค่า บริษัทฯ สามารถน�าตะกอนน�้าประปามาท�าปุ๋ยหมัก     
ที่ใช้ปลูกกับข้าวสุพรรณบุรี 1 และข้าวโพดฝักอ่อน ท�าอิฐมอญ และถ่านอัดแท่ง เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง TTW กับชุมชนรอบโรงผลิต                 
น�้าประปาบางเลน
 นอกจากน้ี TTW ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และยังมีการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ดูแลสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและภาคท้องถ่ิน ได้แก่ ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.นครปฐม            
ชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน โดยการร่วมหารือและสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาแบบย่ังยืน ในการอนุรักษ์คุณภาพของแม่น�้าท่าจีนให้มีคุณภาพดี 
เพื่อที่จะท�าให้แหล่งน�้าและชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป อนึ่ง ที่ผ่านมา TTW ไม่มีข้อพิพาทและ/หรือถูกฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 ในส่วนของ PTW ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม กระบวนการผลิตน�้าประปาของ PTW มีลักษณะเป็นแบบ Zero 
Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตน้ัน ไม่มีการปล่อยน�้ากลับลงสู่แหล่งน�้าดิบ ท้ังน้ีน�้าที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกน�าย้อนกลับ      
ไปยังกระบวนการผลิตใหม่
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้น�าผลงานวิจัยสามารถน�าดินตะกอนน�้าประปามาผลิต สารดูดซับฟลูออไรด์, อิฐบล็อกประสาน, กระเบื้องปูพื้น และ
กระเบื้องตกแต่ง โดยน�าผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น อิฐบล็อกประสาน กระเบื้องปูพ้ืน และกระเบื้องตกแต่งมาใช้กับงานด้าน                 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต�าบลนาโคก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร ภายใต้โครงการเสรมิสร้างคณุภาพชวิีตของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด้่อยโอกาส ปี 2561 ของส�านกังานรองนายกรฐัมนตร ีพลอากาศเอก          
ประจนิ จัน่ตอง อนึ่ง ที่ผ่านมา PTW ไม่เคยมีข้อพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานหรือเอกชนรายใดเช่นกัน

แผนด�าเนินธุรกิจระยะยาวของทีทีดับบลิว
 การพัฒนาธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมธุรกิจเกี่ยวกับน�้าอย่างครบวงจร ได้แก่

การลงทุนเกี่ยวกับน�้าประปา  
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทในการพัฒนาทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ทางรัฐบาลได้มีแนวทางสนับสนุนการลงทุนในลักษณะ
โครงการเอกชนร่วมลงทุน โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ       
ของรัฐ การออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวทางของ
รัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้พัฒนาโอกาสการลงทุนโดยอาศัยความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้ยอดจ่ายน�้าของบริษัทเติบโตตามการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

การจัดการน�้าเสียชุมชนของประเทศไทย
 จากร่างแผนแม่บทการบรหิารจดัการน�า้เสยีชมุชน พ.ศ. 2560-2579 โดยกรมควบคมุมลพิษพบว่า ในปี 2561 มปีรมิาณน�า้เสยีชมุชนประมาณ 
10 ล้านลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้เพียง 3.2 ลบ.ม./วัน หรือร้อยละ 32 โดยส่วนใหญ่หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็น              
ผู้ดูแลการพัฒนาโครงการบ�าบัดน�้าเสียเอง ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างและการเดินระบบในระยะยาว ดังนั้น 
บริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทในการพัฒนาโอกาสการลงทุนในธุรกิจบ�าบัดน�้าเสียชุมชน และรวมถึงโอกาส
จากการขยายตัวของโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ

โอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) 
 ประเทศในกลุ่ม CLMV มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงร้อยละ 6-7 ต่อปี และมีประชากรในกลุ่มรวมกว่า 170 ล้านคน ซึ่งมี                      
ความต้องการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านน�้าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา, ลาว และเมียนมา ซึ่งมีประชากร            
อีกจ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงน�้าสะอาดได้
 โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการในต่างประเทศ แต่จะด�าเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากความเสี่ยงในการท�าธุรกิจในประเทศกลุ่ม 
CLMV นั้นยังสูงพอสมควร
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บมจ.
ทีทีดับบลิว

บจก.
ประปาปทุมธานี

*98.0%

32.0%

68.0%

25.31%

บจก.
ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส

ทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 3,990 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 60 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 1,200 ลานบาท

บมจ.
ซ�เค พาวเวอร

ทุนจดทะเบียน 9,240 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 7,370 ลานบาท
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กำรประปำส่วนภูมิภำค	ในพื้นที่ปทุมธำนี-รังสิต

ทุนจดทะเบียน	 1,200,000,000	บำท

ทุนช�าระแล้ว	 1,200,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 12,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ	100	บำท

สถานที่ตั้ง	 43	หมู่	3	ถนนเชียงรำกน้อย-บำงไทร	ต�ำบลบ้ำนปทุม	อ�ำเภอสำมโคก

	 	 	 จังหวัดปทุมธำนี	12160

	 	 	 โทรศัพท์		 (+662)	019-9484

	 	 	 โทรสำร	 (+662)	420-6064

เว็บไซต์ http://www.ptw.co.th

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ	 บริหำรและจัดกำรระบบผลิตและจ่ำยน�้ำประปำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ทุนจดทะเบียน	 60,000,000	บำท

ทุนช�าระแล้ว	 60,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 600,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ	100	บำท

สถานที่ตั้ง	 30/10	หมู่ที่	12	ถนนพุทธมณฑลสำย	5	ต�ำบลไร่ขิง	อ�ำเภอสำมพรำน

	 	 	 จังหวัดนครปฐม	73210

	 	 	 โทรศัพท์		 (+622)	019-9480

	 	 	 โทรสำร			 (+662)	420-6064

เว็บไซต์ http://www.two.co.th

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบรษิทัอืน่	(Holding	Company)	ท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ�ำหน่ำย

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนประเภทต่ำงๆ	ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ

ทุนจดทะเบียน	 9,240,000,000	บำท

ทุนช�าระแล้ว	 7,370,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 9,240,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ	1	บำท

สถานที่ตั้ง	 587	อำคำรวิริยะถำวร	ชั้น	19	ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย	แขวงดินแดง

	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 	 	 โทรศัพท์		 (+662)	691-9720

	 	 	 โทรสำร		 (+662)	691-9723

เว็บไซต์ http://www.ckpower.co.th
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การบริหารความเสี่ยง

	 บรษิทั	ทีทดีบับลวิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	มกีำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือให้ควำมเสีย่งระดบัองค์กรในแต่ละเรือ่ง
สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยฝ่ำยจัดกำรจะต้องผลักดันและท�ำให้แผนด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 สำมำรถ						
ปฏบิตัไิด้และเกิดผลส�ำเรจ็	โดยแต่ละฝ่ำยงำนจะต้องเสนอแผนกำรปฏิบตัแิละรำยงำนผลทกุไตรมำส	เพ่ือรำยงำนผลต่อคณะเจ้ำหน้ำที่
บริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Officer	:	RMO)	และสรุปรำยงำนกำรประชุมควำมเสี่ยงในแต่ละไตรมำส	เพื่อน�ำไปรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 (Risk	Management	Committee	 :	RMC)	หรือกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	
สังคม	บริษัทฯ	 จะต้องมีกำรทบทวนหัวข้อควำมเสี่ยงของตนเองอยู่เสมอ	 เพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์และเป็นปัจจุบัน	 ซึ่งถ้ำบริษัทฯ	 ม	ี												
กำรเตรียมตัวอยู่เสมอจะสำมำรถปรับกลยุทธ์หรือแผนด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ	ได้ทันท่วงที	และจะส่งผลดีในอนำคต	ซึ่งถ้ำมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ดี	กรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ	ที่มีผลต่อองค์กรก็จะสำมำรถแก้ไขหรือลดควำมรุนแรงของผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ		ลงได้ทั้งยังมี
โอกำสเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกำสของบริษัทฯ	อีกด้วย	
	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้ทบทวนทะเบยีนควำมเสีย่งองค์กรและปรบัปรงุรำยกำรควำมเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจำกสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและ
ภำยนอกให้เป็นปัจจบุนัเพรำะเหตกุำรณ์ต่ำงๆ	มกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ	บรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งองค์กรตำม
กรอบงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธ์ต่ำงๆ	โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้ำนคอื	ด้ำนกลยุทธ์	ด้ำนปฏิบตักิำรและด้ำนกำรเงนิ	โดยกำรจดัท�ำ
ทะเบียนควำมเสี่ยงที่ประกอบด้วยรำยกำรควำมเสี่ยง	 และมีมำตรกำรกำรควบคุมควำมเส่ียงกำรจัดกำรและติดตำมผลกำรด�ำเนิน												
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนงำนที่ได้จัดท�ำไว้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
1.	 ปริมาณการจ่ายน�้าไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ	มีปัจจัยเสี่ยง	5	หัวข้อ
	 1.1		เพิ่มปริมำณกำรรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำของ	กปภ.	ทั้ง	TTW	และ	PTW	
	 1.2	 ศึกษำ	 ส�ำรวจ	 วิเครำะห์	 และประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง	 ในเรื่องปริมำณควำมต้องกำรใช้น�้ำในพ้ืนที่ให้บริกำร						

ในปัจจุบัน	และ/หรือ	พื้นที่ศักยภำพในอนำคต
	 1.3		ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของผู้ผลิตน�้ำประปำรำยอื่นท้ังภำครัฐและภำคเอกชน	 ท่ีจะส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรจ่ำยน�้ำของ	

บริษัทฯ	ในพื้นที่ให้บริกำร
	 1.4	 วิเครำะห์ควำมผิดปกติของปริมำณกำรจ่ำยน�้ำของบริษัทฯ
	 1.5	 บริหำรกำรจัดกำรในกำรดูแลเครื่องจักร	อุปกรณ์หลัก	และระบบไฟฟ้ำ	พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงแก้ไขและป้องกัน	

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
2.	 คุณภาพน�้าประปาไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปา	มีปัจจัยเสี่ยง	2	ข้อ
	 2.1	 ก�ำหนดแผนงำนกำรเฝ้ำระวัง	และตรวจติดตำมอย่ำงเหมำะสม
	 2.2	 ประสำนงำน	แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมชลประทำน	กปน.	กปภ.	และส�ำนักงำนสิ่งแวดล้อม	ภำคที่	5	

(นครปฐม)	เป็นต้น		
3.		 การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
	 จดัท�ำแผนกำรพัฒนำควำมรู	้ค่ำตอบแทน	ส�ำหรบัพนกังำนทีม่ศีกัยภำพสงู	(High	Potential)	ให้มคีวำมแตกต่ำงจำกพนกังำนทัว่ไป

ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.		 ความสามารถในการเพิ่มธุรกิจน�้าประปา	และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้า	มีปัจจัยเสี่ยง	2	ข้อ
	 4.1	 กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร	และแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้ำของหน่วยงำนภำครัฐ
	 4.2		ด�ำเนินกำรศึกษำเพือ่หำพื้นที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ตำมล�ำดับโครงกำร	Ongoing	project,	Study	project	และ	

Lead	project
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การควบคุมภายใน

	 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง														

โดยในขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนใด	หำกเห็นว่ำมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้	ทกุฝ่ำยจะต้องมมีำตรกำรในกำรจดักำร	โดยกำรลดควำมเสีย่งให้อยู่

ในระดับที่ลดลงหรือในระดับที่ยอมรับได้	 องค์กรพยำยำมท่ีจะให้มีกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีดี	 เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจ

ว่ำสำมำรถด�ำเนินงำนแล้วบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงมั่นคงและย่ังยืนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 เพรำะ

หำกบริษัทฯ	มีกำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรควบคุมดูแลอย่ำงเหมำะสมแล้ว	บริษัทฯ	 ก็จะสำมำรถด�ำเนินงำนได้

ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ										

ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ดูแลระบบและก�ำกับกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอ	และ		

ด�ำเนนิงำนถูกต้องตำมหลกักำรของกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีดี่	มคีวำมโปร่งใส	ถูกต้องและเชือ่ถือได้	ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เมือ่วันท่ี		9	พฤศจกิำยน	2560	มมีตอินุมตัแิผนกำรตรวจสอบทัง้สิน้	จ�ำนวน	6	ครัง้และแต่งตัง้	ให้	บรษิทั	ตรวจสอบภำยในธรรมนติ	ิจ�ำกัด	

ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	 2561	 ร่วมกับส่วนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัท	ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ	 จ�ำกัด											

ได้มอบหมำยให้นำงสำวกรกช	วนสวัสดิ์	 ต�ำแหน่ง	 รองประธำนกรรมกำรบริหำร	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ

ภำยในของบริษัทฯ	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ	 บริษัท	ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ	 จ�ำกัด	และ	นำงสำวกรกช											

วนสวัสดิ์	 แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว	 เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ	 และมีประสบกำรณ์ใน																			

กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ	15	ปี	และเคยเข้ำรบักำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบ

ภำยใน	 ได้แก่	 หลักสูตร	 IT	Audit	 ของสภำวิชำชีพบัญชี	 อบรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน	CPIAT	หลักสูตร	COSO:2013																

ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ	 หลักสูตร	Asian	Confederation	 of	 Institutes	Of	 Internal	Auditors	 (ACIIA)	Conference	 2016	หลักสูตร													

The	Power	of	Professional	Alliances	หลักสูตรแนวทำงกำรสืบสวน	สอบสวน	กำรทุจริต	และหลักสูตร	Leading	IA	in	the	ERA	of	

digital	Disruption	ทัง้น้ีบรษิทัฯ	มส่ีวนตรวจสอบภำยในโดยต�ำแหน่งผูจ้ดักำรส่วนตรวจสอบภำยใน	ผ่ำนกำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้อง

กับกำรตรวจสอบภำยใน	หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	ด�ำเนินงำนตรวจสอบร่วมกับบริษัท	ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ	จ�ำกัด	

ตำมวงรอบจ�ำนวน	 3	คร้ัง	 และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรตรวจติดตำมตำมข้อเสนอแนะคงค้ำงเดิมจ�ำนวน														

2	 ครั้ง	 และมีกำรตรวจสอบพิเศษจ�ำนวน	 1	ครั้ง	 และเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ	 ส่วนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลตรวจสอบแจ้งต่อ		

กรรมกำรผู้จัดกำรเพ่ือทรำบ	ทั้งนี้ส่วนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน	 ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ								

เพ่ือมุง่เน้นควำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตังิำนกำรตรวจสอบ	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจหน้ำท่ีในกำรเสนอแต่งต้ัง	โยกย้ำย	และ

เลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน	บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติแห่งมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในและ									

กรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission:	

COSO	ที่ยอมรับได้ทั่วไปตำมหลักกำรและสำระส�ำคัญของกำรประเมินในปี	2561		
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	 บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในกรณี

ทีบ่รษิทัฯ	มกีารท�ารายการระหว่างกันซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั	

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ทั้งนี้	

การก�าหนดราคาเงื่อนไขการท�ารายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ	 เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคา

ตลาด	ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	และลงคะแนนเพื่อ

พิจารณาวาระดังกล่าว

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	มีนโยบายเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	

เงื่อนไข	และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในพระราชบัญญัต	ิ				

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด	และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า	(fair	

and	at	arms’	length)

	 ส�าหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป	

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2561	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

1. บริษัท ช.การช่าง 

   จ�ากัด (มหาชน)

   (CK)

   ด�าเนินธุรกิจรับเหมา   

   ก่อสร้าง

		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			(ถือหุ้นบริษัทฯ	ร้อยละ	

			19.40)

		มกีรรมการร่วมกัน	1	ท่าน

			คือ	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

			มกีารให้บรกิารระหว่างกัน

		ลกูหนีอ้ืน่	-กิจการ

			ที่เกี่ยวข้องกัน

		รายได้จากการ

			ขายน�้าประปา

		รายได้จากการ

			บริการ

45

164

42

45

164

42

		ค่าน�้าประปา

			และค่าบริการบ�าบัด

			น�้าเสีย	เป็นรายการ

			ที่มีการจ่ายตาม

			สัญญา



26 รายงานประจำาปี 2561

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

2. บริษัท ประปา

   ปทุมธานี จ�ากัด  

   (PTW)

   ด�ำเนินธุรกิจผลิต

   และจ�ำหน่ำย

   น�้ำประปำให้กับ

   กำรประปำ

   ส่วนภูมิภำคในพื้นที่

   ปทุมธำนี-รังสิต

  เป็นบริษัทย่อย

   (บรษิทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98)

  มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน 

   คือ

1. คุณไพรัช เมฆอำภรณ์

2. คุณฮิเดโอะ มัทซึโมโตะ

  มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร

   ใน PTW  1 ท่ำน คือ 

1. คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

  มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน

  รำยได้เงินปันผล

  ดอกเบี้ยรับ

  เงินให้กู้ยืม

   ระยะยำว - กิจกำร

   ที่เกี่ยวข้องกัน

  ดอกเบี้ยค้ำงรับ

  ค่ำบริหำรจัดกำร

887,037

29,562

461,080

217

6,000

  เงินปันผลรับ เป็น

   รำยกำรที่จ่ำยตำมที่

   ประกำศจ่ำย

  ดอกเบี้ยรับ เป็น

   รำยกำรที่จ่ำยตำม

   อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

   ขั้นต�่ำลบส่วนต่ำงที่

   ก�ำหนดต่อปี

  เงินกู้ยืมระยะยำวโดย  

   คิดดอกเบี้ยในอัตรำ

   ดอกเบีย้เงนิกู้ยืมข้ันต�ำ่

   ลบส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

   ตำมสัญญำ

  ค่ำบริหำรจัดกำร เป็น

   รำยกำรที่มีกำรจ่ำย

   ตำมสัญญำ

3. บรษัิท ไทยวอเตอร์ 

   โอเปอเรชั่นส์ 

   จ�ากัด (TWO)

   ด�ำเนนิธุรกจิให้บรกิำร

   ซ่อมบ�ำรุงรักษำ

   ระบบผลิต และ

   ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

  เป็นบริษัทย่อย

   (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

   68.0)

  มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร

   ใน TWO 2 ท่ำน คือ

1. คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

2. คุณธนัช ศิริเจริญ

  มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

  ต้นทุนขำยและ

   บริกำร

  รำยได้ค่ำบริหำร

   จัดกำร

  เจ้ำหน้ีเงนิประกัน

36,444

9,600

5,000

  ค่ำบริกำรและบ�ำรุง

   รักษำระบบผลิต

   น�ำ้ประปำ เป็นรำยกำร

   ที่มีกำรจ่ำยตำม

   สัญญำ

  ค่ำบริหำรจัดกำร 

   เป็นรำยกำรที่มี

   กำรจ่ำยตำมสัญญำ

  ค่ำเงินค�้ำประกัน 

   เป็นรำยกำรที่มี

   กำรจ่ำยตำมสัญญำ

4. บรษัิท ซีเค พาวเวอร์ 

   จ�ากัด (มหาชน)

   ด�ำเนินธุรกิจโดยกำร

   ถือหุ้นในบริษัทอื่น 

   (Holding Company)

  เป็นบริษัทร่วม

   (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

   25.31)

  มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

   คือ

1. ดร.ทนง พิทยะ

2. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์

  รำยได้เงินปันผล 41,977   เงินปันผลรับ 

   เป็นรำยกำรที่จ่ำย

   ตำมที่ประกำศจ่ำย



27บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า

รายการระหว่างกัน 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

5. บริษัท บางปะอิน 

   โคเจนเนอเรชั่น

   จ�ากัด

   ด�าเนินธุรกิจโดยการ

   ผลิตและส่งกระแส

   ไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

   ฝ่ายผลิต

		เป็นบริษัทย่อยของ

			บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	

			จ�ากัด	(มหาชน)

		ลูกหนี้การค้า

			และลูกหนี้อื่น	

			-	บริษัทที่

			เกี่ยวข้องกัน

		รายได้จากการ

			ขายน�้าประปา

		รายได้จากการ

			บริการ

4,468

45,877

2,966

4,468

45,877

2,966

		ค่าน�้าประปา

			และค่าบริการบ�าบัด

			น�้าเสีย	เป็นรายการ

			ที่มีการจ่ายตาม

			สัญญา

6. บรษัิท เอ็กซ์เปอร์ต 

   ทรานสปอร์ต 

   จ�ากัด

   ด�าเนินธุรกิจรถขนส่ง

   ขนาดใหญ่

		มกีรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	

			คือ	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

		มกีารให้บรกิารระหว่างกัน

		ลูกหนี้การค้า

			และลูกหนี้อื่น			

			-	บริษัทที่

			เกี่ยวข้องกัน

		รายได้จากการ

			ขายน�้าประปา

		รายได้จากการ

			บริการ

2

17

5

2

17

5

		ค่าน�้าประปา

			และค่าบริการบ�าบัด

			น�้าเสีย	เป็นรายการ

			ที่มีการจ่ายตาม

			สัญญา

7. บริษัท ที่ดิน

   บางปะอิน จ�ากัด

   ด�าเนินธุรกิจการซื้อ

   และการขาย

   อสังหาริมทรัพย์

   ที่เป็นของตนเองที่

   ไม่ใช่เพื่อเป็น

   ที่พักอาศัย

		มกีรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	

			คือ	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์

		มกีารให้บรกิารระหว่างกัน

		เจ้าหนี้การค้า

			และเจ้าหนี้อื่น	

			-	กิจการที่

			เกี่ยวข้องกัน

		รายได้จากการ

			ขายน�้าประปา

		รายได้จากการ

			บริการ

521

846

219

521

846

219

		ค่าบริการสูบน�้าเสีย

			ที่ผ่านการบ�าบัด

			ออกสูล่�ารางสาธารณะ

			ตามสัญญา

		ค่าน�้าประปา

			และค่าบริการบ�าบัด

			น�้าเสีย	เป็นรายการ

			ที่มีการจ่ายตาม

			สัญญา

8. Mitsui & Co., Ltd. 		กิจการทีอ่ยู่ในกลุม่บรษิทั

			เดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่

		มกีารให้บรกิารระหว่างกัน

		ลูกหนี้การค้า

			และลูกหนี้อื่น	

			-	บริษัทที่

			เกี่ยวข้องกัน

3.9 3.9 		ค่าศึกษาความเป็น

			ไปได้ส�าหรับโครงการ

			น�้าประปาในอนาคต



28 รายงานประจำาปี 2561

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	3,990,000,000	บาท	และทุนช�าระแล้วจ�านวน	3,990,000,000	บาท	

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	3,990,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	ราย	ณ		วันที่		28	ธันวาคม	2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.			บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 1,036,500,000	 25.98%

2.			บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 774,077,400 19.40%

3.			บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 	769,777,100 19.29%

4.			บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 204,740,666 		5.13%

5.			บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 	141,136,600		 		3.54%

6.			นายมิน	เธียรวร 					72,100,000 		1.81%

7.			AIA	COMPANY	LIMITED	-	EQ3P 65,742,100 		1.65%

8.			SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 41,771,575 		1.05%

9.			กองทุนเปิด	ธนชาตหุ้นปันผล 40,494,700 		1.02%

10.	STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 31,778,190 		0.80%

บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

นายมิน	เธียรวร

บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด
(มหาชน)

AIA	COMPANY
LIMITED	–	EQ3P

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

SOUTH	EAST	ASIA	UK	
(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED

บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด

กองทุนเปิด	ธนชาตหุ้นปันผล

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	
(มหาชน)

STATE	STREET	EUROPE	
LIMITED

25.98%

1.81%

19.40%

1.65%

19.29%

1.05%

5.13%

1.02%

3.54%

0.80%



29บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

2561 ครึ่งปีแรก 2560 2559 2558 2557

0.30 0.60 0.60 0.60    0.65

	 เพ่ือให้การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั	ททีีดบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	มแีนวทางทีช่ดัเจน	และเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้	

บริษัทฯ	จึงก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

	 ในการจ่ายเงินปันผลนั้น	บริษัทฯ	จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ	ในระยะเวลา	5	ปีข้างหน้า	รวมถึง

การรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	ทั้งนี้	 เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ	ที่									

อาจจะเกิดขึ้น	 ในกรณีท่ีบริษัทฯ	 เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้	 บริษัทฯ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุด			

เท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ�านวยเป็นล�าดับแรก	ทั้งนี้	จะไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	ส�ารอง

ตามกฎหมาย	และส�ารองอื่นๆ	ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ				

(หน่วย	:	บาท/หุ้น)



30 รายงานประจำาปี 2561

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท 
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบรษิทั	ททีีดบับลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	12	ท่าน	โดยม	ีดร.ทนง	พิทยะ	
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	และมีคณะกรรมการชุดย่อยท�าหน้าที่กลั่นกรองและก�ากับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท										
จ�านวน	5	คณะ	คือ
	 1.			 คณะกรรมการบริหาร
	 2.			 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 3.			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 4.			 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 5.			 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 บริษัทฯ	มีโครงสร้างคณะกรรมการ	และการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ	โดยมีกรอบการจัดการ	ดังนี้
	 ก)			 มกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดและไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึง่บรษิทัฯ	มกีรรมการอสิระในคณะกรรมการ

บริษัทจ�านวน	4	คน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี
	 ข)	 มคีณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	ทีม่คีวามเป็นอสิระ	โดยมหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	 รวมทั้งท�าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้	ทั้งนี้	
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	แต่ไม่เกิน	
5	คน	โดยในจ�านวนนีมี้กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย	2	คน	และอย่างน้อย	1	คน	เป็นผูม้คีวามรู	้ความเข้าใจ	

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ

หมายเหตุ		(1)	ส่วนกฎหมายและก�ากับดูแลกิจการ	สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการองค์กร(1)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวิศวกรรม

สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานปฏิบัติการ
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รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ
2.			นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์
3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล
4.			นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	(1)

5.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ

6.			นายสุวิช	พึ่งเจริญ	
7.			ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์
8.			นางพเยาว์	มริตตนะพร	(3)

9.			นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	(2)	

10.	นายชุนสุเกะ	มุไร
11.	นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ
12.	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์

กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ
กรรมการ	และรองประธานกรรมการ
กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการตรวจสอบ																								
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ	และกรรมการบริหาร
กรรมการ	และกรรมการบริหาร
กรรมการ	กรรมการบริหารความเส่ียง	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเส่ียง	กรรมการบรรษัทภิบาล								
และกรรมการผู้จัดการ

17	ธันวาคม	2551
26	กันยายน	2549
25	กุมภาพันธ์	2559
26	กันยายน	2549

26	กันยายน	2549

26	กันยายน	2549	
11	กันยายน	2543
17	กุมภาพันธ์	2558
12	ธันวาคม	2561

27	กุมภาพันธ์	2561
21	ธันวาคม	2560
1	มีนาคม	2561

โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ	:			(1)	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2018	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
   (2)	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2018	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	เป็นกรรมการอิสระ
   (3)	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2019	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หรอืมปีระสบการณ์ด้านบญัช	ีเพ่ือท�าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการในการก�ากับดแูลกิจการ	สอบทานการบรหิารงาน	
การควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งการจัดท�ารายงานทางการเงินเพ่ือให้การด�าเนินงานและ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

	 ค)		 ประธานกรรมการ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และ
ไม่ด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในคณะอนุกรรมการ	เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

	 ง)		 มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน	โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	
	 จ)		 มีกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่มากกว่า	12	คน	 โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ	ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน	12	คน	 เป็น										

ผู้หญิงจ�านวน	2	คน	ดังนี้

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่	
	 1.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นายพงษ์สฤษดิ์	 ตันติสุวณิชย์กุล	นายสมบัติ	กิจจาลักษณ์	 	นางพเยาว์	มริตตนะพร	นายสุวิช	พึ่งเจริญ	และ											

นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท	หรือ
	 2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	หรือ	นายสมบัติ	กิจจาลักษณ์	หรือ	นางพเยาว์	มริตตนะพร	หรือนายสุวิช	

พึ่งเจริญ	หรือ	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายชุนสุเกะ	มุไร	หรือ	นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ	รวม
เป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการมีการก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	3	 เดือน	และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น	 โดยมีการก�าหนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	 ฝ่ายกิจการ
องค์กรได้ส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุให้คณะกรรมการก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	10	วัน	และมกีารส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยในปี	 2561														
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	24	ครั้ง	ดังนี้	
 	 คณะกรรมการบริษัท	มีการประชุม	จ�านวน	5	ครั้ง
 	 คณะกรรมการบริหาร	มีการประชุม	จ�านวน	5		ครั้ง
 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุม	จ�านวน	5	ครั้ง



32 รายงานประจำาปี 2561

 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีการประชุม	จ�านวน	4	ครั้ง
 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	มีการประชุม	จ�านวน		2	ครั้ง	
 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีการประชุม	จ�านวน	2	ครั้ง
 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	จ�านวน	1	ครั้ง
	 คณะกรรมการได้มีการทบทวน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าองค์กร	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	รวมถึงได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
ทกุชดุเป็นประจ�าทกุปี	โดยในปี	2561	คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาวิสยัทัศน์ของบรษิทัฯ	ให้ด�ารงไว้คงเดมิคอื	“เป็นบรษัิทชัน้น�าของประเทศ 
ในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น�้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้ด�ารงกลยุทธ์และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยไว้คงเดิม	และมีการ
ก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส	4	
ของทุกปี

กรรมการอิสระ 
	 บริษัทฯ	มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด	และต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยการพิจารณา
คดัเลอืกแต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษทัฯ	จะค�านงึถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย	ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์	และคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ตามหนังสอืท่ี	ก.ล.ต.	จ(ว.)	59	ลงวันท่ี	1	ธันวาคม	2547	เร่ืองการก�าหนดนิยามกรรมการอสิระ	ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีมีความเข้มงวดกว่านิยามกรรมการอิสระของ	
ก.ล.ต.	ดังนี้
	 1.	 ถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
	 2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งไม่เป็น

ลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้องและ
บุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงนิและบรหิารงานของบรษิทัฯ	บรษิทัในเครอื	บรษิทัร่วม	หรอื
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ	และรวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปีก่อนได้รบัการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า	การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ

	 5.	 ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกับ						
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 6.	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ได้โดยอสิระ	โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ	รวมท้ังผูท่ี้เก่ียวข้องหรอืญาตสินทิของบคุคลดงักล่าว

	 7.	 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ
	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน	

ห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	0.5	ของ
จ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	 ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ												
ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 10.	 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 11.	 สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 12.	 ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ	

กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจตาม
กฎหมายนั้น	 ทั้งน้ี	 ในความผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	 หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดทั้งสิ้น	4	คน	จาก
กรรมการทั้งคณะ	12	คน	โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ไม่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า	5	บริษัท	ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้	ดังนี้
	 (1)	 ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	 เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติท่ีประชุม													

ผู้ถือหุ้น	และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 (2)	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที	่							

ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 (3)	 ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ	มุ่งหวัง	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
	 (4)	 จัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 (5)	 พิจารณาอนุมตังิบประมาณการลงทุน	และงบประมาณในการด�าเนินการของบริษทัฯ	ประจ�าปี	รวมท้ังดแูลการใช้ทรัพยากรของบรษิทัฯ
	 (6)	 จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูล	 และข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	 ถูกต้องและเพียงพอ	และยืนยัน												

การตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
	 (7)	 จดัให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมปีระสิทธิภาพ	และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม	เพียงพอ	

รวมทั้งมีการติดตาม	การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
	 (8)	 พิจารณาก�าหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของ														
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว	

	 (9)	 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการ	และฝ่ายบริหาร	ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	
	 (10)	พิจารณาประเมินผลงาน	 ก�าหนดเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 สวัสดิการ	 โบนัส	 บ�าเหน็จ	 และผลตอบแทนอื่นๆ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายและ																																		

สิ่งอ�านวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ	 รวมถึงก�าหนดแผนส�ารองเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรท่ีจะด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญของ
ฝ่ายบริหาร	ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	 (11)	พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	หน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ	และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร	 คณะอนุกรรมการต่าง	 ๆ	
และฝ่ายบริหารตามความเหมาะสม

หน้าที่ของประธานกรรมการ 

	 ประธานกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรท�าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอืน่ๆ	เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาว	 โดยเป็นผู้น�าในความคิด	ความสร้างสรรค์	 รวมท้ังความสามารถของกรรมการ	และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 เข้าด้วยกัน																	
เพ่ือส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ	ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวประสบความส�าเร็จตามแผนด�าเนินงาน	ตดิตามการด�าเนนิกิจการ
ของฝ่ายจัดการ	 ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล									
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

	 ก.	 ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ	ให้เกิดความยุติธรรม	รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ	ด้วยความเท่าเทียมกัน
	 ข.	 ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิติังานเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 ท้ังในด้านการก�ากับของหน่วยงานและของบรษิทัฯ	ตลอดจน		

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระ ตำาแหน่ง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ ประธานกรรมการ

2.			นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล

3.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.			นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบรรษัทภิบาล
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หน้าที่ประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ

	 ท�าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง	 เพ่ือให้การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุ้นให้
กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น	 โดยมีการมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม	
ดแูลให้กรรมการทุกท่านได้รบัข้อมลูทีถู่กต้อง	ตรงเวลา	และชดัเจน	เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ	ซึง่จะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ขององค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ	
มกีารบรหิารจดัการด้านเวลาท่ีเพียงพอส�าหรบัคณะกรรมการในการปรกึษาหารอื	และแสดงความคดิเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวาง
ในวาระประชุมที่ส�าคัญ	ทั้งนี้	เป็นผู้น�าแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทำางาน

	 ก.	 ดูแลให้มีการจัดโปรแกรม	Orientation	และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน	ให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน	ซึ่งจะช่วยให้กรรมการใหม่เข้าใจ
และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว

	 ข.	 สนบัสนุนส่งเสรมิให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทกัษะ	ความรูใ้นด้านต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่การปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการใน
สถาบันที่มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับ	เช่น	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

	 ค.	 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท�างานร่วมกันอย่างเป็นทีม	 อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน	
ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ	 ทั้งแบบประเมินตนเอง	 แบบประเมินไขว้	 และแบบประเมินกลุ่ม	 น�าผล																				
การประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการ

	 ง.	 ก�าหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

	 ดแูลให้มกีารสือ่สารระหว่างผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ	ด้วยความมปีระสิทธิภาพ	และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตดิต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ																			
ในการประชมุผูถื้อหุ้นอย่างเตม็ที	่ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	การซกัถามหรอืขอค�าชีแ้จงเพ่ิมเตมิ	การรับทราบ
รายงานประจ�าปี	การอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็	การอนมุตัเิงนิปันผล	การแต่งตัง้กรรมการ	และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ	การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม	ดูแลให้มีการน�านโยบายและการตัดสินใจของ											
คณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล	 สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล	 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม													
ให้เกิดข้ึนในทุกระดบั	ตัง้แต่กรรมการ	ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถึงพนักงาน	 โดยปฏิบัตติามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ	 เพ่ือส่งเสริมบรรษทัภิบาล
ขององค์กร	

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้	

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร

2.			ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร

3.			นายสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมการบริหาร

4.			นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ กรรมการบริหาร

5.			นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร	และเลขานุการ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้
	 (1)	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ	นโยบาย	 (Policies)	 และกลยุทธ์	 (Strategies)	 ท่ีก�าหนดโดย																				

คณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
	 (2)	 ก�ากับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่	รวมทั้งพิจารณาอนุมัติด�าเนินโครงการต่างๆ	ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงิน

ตามข้อ	(3)
	 (3)	 มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมใดๆ	 ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ	 ในวงเงินไม่เกิน	 50	 (ห้าสิบล้านบาท)	 ทั้งนี้	 การอนุมัติดังกล่าว																		

ต้องไม่เป็นรายการทีม่คีวามขดัแย้งหรอืมีส่วนได้ส่วนเสยีกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเหน็ชอบจากผูถื้อหุ้นตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 (4)	 มอี�านาจพิจารณาอนมุตั	ิและ/หรอื	ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	หรอืการด�าเนนิการใดๆ	อนัมผีลผกูพัน
ต่อบริษัทฯ	ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์	(Policies	and	Strategies)	ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

	 (5)	 มอี�านาจว่าจ้าง	แต่งตัง้	ลงโทษทางวินัย	เลกิจ้าง	ให้ออก	ปลด	ก�าหนดเงนิเดอืน	โบนัส	สวัสดิการ	และผลตอบแทนอ่ืนๆ	รวมทัง้ค่าใช้จ่าย
และสิง่อ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีห่รอืพนกังานของบรษิทัฯ	ทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืเทียบเท่าข้ึนไป	แต่ไม่รวมถึง
กรรมการผู้จัดการ

	 (6)	 มีอ�านาจแต่งตั้ง	ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	มอบหมายแนวนโยบาย	ก�ากับดูแล	ก�าหนดผลตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าใช้จ่าย	และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรบัคณะท�างานพิเศษเพ่ือด�าเนินงานเฉพาะเร่ือง	รวมถึงอนุมตัข้ิอเสนอของคณะท�างานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ	(3)

	 (7)	 มีอ�านาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม	โดยการก�าหนด
ผลตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าใช้จ่าย	และสิ่งอ�านวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าว													
ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 (8)	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
	 อย่างไรก็ดี	คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด	จะเข้าท�ากับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน	การบัญชี	การบริหาร		และการสอบทานงบการเงิน
ของบรษิทัฯ	โดยมนีายไพรัช	เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ	และมผีูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน	
ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดก�าหนดไว้ดังนี้
	 (1)	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
	 (2)	 สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	ให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ		พิจารณาความเป็นอสิระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.			นายไพรัช	เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ

3.			นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.			นายไพรัช	เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.			นางพเยาว์	มริตตนะพร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.			นายชุนสุเกะ	มุไร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร	ท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้
	 (1)	 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 รวมท้ังคัดเลือก

บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 แล้วแต่กรณี	 ท้ังนี้	 ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นน้ัน	 ให้รวมถึง														
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

	 (2)	 พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ	รวมท้ังด�าเนนิการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

	 (3)	 จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน	 (Succession	Plan)	ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ	 โดยม	ี						
หลักเกณฑ์	คือ

	 	 3.1	ก�าหนดวิธีการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งในองค์กร
	 	 3.2	ก�าหนดต�าแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบทอด
	 	 3.3	ก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งหลัก
	 	 3.4	ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง	หรือผู้สั่งสมประสบการณ์เพื่อพัฒนา	เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง
	 	 3.5	สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้น�าส�าหรับบุคคลที่ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง	
	 (4)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	 (5)	 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือให้ความเหน็ชอบแล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมัุติ
	 (6)	 พิจารณาเสนอเงินเดอืนและการปรับอตัราเงินเดอืน	รวมถึงผลตอบแทนอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ	แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 (7)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 (3)	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์
หรือกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (4)	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี							
ความถูกต้อง	ครบถ้วนและทันเวลา

	 (5)	 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน	และอนุมัติงบสอบทานรายไตรมาส
	 (6)	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น	

โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 (7)	 จดัท�ารายงานการก�ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจ�าปีของบรษิทั	ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 (8)	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน	ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
	 (9)	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้	



รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล

3.   นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการบรรษัทภิบาล

4.   นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้
 (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 (2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก       

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ
 (4) มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และรายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการบริษัท
 (5) มีอ�านาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้
 (1) ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบรษิทัฯ พร้อมทัง้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ฏิบตัิ

ตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารประเมนิผล

และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ
 (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
 (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
 (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.   นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.   นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.   นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2019 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ท้ังนี้ ข้อค�าถามข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการ เพ่ือให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผล                      
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เลขำนุกำรบริษัท
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้ นางสาวสดุารตัน์ เจยีมจนัทร์ ผูอ้�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบรษิทัโดยมอี�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งเพ่ือท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้ 
 (1) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�าหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม              

อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ 
 (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
 (3) บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ รวมท้ังติดตามให้มกีารปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น และมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการ 
 (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
 (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
 (6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 (7) ดูแลเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน

ประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

คณะผู้บริหำร
 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

ส่งไปรษณีย์ ส่งอีเมล์ โทรศัพท์

ฝ่ายกิจการองค์กร 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต�าบลไร่ขิง 

อ�าเภอสามพราน นครปฐม 73210

cg@ttwplc.com (+622) 019-9490-3

(+622) 019-9484-9

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ

2.   นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

3.   นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

4.   นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร

5.   นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6.   นายพิพัฒน์ คติกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.   นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

8.   นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

กำรติดต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยสามารถ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้ 
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้
 (1) มีอ�านาจอนุมัติการท�านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 (2) มอี�านาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบ ค�าสัง่ และข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างานของบรษิทัฯ เช่น การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน 

และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
 (3) มีอ�านาจที่จะมอบอ�านาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ        

ในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
 (4) มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอ�านาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจด�าเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอ�านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ�านาจ 
นั้นๆ ได้

 (5) มีอ�านาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต�า่กว่าผู้อ�านวยการฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจ�านวน
พนักงานรวมไม่เกิน 315 อัตรา

 (6) มีอ�านาจก�าหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและส่ิงอ�านวยความสะดวกของผู้อ�านวยการฝ่ายหรือ            
เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อน�าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 (7) มอี�านาจก�าหนดโครงสร้างอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนของพนักงานระดบัต�า่กว่าผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืเทียบเท่า ท้ังนี ้อตัราเงนิเดอืน 
(ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัทฯ

 (8) มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก�าหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
และสิ่งอ�านวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 
200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการ         
น�าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี สามารถมอบอ�านาจช่วงต่อการด�าเนินการข้างต้นท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่
คณะท�างาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม

 (9) มีหน้าที่ด�าเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 (11) มีหน้าท่ีน�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพ่ือการอื่นใดตาม                    

ความเหมาะสม
 (12) มหีน้าท่ีศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี�านาจพิจารณาอนมุตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร
 (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอ�านาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
 (14) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
 อย่างไรก็ด ีกรรมการผูจ้ดัการและผูท่ี้ได้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการไม่มอี�านาจในการทีจ่ะอนุมตัเิรือ่งหรอืรายการท่ีตนเองหรอืบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

39บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร   

อำยุ    71 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 ธันวาคม 2551
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  0.0085   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
    บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
    บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
2548 - 2549  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2548  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
 

อำยุ    73 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ
     รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

  ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 มหาวิทยาลัยนครพนม
  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านวิศวกรรม) 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

 มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)   

 มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547 

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 366 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  0.0226   ทางอ้อม  0.0025
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ดร.ทนง พิทยะ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
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อำยุ    46 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ 
     ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

  ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 University of Michigan Ann Arbor, U.S.A.
  ปรญิญาตร ี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
  หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement 

 (UFS) รุน่ 9/2550
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ 35/2550 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุน่ 155/2555 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
    บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ
    บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2554 - 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
    บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2557-2558  กรรมการ
    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

นำยพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
    บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
                         บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2541 - 2558  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
                       บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2537 - 2558  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
                         บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
                        บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ากัด
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จ�ากัด
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
    บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จ�ากัด
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อำยุ    73 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
     กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

 California State University, Long beach, U.S.A.
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Advanced Management Program: The International Senior 

 Managers’ Program
 Harvard University, Graduated School of Business Administration, 
 U.S.A.
  สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ 2560 
  สัมมนา Directing in the year of the rooster: Hot Issues and 

 Outlook for 2560 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  สัมมนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย 

 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)
ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
บริษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่น
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
2539 - 2546  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
2532 - 2539       กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
2528 - 2532  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท กระเบื้องทิพย์ จ�ากัด

อำยุ    68 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
     กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิต 

 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 9/2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 (ปรอ.) รุ่นที่ 11 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)
ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2561  ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2559  รองอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2542 - 2543  กรรมการและผู้อ�านวยการ
    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2540 - 2541  ผู้ว่าการ
    รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
    รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 
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อำยุ    62 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ 
     กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 กันยายน 2543
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)  

 มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
 ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)
ทางตรง  0.0250   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร  
    บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2558  กรรมการ
    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2553  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
    บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
2543 - 2554  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

อำยุ    72 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ
     กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์    

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบ

 ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8/2547 
 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

 รุ่นที่ 1/2546 
 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Mini MBA  

 มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์  ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)
ทางตรง  -ไม่มี-   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
    บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2549  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2532 - 2537  ผู้จัดการทั่วไป
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2539 - 2546  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด

ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ นำยสุวิช พึ่งเจริญ
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อำยุ    62 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ 
      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11/2553 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  0.000003
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปจัจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง / 
    กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
    บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2558  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2557  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด
2554 - 2557  กรรมการ
    บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

อำยุ    60 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) 

 Youngstown State University, Ohio, U.S.A.
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
บริษัทอื่น
2559 - ก.ย.2561 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2558 - 2559  รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2557 - 2558  ผู้อ�านวยการส�านักการโยธา
2556 - 2559  กรรมการ 
    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2555 - 2557  รองผู้อ�านวยการส�านักการโยธา
2549 - 2555  ผู้ตรวจราชการ 9 
    ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร

นำงพเยำว์ มริตตนะพร นำยภัทรุตม์ ทรรทรำนนท์ 
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อำยุ    53 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมาย 
 มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
บริษัทอื่น
2561– ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
    ประจ�าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
    บรษัิท มิตซยุ แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (ประเทศสงิคโปร์)
2559  ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการบุคคล หน่วยงานวางแผนและ
    บริหาร (เครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน) 
2557  ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการบุคล หน่วยงานธุรกิจโครงการ
    โครงสร้างพื้นฐาน
2555  ผู้จัดการใหญ่ แผนกพัฒนาโครงการ 3 
2555  ผู้จัดการใหญ่ แผนกบริหารธุรกิจไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ 
    (IPP)  
2552  ผู้จัดการใหญ่ แผนกพัฒนาโครงการพลังงาน 2 
2550  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ แผนกการบริหารการลงทุน 
2547  ผู้จัดการใหญ่ แผนกโครงการ 
    บรษัิท มิตซยุ แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (ประเทศบราซลิ)
2542  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ แผนกโรงงานเคมี
2539  ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 
2532  แผนกเคมี
    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (ประเทศญี่ปุ่น)

อำยุ    46 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ  
     กรรมการบริหาร  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ธันวาคม 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี สาขาการจัดการนโยบาย  
 มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 256/2018 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

-ไม่มี-
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
บริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
    บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป
    แผนกธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด
2559 - 2560  รองผูจั้ดการท่ัวไป ภาคท่ี 4 หน่วยการพัฒนาโครงการท่ี 1 
    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (กรุงโตเกียว)
2554 - 2559  รองผูจั้ดการท่ัวไป ภาคท่ี 3 หน่วยการพัฒนาโครงการท่ี 1 
    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (กรุงโตเกียว)
2548 - 2557  รองผู้จัดการโครงการ 
    บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ากัด (ประเทศไทย)

นำยชุนสุเกะ มุไร นำยฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ
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อำยุ    48 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ
     กรรมการบริหาร
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     กรรมการบรรษัทภิบาล
     กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub 
 concentration : Financial Economics, 
 Boston University
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (AACP) 

 รุ่นที่ 20/2015 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2015 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่24 (วตท.24) 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ท่ี 11 

 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุน่ที ่19 

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ

 นักบริหารระดับสูง (ปศส.)
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

หลานนายปลิว ตรีวิศวเวทย์

นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

บริษัทจดทะเบียน
2558-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
   บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
2557-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน 
   บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
2557-2560 กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ฟ้าอมรเครื่องจักร จ�ากัด
2557-2560 กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
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อำยุ    59 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
     รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2013 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 การติดตามและควบคุมผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ 2558 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management, 

 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จ�ากัด
 การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 

 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
ผู้จัดการส่วนซ่อมบ�ารุง
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 

อำยุ    46 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
     รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 121/2009 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

 สมาคมจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์

 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายการคลัง
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

กรรมการ   
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด 
กรรมการ 
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 
กรรมการ   
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ 
บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี - 

นำยธนัช  ศิริเจริญ นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
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อำยุ    54 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร 
     เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 186/2014 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2011

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2015 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกาบริษัทไทย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 1/2017) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE6/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูร Boardroom Success through Financing Investment (BFI), 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCAIL 

 REPORTING รุ่นที่ 6
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่ลแนล กรุ๊ป จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี -

อำยุ    52 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โครงสร้างพื้นฐานและ
 การบริหาร) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 หลักสูตร TMA Thailand Management Day 2018, 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Myanmar insight 2018

 สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา 
 หลักสูตร กฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 

 สภาอุตสาหกรรม
 หลักสูตร โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจใน

 เมียนมา 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร กิจกรรมดูงาน International Field Trip : CLMV 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Energy Symposium 2016 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  0.00001  ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ผู้อ�านวยการบริการลูกค้า
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง
บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสนามงานท่อประปา
กิจการร่วมค้า JWTWCK
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี - 

นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ นำยหงษ์ทอง อำทิตย์
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อำยุ    51 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาโท การจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการจัดการ

 น�้าสูญเสีย
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตร การติดตามและควบคุมผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ 2558 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management, 

 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จ�ากัด
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Business Capability Enhancement Program (BCEP) 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2558-2562 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
   บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
2558 ผู้จัดการส่วนคุณภาพ 
   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
2557-2558 ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน�้าประปาปทุมธานี ฝ่ายปฏิบัติการ
   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
2554-2556 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
2540-2548 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
   บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี -

อำยุ    53 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
     ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ 

 สาขาคอมพิวเตอร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับกิจการส�าหรับผู้บริหาร 

 (Governance Risk and Compliance) 
 สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS 
 หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

 (Internal Audit Certify Program) 
 สภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการจัดการ

 น�้าสูญเสีย 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management, 

 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จ�ากัด
 หลกัสตูร Leadership for QMS and EMS

 บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ  
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายปฎิบัติการ 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ประยุกต์ทางการบริหารธุรกิจ  
บริษัท บิสซิเนทส์  แอพพริเคชั่น จ�ากัด
ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์  
บริษัท สยามคายาบา จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี - 

นำยพิพัฒน์ คติกุล นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ
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อำยุ    46 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     และธุรการ
     ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลกัสตูร Leadership for QMS and EMS

 บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
 หลักสูตร ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต�่าและแนวทางในการบริหาร

 ค่าตอบแทน ภาคปฏิบัติ
 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Engaging Thailand’s Workforce of the future

 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
 หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management, 

 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จ�ากัด
 หลักสูตร เตรียมตัวอย่างไร เพื่อแข่งขันในยุค Industry 4.0, 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สถาบันไทย-เยอรมัน
 หลักสูตร Building Employee Engagement during Change

 Dale Carnegie
 หลักสูตร สู่ความท้าทายใหม่ทางธุรกิจในการบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิตอล

 Business Plus
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%)

ทางตรง  - ไม่มี -   ทางอ้อม  - ไม่มี -
ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท โพรเกรส ซอฟต์แวร์ จ�ากัด (Progress Software Co., Ltd.)
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จ�ากัด 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   

- ไม่มี -

นำงบุศวรรณ ผลประเสริฐ



กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร
จ�ำนวนหุ้น 

ณ ต้นปี

ซื้อขำย

ระหว่ำงปี

จ�ำนวนหุ้น 

ณ สิ้นปี

สัดส่วน

ถือหุ้น

บริษัท (%)

1.   ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 342,500 - 342,500 0.0085

2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 1,100,000 200,000 900,000 0.0226

      -  นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ คู่สมรสนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 100,000 - 100,000 0.0025

3.   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันตสิวุณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร - - - ไม่มี

4.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

5.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ    กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

6.   นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ - - - ไม่มี

7.   ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ 1,000,100 - - 0.0250

8.   นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ - - - ไม่มี

      -  นายประเสริฐ มริตตนะพร คู่สมรสนางพเยาว์ มริตตนะพร 100 - 100 0.000003

9.   นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

10. นายชุนสุเกะ มุไร กรรมการ - - - ไม่มี

11. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - ไม่มี

12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - - - ไม่มี

13. นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

- - - ไม่มี

14. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหาร

- - - ไม่มี

15. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร - - - ไม่มี

16. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 400 - 400 0.00001

17. นายพิพัฒน์ คติกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ - - - ไมมี

18. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - - - ไม่มี

19. นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

- - - ไม่มี

51บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

กำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 
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กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
 บรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคญัของการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนควบคูไ่ปกับการพัฒนาสงัคมและดแูลสิง่แวดล้อม  
โดยได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุม
ทกุมติทิัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม และบรหิารงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงความรบัผดิชอบต่อภารกิจหลกัในการผลติน�า้ประปา
ที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 บรษิทัฯ ตระหนักดว่ีาความส�าเรจ็และความย่ังยืนขององค์กร มไิด้วัดจากความสามารถในการท�าก�าไรเพียงอย่างเดยีว หากยังรวมถึงการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมท้ังผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพ่ึงพา             
ตนเองได้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการจัดการด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับน�้า พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน�้า คุณภาพชีวิต” 
บรษิทัฯ จงึมุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจบรหิารจดัการน�า้อย่างครบวงจร การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ การบรหิารความเสีย่ง การดแูลและพัฒนาศักยภาพพนกังาน 
การดูแลรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรม 
 นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัทฯ  ยังตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�าเนินโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนา        
อย่างยั่งยืนของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีหน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 
ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู ้และมคีณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนก�าหนดทศิทาง นโยบาย แผนงาน และจดัท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภายใต้งบประมาณที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยกระดับการด�าเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ย่ังยืน” เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ SDGs 
(Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR 
(Corporate Social Responsibility) ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์องค์กร เป็นการสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV            
(Creating Shared Value) เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาทิเช่น การด�าเนินงานโครงการวิจัย
ตะกอนน�้าประปาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดภาระในการก�าจัดของเสียและรักษาส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันชุมชนมีรายได้เพ่ิม 
จากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 

กำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำรำยงำน
 บริษัทฯ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ�าปี และได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนแยกเป็นฉบับ         
ต่างหากจากรายงานประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานขององค์กรที่ครอบคลุมการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.ttwplc.com โดยอ้างตามแนวทางมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) 
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภำพชีวิต และสิ่งแวดล้อม



กำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
 การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 1.  มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตามภารกิจหลักขององค์กร 
 2.  ปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3. สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR In Process) โดยค�านึงถึง

การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน�ามาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
 4. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative)  
 5. ผลกัดนัให้พนกังานทุกระดบัและคูค้่า พันธมติรทางธุรกิจ มส่ีวนร่วมในกิจกรรม CSR ทัว่ทัง้องค์กรมจีติส�านึกและพฤตกิรรมในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
 6. ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสงัคม เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่บรษิทัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม  
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก�าหนดงบประมาณไว้เพ่ือการดังกล่าวทุกปี           
โดยจะท�าการก�าหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร ซึ่งกิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารในการท�าแผนงบประมาณประจ�าปี และได้ตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้ด�าเนินธุรกิจ โดยบุตรหลานของชุมชนในพ้ืนที่จะได้รับโอกาสเมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะท�า       
การรับสมัครจากคนในท้องถิ่นเป็นล�าดับแรก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญัด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยการด�าเนนิธุรกิจทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การประหยัด
พลังงาน การอนุรักษ์น�้า การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์โครงการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป
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54 รายงานประจำาปี 2561

 บริษทัฯ ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัเป็นเรือ่งส�าคญัของการประกอบกิจการ ซึง่มคีวามสมัพันธ์โดยตรงกับประสทิธิผล
ของผลผลิต ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังจะน�าไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ อย่างย่ังยืน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นบริหาร 
จดัการความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในเชงิป้องกนั ด้วยเป้าหมายสงูสดุ คือ “อบุตัเิหตเุป็นศนูย์” กล่าวคอื ทกุคนปฏิบตังิานได้ลลุ่วง ไม่มอีบุตัเิหตุ
หรือความสูญเสียใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจน
ปลกูฝัง จติส�านึกในเรือ่งความปลอดภัยและอาชวีอนามยัให้กับผูท่ี้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู จนถึงพนกังานระดบัปฏิบตักิาร
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างชัดเจนสอดคล้อง   
ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัตคิวามปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายความปลอดภัย
ในการท�างานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน

นโยบำย คุณภำพ สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีด�าเนินระบบ ISO 9001, ISO 14001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 1. ผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม
 3. ปรบัปรงุและพัฒนาความรูค้วามสามารถ ทักษะ และความช�านาญให้กับพนักงานทกุคนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เกิดจติส�านกึในด้านคณุภาพ 

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ
 5. ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 6. ป้องกันและลดอบุตัเิหต ุอนัตราย และความเจบ็ป่วยจากการปฏบิตังิานของพนกังานและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง จากการด�าเนินงานของบรษิทัฯ
 7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น และด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อผลกระทบต่อบุคคลและ

ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ก�าลังคน เวลา อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อผลักดันเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก�าหนด

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือท�าหน้าทีพิ่จารณา
นโยบาย แผนการด�าเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย       
การเจบ็ป่วยหรอืการเกิดเหตุเดือดร้อนอนัเนือ่งจากการท�างานหรอืความไม่ปลอดภัยในการท�างาน  รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรงุ
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัย
ในการท�างานของพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ รวมทั้งการส�ารวจการปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยในการท�างาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
ทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ชื่อ-สกุล ระดับ / ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งใน คปอ.

1.   นางรุ่งนภา มณีเกษมสุข  ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน�้าประปาบางเลน ประธาน

2.   นายอนุชิต อริยา ผู้จัดการแผนกบ�ารุงรักษา รองประธาน

3.   นายสุชาต ไกรเพชร ผู้จัดการแผนกตรวจสอบความปลอดภัย กรรมการ

4.   นายสุทนต์   กลิ่นรอด       หัวหน้างานผลิต กรรมการ

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย



กิจกรรมควำมปลอดภัย ปี 2561  
กำรฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักสูตรท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิเช่น หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี 
ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า ก�าหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
สามัญ(โรงงาน) เป็นต้น และหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานซ่อมบ�ารุง เป็นต้น

กำรรณรงค์ส่งเสริม
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานทุกระดับ             
โดยด�าเนินการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ อาทิเช่น หลักสูตรการระงับเหตุคลอรีนรั่วด้วยอุปกรณ์ KIT-B การบ�ารุงรักษาระบบคลอรีน
และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น เป็นต้น

กำรดูแลสุขภำพของพนักงำน
 บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษิทัฯ จึงได้จดัสถานทีท่�างานและสภาพแวดล้อมให้น่าอยูเ่พ่ือสขุภาวะท่ีดขีองพนักงาน โดยจดัให้มกีารตรวจตดิตามและมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง 
ตลอดจนส่งเสริมการออกก�าลังกายของพนักงาน โดยการจัดต้ังชมรมเดินว่ิง แบดมินตัน และฟุตบอล เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาว่าง             
ให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 

กำรมีส่วนร่วมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน 
 การมีส่วนร่วมของพนักงานถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญเพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั่นใจ ความเชื่อถือต่อองค์กร 
ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ที่จะท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน 
“เป็นศูนย์” (Injury &Illness Free Operation)” โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน         
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งใน คปอ.

5.   นายนิพนธ์ สุขวิบูลย์ หัวหน้างานผลิต กรรมการ

6.   นายสืบศักดิ์     ชูชื่น วิศวกร กรรมการ

7.   นายวีรชัย ไกลถิ่น วิศวกร กรรมการ

8.   นางสาวจิราพร เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กรรมการ

9.   นางสาวณัฐพร ใจบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ

10. นายทองวุฒิ อาจโต เจ้าหน้าที่คลังสินค้า กรรมการ

11. นายนิพิจ วุฒิวงศ์กาญจน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กรรมการและเลขานุการ
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รำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 
 การบรหิารจดัการธุรกิจโดยมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นปัจจยัส�าคญั ท่ีแสดงให้เหน็ถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นักลงทนุ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการก�ากับดูแลที่ดีจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุนและความสามารถในการแข่งขัน 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และสอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 
โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศ             
ในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

กำรจัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการให้แก่คณะกรรมการ             
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบรษิทัฯ มาต้ังแต่ปี 2549 โดยยึดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัทิีด่ขีองการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีทัง้นี ้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
จะมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี โดยได้ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้านการก�าหนดนโยบายที่ให้
ความส�าคญักับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน การรกัษาความเชือ่มัน่ของสาธารณชน การปรบัปรงุประสทิธิภาพในการท�างานอย่างสม�า่เสมอ โดย
ค�านึงถึงการรกัษาสิง่แวดล้อม การใช้ทรพัยากรอย่างมคีณุภาพ การเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจของพนกังาน รวมทัง้ความปลอดภัยและสขุอนามยั
ของพนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ใน           
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพ่ิมจ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ       
คณะกรรมการ

นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน น�าไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. คณะกรรมการบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยจะก�ากบัดแูลและด�าเนนิงานด้วยความรอบคอบ 

และระมดัระวังตามก�าลงัความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ พร้อมกับดแูลมใิห้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท�าในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

 2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง             

ครบถ้วน และทันเวลา
 4. คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยจะด�าเนินการให้มีการควบคุม และบริหารความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม
 5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจักต้อง

เป็นตวัอย่างเก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูบ้รหิารและพนักงาน ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ
 6. คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารประเมนิผลตนเองรายปีเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิติัหน้าที่

ของคณะกรรมการ 
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การสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	www.ttwplc.com	นอกจากนั้น	
บริษัทฯ	ได้จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	อีกทั้งได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรม
ต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ	บรรยายเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
คอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 โดยยึดหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 คือ	 ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ	 รับผิดชอบโปร่งใส	 พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	เติบโตอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วย
	 Responsibility		 :		 ส�านึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ	
	 Accountability		 :	 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า
	 Equitable	Treatment		 :	 ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	
	 Transparency		 :	 โปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
	 Promotion	of	Best	Practice	 :		 การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	 โดยในปีที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหลักดังนี้	
 	 การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้แก่กรรมการและพนักงาน	รวมถึงข้อมูล	ข่าวสารของบริษัทฯ	

ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการและ	ตลท.	ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร	
 	 การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ตลท.	และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และ

คณะกรรมการบริษัททราบ	
 	 การจัดอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เช่น	การบรรยายและอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ	

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ได้จัดให้มี	 “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2555”	ซึ่งต่อมาส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	
มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ	8	ข้อหลัก	
	 1.	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
	 2.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	 3.	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 4.	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
	 5.	 ส่งเสริมนวัตกรรม	และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 6.	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 7.	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล																																																																																																										
	 8.	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 5	ด้านอย่างเคร่งครัด	 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	
จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	ดังนี้	
	 1.	 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	 เต็ม	 100	คะแนนจากการประเมินโดย	

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
	 2.	 บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับให้เป็น	1	ใน	100	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน	(Environmental	Social	Governance	หรือ	ESG100)	ในกลุ่มทรัพยากร	(Resources)	เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน
	 3.	 การก�ากับดูแลกิจการในระดับมากในการส�ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 4.	 บริษัทฯ	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน	 “ดัชนีความยั่งยืน	SET	THSI	 Index”	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น	 1	 ใน	45	บริษัทที่								

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและอยู่ใน	“ดัชนีความยั่งยืน	SET	THSI	Index”	ซึ่งเป็นดัชนีความยั่งยืนครั้งแรกที่จัดท�าในตลาดทุนไทย
	 ในปี	2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	
2561	เพ่ือตดิตามการพัฒนาด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย	โดยบรษิทัฯ	ได้จดัท�าแบบแสดงข้อมลูตามหลกัเกณฑ์	Corporate	
Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	เพื่อเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	5	ด้านของบริษัท
จดทะเบียน	สรุปได้ดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับผูถื้อหุ้นในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัย์และเจ้าของบรษิทั	จงึส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สทิธิพ้ืนฐานทางกฎหมาย	เช่น	
การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้น	 การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ								
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดจ�านวนเงิน
ค่าสอบบญัช	ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ	นอกเหนอืจากการส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นใช้สทิธิขัน้พ้ืนฐาน	บรษิทัฯ	ได้ดูแลและปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่าง
เท่าเทียม	 เช่น	 การให้ข้อมูลที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ								
เข้าเป็นกรรมการ	 การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ	 เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	 และไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	 อันเป็น																	
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	โดยให้มีการจัดประชุมภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของ	
บริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ	
ทีอ่าจเป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัอนุมตัจิากผูถื้อหุ้น	คณะกรรมการสามารถเรยีกประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามคู่มือ	AGM	Checklist	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ดังนี้	

ก่อนวันประชุม
	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�าคัญส�าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น																			
โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	รวมทั้งอ�านวยความสะดวก													
ในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	ดังนี้
	 ก.	 แจ้งก�าหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการส่ือสารข้อมูลของ	 ตลท.	และเว็บไซต์ของ	

บรษิทัฯ	ก่อนการส่งเอกสารตัง้แต่วันที	่13	มนีาคม	2561	ก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า	30	วันเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสามารถวางแผนตาราง
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

	 ข.	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม	 โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน																												
ซึง่ระเบยีบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2561	ประกอบด้วยเรือ่งพิจารณาตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับของบรษิทัฯ	หมวดที	่4	
การประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยได้แยกเรื่องการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็น
ระเบยีบวาระแยกออกจากกัน	โดยแต่ละระเบยีบวาระประกอบด้วย	ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล	ความเหน็ของคณะกรรมการ	หลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าร่วมประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.)	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง
พาณชิย์ก�าหนด	พร้อมแนบรายงานประจ�าปีให้ผูถื้อหุน้ทราบตัง้แต่วันที	่28	มนีาคม	2561	ก่อนวันประชมุผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า	21	วันและ
ได้ท�าการประกาศลงในหนงัสอืพิมพ์รายวันตดิต่อกัน	3	วันเพ่ือบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรบัการเตรยีมตวั
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุล่วงหน้า	รวมทัง้จดัให้มหีมายเลขโทรศพัท์ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอยีดในกรณีท่ีมข้ีอสงสยัเพ่ิมเตมิน�าเสนอข้อมลู
ที่ส�าคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�าคัญ

	 ค.	 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค�าถามท่ีต้องการให้ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระทีน่�าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
มาท่ี	 cg@ttwplc.com	หรือโทรสารหมายเลข	 02-420-6064	 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ																			
www.ttwplc.com	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม	รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและ
ด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส	บริษัทฯ	 ได้ใช้เทคโนโลยีการลงทะเบียน	การนับคะแนนและการแสดงผล	 เพ่ือให้การประชุมสามารถกระท�าได้
รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	ตรวจสอบได้	และไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	ดังนี้	
	 ก.	 กรรมการ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	และผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้อย่างพร้อมเพรยีงเพ่ือตอบค�าถามและรบัทราบความเหน็ของผูถื้อหุ้น	

ซึ่งในปี	2561	ประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน	12	คน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	100	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ได้เข้าร่วมการประชุม	
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ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม	 ซึ่งประธานและกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้ร่วมชี้แจง															
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ	รวมถึงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

	 ข.	 จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีผู้บริหารส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	 ฝ่ายกิจการองค์กร																							
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายปฏิบัติการ	และฝ่ายวิศวกรรม	ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	

	 ค.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

	 ง.	 ด�าเนนิการประชมุผูถื้อหุน้ตามล�าดบัระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้	และการน�าเสนอระเบยีบวาระจะ
เริม่จากความเป็นมา	เหตผุล	ความจ�าเป็นและข้อเสนอต่อทีป่ระชมุโดยละเอยีดของข้อมลูส�าคญัได้แจ้งผูถื้อหุน้ในหนังสอืนดัประชมุแล้ว	

	 จ.	 ให้โอกาสผูถื้อหุ้นในการแสดงความคดิเห็นการถามค�าถามต่อท่ีประชมุ	ในแต่ละระเบยีบวาระอย่างเท่าเทียมกัน	โดยประธานในทีป่ระชมุ
ได้ให้ความส�าคัญ	และตอบข้อซักถามในทุกประเด็น	และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

	 ฉ.	 ว่าจ้างส�านกังานกฎหมาย	บรษิทั	ออฟฟิศเซส	ออฟ	เอน็	แอนด์	เค	จ�ากัด	เป็นผูต้รวจสอบเพ่ือท�าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้	หรอื
ผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	องค์ประชุม	ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับข้อบังคับของบริษัทฯ	และ
ที่ประธานฯ	แจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน	ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า		
การด�าเนนิการประชมุผูถื้อหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน	มคีวามโปร่งใส	และเป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทัฯ	บทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	และ
แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์	เกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อีกทั้ง		บริษัทฯ	เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	

	 ช.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
	 ท้ังน้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น	ณ	ปิดประชมุ	ซึง่มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
จ�านวน	914	ราย	นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	3,255,912,863	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	81.60	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจากจ�านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2560	คิดเป็นร้อยละ	8.94	ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ�านวน	839	ราย	นับจ�านวนหุ้น
ที่ถือรวมกันได้	3,178,754,965	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	79.67	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
	 ก.	 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	บรษิทัฯ	แจ้งมตทิีป่ระชมุต่อตลาดหลกัทรพัย์ภายหลงัการประชมุทันที	และได้จดัท�ารายงานการประชมุ

ซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	
การใช้บัตรลงคะแนน	ข้อเสนอของคณะกรรมการ	ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร	อีกทั้งได้บันทึก
คะแนนเสียง	ทั้งเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม	และน�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	ที่	www.ttwplc.com	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2561	ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่	ตลท.	ก�าหนดคือภายใน	14	วันนับจากวันประชุม	

	 ข.	 จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 ค.	 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(SET	Portal)	ของ	ตลท.	และประสานงานกับนายทะเบียน	TSD	พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทาง
หนังสือพิมพ์	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกันไว้ในนโยบายการก�ากับดแูลกจิการท่ีด	ีนอกเหนอืจาก
ที่กฎหมายก�าหนด	โดยได้มีการปฏิบัติดังนี้	
 	 เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน	และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	22	วัน	
 	 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	และเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตัง้แต่วันที	่1	กันยายน	2561	

ถึง	31	ธันวาคม	2561	โดยบริษัทฯ	เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ	
ตลท.	 โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	 โดยเฉพาะวาระส�าคัญที	่				
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ	

 	 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถก�าหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้	(แบบ	ข)	ตลอดจนเสนอชื่อ	กรรมการอิสระ
ทั้งหมดจ�านวน	2	คน	เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	
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 	 ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม	 โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล	 โดยมี
คะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ	1	คน	

 	 ก�าหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา	 ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมในวาระดังกล่าว	 ไว้ในนโยบาย													
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

 	 ก�าหนดข้อพึงปฏิบตัขิองพนกังานเก่ียวกับการเกบ็รกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ	 และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	หรอืผูอ้ืน่	
โดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ	ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 โดยให	้																
ความส�าคญักับเรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง	และเรือ่งท่ีถือเป็นหน้าท่ีทีพึ่งกระท�าต่อสงัคมส่วนรวมด้วย	คณะกรรมการจงึได้ก�าหนด
แนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน	 ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อให้กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินงาน	สรุปได้ดังนี้	

พนักงาน 
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	สถานภาพการสมรส	ภาษา
หรือต�าแหน่ง	ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก	การค้ามนุษย์	และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัทฯ	มีนโยบายและแนวปฏิบัติ							
เก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน	โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้ประสานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของบริษัทฯ	 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด	 เช่น	 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุ											
การท�างานระหว่าง	5%	-	10%	การจดัการดูแลตรวจสขุภาพประจ�าปี	การรกัษาพยาบาลฟรตีามโครงการประกันสขุภาพ	การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน	รวมถึงการจัดพาหนะ
ประจ�าต�าแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว	 บริษัทฯ	 ยังให้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	 ให้กับ
พนักงาน	อาทิ	 การจัดต้ังชมรมว่ิงเพ่ือสุขภาพ	 การจัดต้ังชมรมแบดมินตัน	 การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล	 เป็นต้น	 	 รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับ																
การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว	การสร้างโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของพนกังานเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและมคีณุภาพชวิีต
ที่ดีในอนาคต	โดยน�าระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ	 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน�าต่างๆ	บริษัทฯ	ม	ี												
การจดัท�าคู่มอืพนักงานส�าหรบัให้พนักงานทกุคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดกิารทีพ่นักงานพึงได้รบัอย่างชดัเจน	นอกจากน้ี		บรษิทัฯ	มนีโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้	 ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด										
ในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	 จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ส�าหรับเส้นทาง								
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาของพนักงาน	บรษิทัฯ	ได้จดัโปรแกรมการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม	ตัง้แต่พนกังานเริม่เข้ามาท�างานกับบรษิทัฯ	 วันแรกจนถึง	ณ	 วันท่ี
เกษียณอายุ	 และบริษัทฯ	 ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยการส�ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท�างาน	
(Employee	Satisfaction	Survey)	การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร	(Employee	Engagement	Survey)	การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	บริษัทฯ	ได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด	ทั้งด้านเวลา	งบประมาณ	การเติบโตในสายอาชีพ	บริษัทฯ	จัดให้มีสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ยังได้ค�านึงถึงความปลอดภัยทั้ง
ต่อการปฏิบตังิานของพนักงาน	และต่อผูใ้ช้สาธารณูปโภคด้วยการจดัให้มกีารอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนกังานทีป่ฏิบตังิาน
ในกระบวนการผลิตน�้าประปาอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	

การประเมินผลการท�างานและการพัฒนาอาชีพ
	 ส�าหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ	ในทุกๆ	 ส้ินปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จรายบุคคล	 โดยก�าหนดบน
พ้ืนฐานของความคาดหวังต่อความส�าเร็จในงาน	สมรรถนะความสามารถ	และการพัฒนา	 เพ่ือก�าหนดล�าดับความส�าคัญและเป้าหมายของ														
การพัฒนา	โดยอ้างอิงจากผลการประเมนิสมรรถนะความสามารถทัง้สามด้านทีป่ระกอบด้วย	ความสามารถหลกัองค์กร	ความสามารถในการบรหิาร	
และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัทฯ	แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และพัฒนา
จากประสบการณ์จริง	การเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น	และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ	
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ลูกค้า 
	 บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามพันธกรณีทีม่ต่ีอลกูค้าทัง้ในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา	โดยยึดมัน่ในหลกัปฏบิติัต่อลกูค้าทุกราย	ด้วยการส่งมอบ
สินค้าและบริการท่ีมีความสะอาด	 เพียงพอ	ต่อเนื่อง	บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม	และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่างกัน	บริษัทฯ	 ได้
ก�าหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้าเกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
	 1.	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 เกี่ยวกับสินค้าและบริการ	โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็น

เหตุให้ลูกค้า	เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
	 2.	 ปฏิบตัติามเงือ่นไขต่างๆ	ทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อใดได้	ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบ	เพ่ือร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 3.	 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	มีประสิทธิภาพ	และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
	 4.	 จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	รวมทั้งความรวดเร็ว

ในการตอบสนองหรือส่งมอบ	และการด�าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
	 5.	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
	 6.	 ไม่เรียก	หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	อันส่อถึงการกระท�าที่เป็นการไม่สุจริตกับลูกค้า
	 ในปี	2561	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	กับลูกค้า	ทั้งนี้	ในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	บริษัทฯ	สามารถผลิตน�้าประปาให้แก่
ลูกค้าได้ตามสัญญา	โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน�้าประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดตามสัญญาซื้อขายน�้าประปา	และสามารถผลิตน�้าประปาเป็นไป
ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	(WHO)	

เจ้าหนี้
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้าหน้ีทุกราย	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด	และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่	
แท้จริง	มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนี้เป็นระยะ	บริษัทฯ	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย	มีสัดส่วนการบริหารเงินทุน
ตามสัดส่วนของหนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้	เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	โดยบริษัทฯ	ได้ยึดหลักแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 ในการช�าระคืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ	บริษัทฯ	ยึดมั่นในสัญญา	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกัน

ไว้อย่างเคร่งครัด
	 2.	 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้	 บริษัทฯ	จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณา	

หาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน	และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ	

คู่ค้า 
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 คือ	 พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก	บริษัทฯ	มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณาจาก												
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ	 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	ความสามารถในการแข่งขัน	 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ															
การป้องกันและดแูลลกูค้า	วิธีการบรหิารความเสีย่ง	และได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกับคูค้่า	ซึง่บรษิทัฯ	มกีารปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม
ต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก	ภายใต้การก�ากับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ	 ทั้งน้ีบริษัทฯ	มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจาก
ภายนอก	ดังนี้
	 1.	 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย	และความปลอดภัยของบริษัทฯ
	 2.	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�างานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
	 3.	 ไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีในการท�างาน
	 4.	 กรณีคู่ค้าใช้แรงงานต่างด้าวในการท�างานต้องมีเอกสารหรือใบอนุญาตให้ท�างานจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องมาแสดงกับบริษัทฯ	

และได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ	และ/หรือผู้ที่บริษัทฯ	มอบหมายก่อนเท่านั้น
	 5.	 ปฏิบัติต่อแรงงานของตนด้วยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค	และต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือหลักมนุษยธรรมที่ดี
	 6.	 ปฏิบัติหรือดูแลแรงงานของตนตามสมควรแก่ฐานะ	และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้ในขณะนั้นๆ
	 ด้วยหลกัเกณฑ์แนวปฏบิตัดิงักล่าว	ท�าให้บรษิทัฯ	ด�ารงไว้ในความสามารถรกัษาคณุภาพในการผลติและจ่ายน�า้ประปาให้เป็นเลศิ	ปราศจาก
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า	
	 ในปี	2561	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่ค้า/คู่สัญญา	โดยบริษัทฯ	ได้ร่วมให้การสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายกับบริษัทอื่น	เพื่อต่อต้านการทุจริตการติดสินบนและการคอร์รัปชัน
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คู่แข่งขัน
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งขนัทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันทีด่	ีและไม่เอาเปรยีบคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	รวมทัง้การด�าเนินงาน	
อนัเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์	และมาตรฐานในการปฏบิตังิานร่วมกัน	โดยไม่แสวงหาข้อมลูของคูค้่าและคูแ่ข่งอย่างไม่สจุรติ	รวมท้ังไม่ท�าลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย	โดยบริษัทฯ	มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
	 1.	 ห้ามมีส่วนในการท�าความตกลงร่วมกันก�าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ	และคู่แข่ง
	 2.	 ห้ามท�าข้อตกลงกับคู่แข่งที่เป็นการจ�ากัดการแข่งขันอย่างไม่เหมาะสม	เช่น	การเจรจาหารือเรื่องต้นทุนหรือการก�าหนดราคากับคู่แข่ง	
	 3.	 ระมดัระวังการร่วมงานวจิยัการแลกเปลีย่นข้อมลูหรอืร่วมกิจกรรมใดๆ	กับคูแ่ข่ง	หากประสงค์จะใช้ข้อมลูใดๆ	ให้เลอืกใช้จากแหล่งข้อมลู

สาธารณะเป็นหลักก่อน
	 4.	 ห้ามท�าข้อตกลงใดอันเป็นการจ�ากัดโอกาสทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า	ตัวแทนจ�าหน่ายหรือบุคคลอื่นๆ
	 5.	 ในกรณีท่ีบริษัทฯ	จะเข้าไปด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการร่วมลงทุน	ควบรวมกิจการ	หรือเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบการรายอื่น	

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ	 เก่ียวกับการป้องกันการไม่เลือกปฏิบัติหรือการแข่งขันทาง							
การค้าของประเทศนั้นๆ

	 6.	 ไม่เลือกปฏิบัติในการด�าเนินการใดๆ	ของบริษัทฯ	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ให้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการนั้นๆ
	 ในปี	2561	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม 
	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชนและสังคม	 โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ	ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดไว้เป็นพันธกิจ	ขององค์กรที่จะต้อง
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน	จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัต	ิ
นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน	การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล	ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรม
ของชุมชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับคนในชุมชน	รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถ่ินและสังคมให้ร่มเย็น									
น่าอยู่	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม	

การส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพื้นที่รอบโรงผลิตน�้าประปา
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับชุมชนบริเวณรอบโรงผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอโดยสนับสนุน	 ริเริ่ม	 และพัฒนาโครงการต่างๆ												
ทีค่รอบคลมุทัง้ด้านการศกึษา	การประกอบอาชพี	สขุอนามยั	ตลอดจนการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมเพ่ือคณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้ของคนในชมุชน	โดยบรษิทัฯ	
ได้ด�าเนนิงานเป็นโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง	และได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการพัฒนาคณุภาพชวีติชมุชน
ในพ้ืนทีร่อบโรงผลติน�า้ประปา	ด้านการส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์น�า้	และด้านการอนุรกัษ์ป่าต้นน�า้และสิง่แวดล้อม	ซึง่คณะกรรมการได้ก�าหนด
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติไว้ให้ทราบ
	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้มกีารมอบทุนการศกึษาประจ�าปี	2561	ให้แก่นกัเรยีนในพ้ืนทีบ่รกิาร	3	จงัหวดั	ได้แก่	นครปฐม	สมทุรสาคร	และปทมุธานี	
จ�านวน	23	โรงเรยีน	โรงเรยีนละ	10	ทนุ	ทนุละ	3,000	บาท	ส�าหรบันักเรยีนทีก่�าลงัศกึษาในระดบัอนบุาลถึงระดับมธัยมศกึษาตอนต้น	ทีม่ผีลการเรยีนด	ี
และมอบทนุอาหารกลางวันให้แก่ศนูย์การศกึษาพิเศษ	จ�านวน	3	แห่ง	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ีพลอากาศเอก	ดร.ประจนิ	จัน่ตอง	เป็นประธานและ
มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	 130	คน	 ได้แก่	 คณะจากส�านักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ	ผู้บริหารส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม									
เขต	2	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	เขต	1	และเขต	2	ผู้แทนครูและ
นักเรียน	ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
	 ในวันที่	9	พฤศจิกายน	2561	บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชุมชนประชาชน
ในพ้ืนท่ีให้บรกิาร	ณ	วัดบ้านพร้าวใน	จงัหวดัปทมุธานี	เป็นการสบืสานประเพณีท่ีส�าคญัในทางพุทธศาสนาของประเทศไทย	บรษิทัและผูม้จีติศรทัธา
ได้ร่วมท�าบุญทอดกฐินเป็นจ�านวนเงิน	1,581,716	บาท

การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจท่ีขาดความรับผิดชอบน้ัน	 จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมที่รุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง										
ในชมุชนท่ีบริษทัฯ	ได้ด�าเนนิธุรกิจ	ดงัน้ัน	บรษิทัฯ	จงึมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	โดยให้ความส�าคัญเทยีบเท่ากับปัจจยัทางด้าน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตามจากการด�าเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้บริษัทฯ	 เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ							
ต่างๆ	นั้น	 ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยังมีส่ิงอื่นท่ีส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติ	 นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้นั่นคือ								
การพัฒนาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	และระบบการควบคุมคุณภาพ	 รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี	ที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง										
เพ่ือน�ามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และสิ่งที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
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ระบบการควบคุมคุณภาพ	ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสีย												
และเสียงรบกวนให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล	ISO	14001	:	2004
	 ทั้งนี้	ผลการด�าเนินงานและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ	จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	และได้รับการตรวจติดตาม
ผลจากหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ	

ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
	 1.	 การประชุมประจ�าปีที่จัดขึ้นทุกๆ	ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
	 2.	 นโยบายในการป้องกันสิง่แวดล้อม	ได้ถูกจดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน	มอก.	14001	ซึง่เป็นนโยบายของบรษิทัฯ	ในการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน	 ในการท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	 (รายละเอียด	 “มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	 มอก.	 14001													
(ISO	14001)”)

	 3.	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�าหนด	และน�ามาใช้กับพนักงานทั้งในองค์กรและพนักงานสังกัดหน่วยงาน
ในสถานที่ต่างๆ	 โดยได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการและการปฏิบัติ	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการอบรมและปรับปรุงความคิดของ
พนักงานทุกระดับ	จะเป็นสิ่งที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม	

	 4.	 บริษัทฯ	มีการประเมินผลกระทบที่ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กร	พบว่าระเบียบและขั้นตอนการด�าเนินการ
ต่างๆ	ที่มีอยู่ปัจจุบัน	สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.	 โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร	ที่จัดขึ้นเพ่ือพนักงานทุกคน	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค	์						
ในการจัดตั้งและปลูกจิตส�านึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกการอบรมทั้งที่ส�านักงานใหญ่และหน่วยงานสาขา

	 6.	 บริษัทฯ	ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูงและสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
	 7.	 ก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
	 ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม	 ปัญหาทีเ่กิดขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากพนกังานเกิดความไม่เข้าใจทีแ่ท้จรงิ	ททีดีบับลวิจงึมแีนวทางการจดัการปลกูฝัง
จิตส�านึก	 ให้พนักงานทุกคนที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม	 โดยมีหลักสูตรท่ีพนักงานได้รับ															
การอบรม	ดังนี้
	 1.	 หลักสูตรการพัฒนาอาคารสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม
	 2.	 หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานและการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม
	 3.	 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
	 การใช้ทรัพยากรได้แก่	พลงังาน	น�า้	สารเคมอีย่างคุม้ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย	และด�าเนินการทบทวนปรบัปรงุเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากร
ขององค์กรอย่างต่อเน่ือง	เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรพัยากรของธุรกิจ	และมกีารจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธิภาพ	มกีารน�าของเสยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	โดยบริษัทฯ	สนับสนุนการน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่	เช่น	การใช้กระดาษสองหน้า	การปิดเครื่องท�าความเย็นและปิดไฟในช่วงพักงาน
หรือช่วงท่ีพนักงาน	 ผู้บริหาร	มิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน	การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน	การท�าโครงการดังกล่าวแม้จะ												
ไม่ส่งผลชดัเจนในเชงิตวัเลขค่าพลงังาน	หรอืตวัเลขค่าใช้จ่ายทีล่ดลง	แต่เป็นการปลกูฝังให้เป็นความส�านกึส่วนตวั	โดยบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ	ไว้ดังนี้
	 1.	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นส่วนหน่ึงของ												

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจ	 เทคโนโลยีท่ีใช้

และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
	 3.	 บริษัทฯ	จะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรตามความเหมาะสมในแต่ละปี	และส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ	และ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	 4.	 บริษัทฯ	ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน	ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตาม

มาตรการที่ก�าหนด	ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
	 5.	 บริษัทฯ	จะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล	งบประมาณ	 เวลาในการท�างาน	การฝึกอบรม	และการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือ

พัฒนางานด้านทรัพยากร
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	 6.	 ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการทรัพยากร	 จะมีการทบทวนและปรับปรุง	 นโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนการด�าเนินงาน																							
ด้านทรัพยากร	ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันทุกปี

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
	 บรษิทัฯ	สนับสนุนการปฏิบตัติาม	“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน”	และมาตรฐานสากลด้านสทิธิมนษุยชนอืน่ๆ	และได้ก�าหนดนโยบาย
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้
จดัให้มกีารอบรมแก่พนักงานใหม่	ในเรือ่งจรรยาบรรณของบรษิทัฯ	และนโยบายด้านสทิธิมนุษย์	ในปี	2559	บรษิทัฯได้จดัท�านโยบายและแนวทาง
ในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส	 (Whistle	Blower)	 ในการกระท�าผิด	 เพ่ือน�ามาปฏิบัติโดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อ						
ร้องเรียน	 เรื่องราวการทุจริต	 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	 กิจกรรมด้าน
สิทธิมนุษยชนต่างๆ	ที่บริษัทฯก�าหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี	
	 ในปี	2561	บรษัิทฯ	ไม่ได้รบัการร้องเรยีนเรือ่งการละเมดิสทิธิมนษุยชนแต่อย่างใด	จากพนักงาน		คูค้่า	และคนในท้องถ่ินท่ีบรษิทัฯ	ด�าเนนิงานอยู่	
ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหน่ึงว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถ่ิน	
ทั้งนี้	 นโยบายท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 ในการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลัก																			
สิทธิมนุษยชนสากล	ดังนี้	
 	 ให้ความส�าคญักับสทิธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธิและเสรภีาพด้วยการไม่เลอืกปฏิบตั	ิด้วยเรือ่งมมุมอง	เชือ้ชาติ	

สีผิว	ศาสนา	เพศ	สัญชาติ	อายุ	การศึกษา	ความทุพพลภาพ	หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
 	 ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงานต้ังแต่	การสรรหา	การจ่ายค่าตอบแทน	 เวลาท�างานและวันหยุด	การประเมินผล									

การปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมและการพัฒนา	การวางแผนความก้าวหน้า	และอื่นๆ	โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 	 บรษิทัฯ	ไม่ใช้แรงงานบงัคบั	แรงงานเดก็และแรงงานต่างด้าวอนัมชิอบด้วยกฎหมาย	รวมถึงการลงโทษทีเ่ป็นการทารณุร่างกายและจติใจ

พนักงาน	ไม่ว่าโดยการขู่เข็ญ	กักขัง	หน่วงเหนี่ยว	การคุกคามข่มขู่	การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
 	 บรษิทัฯ	จะปฏิบตัต่ิอพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค	ให้โอกาสท่ีเท่าเทยีมกันในการท�างานภายใต้กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัในการท�างาน	

ประกาศและค�าสั่งต่างๆ	 ของบริษัทฯ	ที่ชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึงให้พนักงานสามารถแสดงข้อคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 สิทธิที่จะเข้าถึง
กระบวนการในการับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินลงโทษทางวินัยภายในองค์กร

 	 บรษิทัฯ	สนับสนนุให้พนักงานใช้สทิธิของตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบตามรฐัธรรมนญู	และกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	อกีทัง้จะไม่ละเมดิ
สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง	 และ
ประชาธิปไตยอย่างรุนแรง

 	 บริษัทฯ	และพนักงานทุกคนไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน	และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ	ของคู่ค้า	ลูกค้า	หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ที่กระท�า
การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการคอร์รัปชัน

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยบริษัทฯ	 มีคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร											
ความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน	 รายงานการด�าเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณา	 ทั้งในการด�าเนินการท่ี							
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อาทิ	พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา	บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนักงาน	เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนด
นโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถือปฏิบัติ
	 1.	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย	 และทุกประเทศที่บริษัทฯ	 เข้าไปด�าเนินธุรกิจ	 โดยถือเป็น

บรรทัดฐานขั้นต้น
	 2.	 เปิดเผยซึ่งผลงาน	 การประดิษฐ์	 และองค์ความรู้ใดๆ	 อันเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือการสนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ	 ให้																										

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยถูกต้องครบถ้วนและทันที
	 3.	 รักษา	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
	 4.	 เก็บรักษาซึ่งเอกสารส�าคัญ	ความลับทางการค้า	และข้อมูลอื่นใดอันเป็นความลับของบริษัทฯ	คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียไว้ในสถานท่ี														

ที่ปลอดภัย	มีวิธีในการเข้าถึงท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง	 โดยหน้าท่ีน้ี	 ยังคงมีผลต่อเนื่องไป											
แม้จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	แล้วก็ตาม
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	 5.	 ไม่น�าทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียไปท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือน�าไปใช้ด้วยวิธีการ
ใดๆ	เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 6.	 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 หรืออาจน�าไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	
หรือการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	หรือของบุคคลอื่น

	 7.	 สนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

	 บริษัทฯ	มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	(Zero	Tolerance	Policy)	และเผยแพร่สู่สาธารณะทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ห้ามคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคนทุกระดับ	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	
เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ	 ในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ	และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ	ประเทศที่
บรษิทัฯ	ด�าเนินธุรกิจด้วย	นโยบายน้ีจะมกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือทีจ่ะปรบัปรงุให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย	กฎระเบยีบ	มาตรฐาน	
และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�านโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน	ทั้งนี้ได้ก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือ
รับประโยชน์หรือทรัพย์สนิใดทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏบิตั	ิหรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าท่ีในทางท่ีมชิอบ	หรอือาจท�าให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์อนัชอบธรรม	
รวมท้ังให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์	 หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก	 เพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันกระท�าหรือละเว้นการกระท�าใดท่ี																					
ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน	

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน	ผู้บริหาร	เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน	 รวมท้ังนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 นโยบายการแจ้ง
เบาะแส	โดย		บริษัทฯ	ได้ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	กับผู้บริหารในการประชุมผู้บริหาร	ครั้งที่	2	(Management	
Briefing	Meeting)	 เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2561	ทั้งนี้	พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และนโยบายต่างๆ	
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

การประเมินความเสี่ยง

	 ในปี	2561	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ประเมนิความสีย่งการทุจรติทีอ่าจเกิดขึน้	โดยมกีารประเมนิความเสีย่งการทจุรติแยกออกจาก
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ	 เป็นการเฉพาะและมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแล						
การปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

	 1.	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ	ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 ระบบ			
การจดัซือ้จดัจ้าง	การจดัท�าสญัญา	ระบบการจดัท�าและควบคมุงบประมาณ	ระบบการบนัทกึบญัช	ีการช�าระเงนิ	เป็นต้น	ทัง้น้ีเพ่ือป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน	รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

	 2.	 จดัให้มช่ีองทางการรบัแจ้งข้อมลู	เบาะแส	หรอืข้อร้องเรยีนการฝ่าฝืน	การกระท�าผดิกฎหมาย	หรอืจรยิธรรมธุรกิจของบรษิทัฯ	หรอืแนวทาง
ปฏิบตัใินการป้องกันการมส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชนัหรอืข้อสงสยัในรายงานทางการเงนิ	หรอืระบบการควบคมุภายใน	โดยม	ีนโยบาย
ในการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลูหรอืเบาะแส	และจะเก็บรกัษาข้อมลูของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลบั	รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ	และ/หรือ	 กฎหมายที่เก่ียวข้อง	กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้	บริษัทฯ	 จะแจ้ง												
ผลการด�าเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

	 3.	 หัวหน้าสายงานทีเ่ก่ียวข้องรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏิบตังิาน	การปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาด	(ถ้าม)ี	และรายงานให้ผูม้อี�านาจทราบ
ตามล�าดับ

	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารสือ่สารแนวทางปฏิบตัใินการป้องกันการมส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชนั	โดยเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ	เช่น	อนิทราเน็ต
ของกลุ่มบริษัท	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมายจรรยาบรรณ	หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึง							
การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร	ทัง้จากพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	รวมถึงรายงานทางการเงนิท่ีไม่ถูกต้อง	หรอืระบบควบคมุ
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ภายในที่บกพร่อง	และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้
ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ได้อย่างมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้	กรณมีข้ีอร้องเรยีนว่าอาจมกีารกระท�าความผดิ								
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว	เพื่อพิจารณาสอบสวนและด�าเนินการตามระเบียบ	
โดยมีช่องทางดังนี้
 	 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา	หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 	 ส่งไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 30/130	หมู่	12	ถนนพุทธมณฑลสาย	5	ต�าบลไร่ขิง	
	 	 อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73210

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
	 ทีทีดับบลิวได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยเผยแพร่มาตรการดังกล่าวในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ	และทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	และได้ทบทวนมาตรการนี้เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์	ทั้งยังช่วยในการติดตาม	ดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่บรษิทัททีดีบับลวิ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	หลกัการก�ากับดแูลกิจการ	
จรรยาบรรณธุรกิจ	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่อาจส่อถึงการทุจริต

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากทีทีดับบลิว	
เช่น	ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน	ลกัษณะงานสถานทีท่�างาน	พักงาน	ข่มขู	่รบกวนการปฏบิตังิาน	เลกิจ้าง	หรอืการกระท�าอืน่ใดทีไ่ม่เป็นธรรม
แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว	 ส�าหรับข้อมูลเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน	 ทีทีดับบลิวจะเก็บรักษาเป็นความลับ	 ไม่เปิดเผยต่อ																								
ผู้ไม่เก่ียวข้อง	 เว้นแต่ท่ีจ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 ทั้งน้ี	 บุคคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง														
ร้องเรียน	จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ	และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หากมีการจงใจ
ฝ่าฝืนน�าข้อมลูออกไปเปิดเผย	ทีทดัีบบลวิจะด�าเนนิการลงโทษตามระเบยีบข้อบงัคบัของททีีดบับลวิ	และ/หรอื	ด�าเนินการทางกฎหมาย	แล้วแต่กรณี

การด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
	 1.	 กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะท�างานให้ด�าเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
	 2.	 คณะท�างานที่ได้รับการมอบหมายจะพิจารณากลั่นกรองข้อมูล	เพื่อเสนอขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
	 3.	 คณะท�างานท่ีได้รบัมอบหมายน�าเสนอมาตรการด�าเนนิการท่ีมกีารฝ่าฝืน	หรอืไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	นโยบายต่างๆ	ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา	โดยค�านึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด
	 4.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หรอืกรรมการอสิระหรอืเลขานกุารบรษิทั	รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและรายงานผลให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ	หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
	 ทั้งนี้	ในปี	2561	ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ประการใด

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ	ต้องแข่งขันตามวิถีการด�าเนินธุรกิจ	การแข่งขันย่อมต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม	ไม่บิดเบือน
ข้อมลู	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอืน่ใดท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันทีด่	ีทัง้น้ี	บรษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ่ายน�า้ประปารายใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย	
โดยผลิตและจ่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า	 โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
	 1.	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี	และเป็นธรรม
	 2.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
	 3.	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
	 4.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
	 5.	 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	หรือคู่แข่งทางการค้า

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยได้ก�าหนดเป็นหลักการไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับกรรมการและพนักงาน	ดังนี้
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	 1.	 ดูแลให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับ
ดูแลก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

	 2.	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
	 3.	 ในกรณีรายการทีเ่ป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันซึง่ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าท่ัวไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิทัอนมุตั	ิหรอืมลีกัษณะ

และขนาดของรายการไม่อยู่ในอ�านาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ	ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ	
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

	 4.	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	 รายการน้ันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ	ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	เปรียบเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

	 5.	 ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 บรษิทัฯ	ตระหนักถึงความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิ	ข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ	และสารสนเทศทีส่�าคญัให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	มีความเท่าเทียมกัน	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง	 โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ	 ในรายงานประจ�าปี	 และผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท	www.ttwplc.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ดังนี้	

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 
	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว	บริษัทฯ	ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญซึ่งมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ดังนี้	
 	 ประวัติความเป็นมา	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	โครงสร้างองค์กร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
 	 การก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	
 	 คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผู้บริหารระดับสูง	กฎบัตร	หน้าที่ความรับผิดชอบ	วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
 	 ข้อมูลส�าหรับนักลงทุน	ประกอบด้วย	ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
 	 หนังสือเชิญประชุมสามัญ	และวิสามัญผู้ถือหุ้น	แบบ	56-1	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)
 	 ข่าวสารและความเคลือ่นไหวขององค์กร	ประกอบด้วยข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ	และข่าวสารเก่ียวกับโครงการเพ่ือชมุชน	และสงัคมทีด่�าเนนิการ		

อยู่ในปัจจุบัน
 	 ข้อมูลติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	และเลขานุการบริษัท
 	 การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
 	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
 	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 	 การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสารวารสาร	และโทรทัศน์

การจัดท�ารายงานทางการเงิน
	 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	อย่างเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ	ป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ	รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ	และ
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดท�าขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น	 คณะกรรมการบริษัทจึง												
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ	 รวมท้ัง																					
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงินซึ่งครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อ													
พึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้เสนอแนะไว้	 ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	 โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งมีความรู้	ความช�านาญในวิชาชีพมี
ความเป็นอิสระ	และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	โดยงบการเงินของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข	และถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคญั	ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป	และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิทัก่อนเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น	
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	 บริษัทฯ	มีการจัดท�าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	 (MD&A)	 ซึ่งได้มีการจัดท�าเป็นรายไตรมาส	 เพ่ืออธิบายในเชิงวิเคราะห์										
เก่ียวกับฐานะการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	ปัจจัยท่ีมีผลต่อฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงาน	 รวมท้ังการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ	นอกจากน้ี	 ม	ี														
การจัดท�าและเผยแพร่ข่าวสารส�าคัญต่างๆ	ให้แก่	นักลงทุน	ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปที่สนใจในข้อมูลบริษัทฯ	ผ่านทาง	TTW’s	E-Newsletter
	 บริษัทฯ	 ใช้ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน	 (Key	Performance	 Indicators:	KPIs)	 โดยมีการก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ								
เป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสีย่งท่ียอมรบัได้	ตามแนวคดิ	Balanced	Scorecard	แยกตามแต่ละมมุมอง	ได้แก่	ด้านกลยุทธ์	ด้านปฏิบติัการ	
และด้านการเงนิ	เช่น	อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์	ส่วนแบ่งทางการตลาดระดบัความพึงพอใจของลกูค้า	ความส�าเรจ็ของแผนการพัฒนาบคุลากร	
เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�ากับดแูลกิจการ	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	
5	คน	การเปลี่ยนแปลงจ�านวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น	 โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	 ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	12	คน	เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็น							
ผู้บริหารของบริษัทฯ	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	92	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	และในจ�านวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ	4	คนหรือ
ร้อยละ	33.3	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี	2	คน	
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย	ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ							
ที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จ�าเป็น	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการในการก�ากับดูแลบริษัท	 รวมทั้งประวัติการท�างานที่โปร่งใส	มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	 วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ														
โดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย	10	คนเพศหญิง	 2	 คน	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์,	 กฎหมาย,	บริหารธุรกิจ,	 บัญชีการเงิน,	 และ
เศรษฐศาสตร์ในสัดส่วนร้อยละ	50,	 17,	 17,	 8	และ	8	ตามล�าดับ	มีความหลากหลายของวิชาชีพ	และประสบการณ์ท่ีเชี่ยวชาญซึ่งจ�าเป็นและ										
เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

1.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ประธาน - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

2.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

3.			นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

4.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ กรรมการ - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

5.			นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

6.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ - ประธาน ประธาน กรรมการ - กรรมการอิสระ

7.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ - กรรมการ กรรมการ ประธาน - กรรมการอิสระ

8.			นางพเยาว์	มริตตนะพร - - กรรมการ - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

9.			นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์ - กรรมการ - กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ

10.	นายชุนสุเกะ	มุไร - - กรรมการ - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	 3	 เดือน	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	 	 โดยมีการก�าหนดวาระที่
ชัดเจนล่วงหน้า	 	 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ																							
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	10	วัน	และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน		เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยในปี	 2561	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	รวมทั้งสิ้น
จ�านวน	24	ครั้ง	ดังนี้

ตารางแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ 1/1 5/5 - - - - -

2.			นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์ 1/1 5/5 - - - - -

3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล 1/1 5/5 5/5 - - - -

4.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว(1) 1/1 3/4 - 4/4 - 2/2 2/3

5.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ 1/1 5/5 - 4/5 2/2 2/2 -

6.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ 1/1 5/5 - 5/5 2/2 2/2 -

7.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์ 1/1 5/5 4/5 - - - -

8.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ 1/1 5/5 5/5 - - - -

9.			นางพเยาว์		มริตตนะพร 1/1 5/5 - - 2/2 - 4/4

10.	นายชุนสุเกะ	มุไร 1/1 4/5 - - 1/1 - -

11.	นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ 1/1 4/5 4/5 - - - 4/4

12.	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์(2) 1/1 4/4 4/4 - - 1/1 3/3

13.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์(3) - 1/1 1/1 - - 1/1 1/1

14.	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์(4) - 1/1 - - - - -

หมายเหตุ:	 (1)	นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว	ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2561

  (2)	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2561

  (3)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	สิ้นสุดการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

  (4)	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561

	 ในปี	 2561	มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน	24	ครั้ง	 โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ	95	และ
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ	96	ของจ�านวนครั้งทั้งหมด		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
กรรมการบรษิทัในการลงมติไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	โดยบรษิทัฯ	ได้มกีารก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการทกุคณะ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	และได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส	4	เป็นประจ�าทุกปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการต้องประเมินตนเองรายปี	เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการ	และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือปรบัปรงุแก้ไขผลการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการ	โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบประเมินผลคณะกรรมการที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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	 ส�าหรบักระบวนการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทันัน้	จะพิจารณาแบบประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการ
ชดุย่อย	ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา	และจะด�าเนนิการจดัส่งแบบประเมนิให้คณะกรรมการทุกท่าน	เพ่ือประเมนิผลการปฏบิตังิาน
และส่งกลบัมายังบรษิทัฯ	เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมนิเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือรบัทราบและหาแนวทางร่วมกนัในการสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
	 ในปี	2561	คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตเิห็นชอบแบบประเมนิส�าหรบัคณะกรรมการท้ังคณะ	โดยให้ความส�าคญักับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั	ด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีโดยแบบประเมนิครอบคลมุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทกุด้านและสอดคล้อง
กับลักษณะและสภาพแวดล้อม	 รวมถึงการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น	 3	 แบบประกอบด้วย																		
แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ	และแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	โดยแบบประเมินทั้ง	3	แบบมีเกณฑ์การประเมินผล	ดังนี้
	 0					:	 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น
	 1					:	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	
	 2					:			 เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 3					:			 เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี
	 4					:			 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม			
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 5/2018	 เมื่อวันท่ี	 12	 ธันวาคม	2561	มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท								
และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	2561	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	ดังนี้	

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2561 ปี 2560

1.			โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 4 3.8 3.9

2.			ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ 4 3.3 3.7

3.			การประชุมคณะกรรมการ 4 3.4 3.8

4.			หน้าที่คณะกรรมการ 4 3.8 3.8

5.			ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 4 3.8 4.0

6.			การพัฒนาและการฝึกอบรม 4 3.8 3.8

ประเมินโดยรวม 3.6 3.8

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2561 ปี 2560

1.			โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 4 3.8 4.0

2.			การประชุมคณะกรรมการ 4 3.8 3.9

3.			คณะกรรมการตรวจสอบ 4 3.7 3.9

4.			คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4 3.6 3.7

5.			คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4 3.6 3.7

6.			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 3.6 3.7

ประเมินโดยรวม 3.7 3.8

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย



71บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2561 ปี 2560

1.			โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 4 3.9 3.9

2.			การประชุมคณะกรรมการ 4 3.8 3.9

3.			คณะกรรมการตรวจสอบ 4 3.9 3.9

ประเมินโดยรวม 3.8 3.9

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

	 สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ	 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.6	 จาก	 4	คะแนน													
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.7	จาก	4	คะแนน	และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท	 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองของกรรมการแต่ละท่านเท่ากับ	3.8

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท	
ในการบริหารงานอย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีโดยการสมคัรสมาชกิสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(IOD)	ให้กรรมการเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้	ซึ่งในปี	2561	มีกรรมการเข้าอบรมดังนี้	
	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP	256/2018)	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ให้แก่	นายฮเิดะโอะ	มทัซโึมโตะ	
ระหว่างวันท่ี	 11-16	 กุมภาพันธ์	 2561	ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร	Director												
Accreditation	Program	(DAP)	จ�านวน	4	คน	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จ�านวน	9	คน	

การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร

                    รายชื่อกรรมการ

Finance for 
Non-Finance 

Director (FND)

Director
Accreditation 

Program 
(DAP)

Director
Certification 
Program  
(DCP)

Role of the
Chairman 
Program 
(RCP)

Role of the
Compensation 

Committee 
(RCC)

Advanced 
Audit 

Committee 
Program 
(AACP)

1.			ดร.ทนง	พิทยะ DAP	25/2004

2.			นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์ FND	13/2004 DAP	18/2004 DCP	50/2004

3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล FND	35/2007 DCP	155/2012

4.			นายไพรัช	เมฆอาภรณ์ DCP	81/2006 AACP	17/2007

5.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ DAP	9/2004 DCP	46/2004 AACP	9/2005

6.			ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์ DAP	36/2005 DCP	81/2006

7.			นายสุวิช	พึ่งเจริญ DCP	37/2003

8.			นางพเยาว์	มริตตนะพร DCP	48/2004 RCC	9/2009

9.			นายชุนสุเกะ	มุไร(1)

10.	นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ DCP	256/2018

11.	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์ DCP	201/2015 AACP	20/2015

12.	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์(2) 

หมายเหตุ:	 (1)	นายชุนสุเกะ	มุไร	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561

 	 (2)	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	จะเข้าอบรมหลักสูตร	DCP	ในรุ่น	271/2019
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินการด้านต่างๆ	ของ	
บรษิทัฯ	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ	ขณะเดยีวกนักม็นีโยบายทีจ่ะเสรมิสร้างความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ	ให้กบักรรมการ
ทุกคนทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการและภาวะอุตสาหกรรม	 ธุรกิจ	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับต�าแหน่งได้โดยเร็วที่สุด	โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 เรื่องโครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างกรรมการ	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	และกฎหมายที่ควรทราบ
	 2.	 ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	แนวทางการด�าเนินงาน	และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
	 3.	 จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ	เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 ในปี	2561	ได้มีการสรรหากรรมการใหม่จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้
	 1.	 นายชุนสุเกะ	มุไร	(ได้รับการแต่งตั้ง	27	กุมภาพันธ์	2561)
	 2.	 นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	(ได้รับการแต่งตั้ง	1	มีนาคม	2561)
	 3.	 นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	(ได้รับการแต่งตั้ง	12	ธันวาคม	2561)
	 คณะกรรมการได้จดัให้มคีูม่อืการก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	และได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน	พร้อมทัง้เปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์	 โดยถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ที่ใช้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	 เพื่อให้ศึกษาท�าความเข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างสม�่าเสมอ
	 คณะกรรมการท�าหน้าที่ในการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการด�าเนินงานไปใน
ทศิทางเดยีวกัน	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่4/2018	คณะกรรมการได้มกีารทบทวนวิสยัทัศน์	พันธกิจ	คณุค่าองค์กร	กลยุทธ์	และเป้าหมาย	
รวมถึงทบทวนนโยบายท่ีส�าคัญที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ	นโยบายการต่อต้านการทุจริต	พร้อมท้ังได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ไปปฏิบัติ	 โดยก�าหนดให้มีการรายงานและ									
ผลประกอบการของบริษัทฯ	โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ	เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากรายชือ่ท่ีผูถื้อหุน้เสนอ	ตามท่ีบรษิทัฯ	ให้สทิธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอชือ่กรรมการ	
และจากท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา		
กลัน่กรองบคุคลทีจ่ะได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการทุกราย	ไม่ว่าจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นหรอืกรรมการอสิระ	เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณา	ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่	นอกจากการออกจากต�าแหน่งตามวาระและเพ่ือน�าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	ในกรณี
ที่กรรมการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ	ดังนี้
 	 ความหลากหลายทางเพศ	อายุ	 ความรู้	 ความสามารถ	ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นโดยใช้	 Director												

Qualifications	and	Skills	Matrix	ประกอบการพิจารณา	คุณสมบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย	ประกาศของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	และ
ข้อบังคับบริษัทฯ	ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

 	 ประวัติการท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบ	มีวุฒิภาวะ	และความเป็นมืออาชีพ
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ	 ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	คน	แต่ไม่เกิน	 12	คน	 โดยจะต้องมีสัดส่วน
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	 3	คน	หรือมีสัดส่วน										
ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดว่า	นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	จะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	
	 ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา	กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือการให้บริการทางวิชาชีพ	
ทัง้น้ี	คณะกรรมการบริษทัยังให้ความเหน็ว่า	การเป็นกรรมการอสิระของคณะกรรมการอสิระไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีและการให้ความเหน็		
ที่เป็นอิสระ
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วิธีการสรรหากรรมการ 
	 1.	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท	มายังบริษัทฯ
	 2.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์ของ	

บริษัทฯ
	 3.	 พิจารณาก�าหนดความรู้	 ความสามารถ	และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	

โดยใช้เครื่องมือ	Director	Qualification	and	Skills	Matrix
	 4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ด�าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม	รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของ	IOD	เป็น
ส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่

	 5.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบ

	 6.	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คนแต่ไม่เกิน	5	คน	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจ�านวน	5	คน	ท�าหน้าที่
กล่ันกรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท	 ในส่วนท่ีเป็นงานบริหารจัดการ	และงานประจ�าที่เกินอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้	
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	มีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมจี�านวนไม่น้อยกว่า	3	คนทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอสิระ	โดยคณะกรรมการบรษิทั	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
จ�านวน	3	คน	ซึง่มคีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ		โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คนต้องมคีวามรูด้้านบญัช	ีและ/หรอืการเงิน	เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับดแูลการด�าเนินงาน
ของบรษิทัฯ	รวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงนิ	ระบบควบคมุภายใน	การคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัช	ีและการพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมจี�านวนไม่น้อยกว่า	3	คนอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการอสิระ	คณะกรรมการบรษิทั	ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน	4	คน	โดยมกีรรมการอสิระจ�านวน	2	คนหรอืคดิเป็นร้อยละ	50	ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลมจี�านวนไม่น้อยกว่า	3	คนคณะกรรมการบรษิทั	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลจ�านวน	4	คน	ซึง่มกีรรมการ
อิสระจ�านวน	3	คน	โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คนและอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการอิสระ	โดยคณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน	4	คน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	1	คนเพื่อติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	โดยบริษัท
ได้จดัท�านโยบายบรหิารความเสีย่ง	ทีม่รีะบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง	ทีม่ปีระสทิธิผลครอบคลมุท่ัวท้ังองค์กรเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

						 บริษัทฯ	มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน	พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกได้	 ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ	 จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้น							
ได้รับมอบหมายเท่านั้น	โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�าแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	(Guideline	for	Prevention	of	Use	of	Inside	Information)	
เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2549	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2549		และบริษัทฯ	ได้ส่งเป็น
จดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน	และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
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แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)

หลักการทั่วไป
	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535															
ว่าดวัยการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์	และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ทีก่ระท�า
โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อย	ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป	ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีต�าแหน่งในบริษัทฯ	 อาจท�าให้ต้องรับผิด								
ตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา	ทั้งน้ี	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 5)	พ.ศ.	 2559	 ได้มีการแก้ไขและประกาศใน													
ราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	2559	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ท�าหนังสือเวียนให้กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของ									
บริษัทย่อย	ได้ทราบและน�าไปปฏิบัติ
	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	 และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ	 เอง	 ต้องเผชิญกับ																
การกระท�าที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว	ตลอดจนเพื่อเป็นการด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัท
จึงได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของ	บริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน	จะต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับท่ี	 5)	พ.ศ.	 2559			
พร้อมทั้งใช้สามัญส�านึก	เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้	ดังนี้

กรรมการ 
	 (1)	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	
	 (2)	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ	
	 (3)	 กรรมการ	คูส่มรส	และบตุรทีไ่ม่บรรลนิุตภิาวะ	จะต้องไม่ซือ้หรอืขายหุน้ในขณะท่ีมข้ีอมลูภายในของบรษิทัฯ	ซึง่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน

จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	
	 (4)	 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ให้ผู้อื่นอันอาจน�าไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน 
	 (1)	 พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น										

และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน		
	 (2)	 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งจะเป็นผู้ด�าเนินการเปิดเผย

ข้อมูลเอง	หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	
	 (3)	 หน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมลูแก่สาธารณชนและนกัลงทุนคอื	ฝ่ายกิจการองค์กร	ได้แก่	นกัลงทนุสมัพันธ์	ส่วนเลขานุการบรษิทั	เป็นต้น	

โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	ก�าหนดห้าม	กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องและ										
รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน	ซื้อและ/หรือขายหุ้นไม่น้อยกว่า	30	วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	24	ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล	ส�าหรับ
สารสนเทศที่มีนัยส�าคัญอื่นๆ	ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีรู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทราบข้อมูลและ	 24	 ชั่วโมงภายหลัง										
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ	ตลท.	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสาร
อย่างรอบคอบและรดักุมเพ่ือป้องกันมใิห้ข้อมลูภายในเปิดเผยออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	โดยให้ถือว่ามาตรการ
และระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีจะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป	 เพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพ่ือผู้อื่น	 ถือว่าเป็นการกระท�าท่ี																									
ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ				

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม  
	 บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ได้แก่
	 (1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ		
	 (2)	 พนักงาน	หรือลูกจ้างบริษัท	บริษัทในเครือ	ที่อยู่ในต�าแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
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	 (3)	 บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ที่ปรึกษากฎหมาย	
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	หรือบุคคลใดที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน

	 (4)	 บุพการี	ผู้สืบสันดาน	ผู้รับบุตรบุญธรรม	หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (5)	 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (6)	 คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ	(1)	(2)	(3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม
	 หลกัทรพัย์	หมายถึง	หุน้	(Shares)	ใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้ของบรษิทัฯ	(Share	Warrants)	หุน้กู้แปลงสภาพ	(Convertible	Debentures)	
และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	(Transferable	Subscription	Rights)	ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
	 (1)	 บคุคลต้องห้าม	ไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ในขณะใดๆ	ก็ตาม	หากบคุคลดงักล่าว	รูห้รอืควรรูข้้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญั	อนัอาจส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
	 (2)	 บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	จากการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ	บริษัท

ในเครือ	ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ	ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	นอกจากเป็นไปตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
	 นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยท่ัวไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว	กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปน้ี	บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดท�างบการเงินบริษัทฯ	ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	นับแต่เริ่มจัดเตรียม

จนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
	 (2)	 ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานผูใ้ดทีไ่ด้รบัร่างงบการเงนิของบรษิทัฯ	ท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	นบัแต่วนัทีต่นได้รบั	

ร่างงบการเงินดังกล่าว	จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
	 (3)	 ห้ามบุคคลต้องห้ามท่ีรู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ	 จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระส�าคัญ	ที่อาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาด

ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว	จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ท�าการเปิดเผยและ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

	 (4)	 บรษิทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุน้การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	
ให้ทราบทุกครั้ง

	 (5)	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการ	ในการซือ้ขายหุ้นของบรษิทัฯ	อย่างน้อย	1	วันล่วงหน้า
ก่อนท�าการซื้อขาย

การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดท�ารายงาน
	 (1)	 กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	ต้องจดัท�ารายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก	และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องก�าหนด	 และ
รายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ	พร้อมกันด้วย

	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายข้ึนไป	 จะต้องท�าการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ที่ตนถืออยู่	 ตั้งแต	่									
ร้อยละ	5	ขึ้นไปของจ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน
	 (1)	 กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร	ซึง่มหีน้าทีต่ามกฎหมายต้องจดัท�าและส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	

ของตน	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	มีหน้าที่ต้องส่งส�าเนารายงานท่ีส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ	หรือหน่วยงานก�ากับดูแล															
ต่อบริษัทฯ	ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
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	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	 ให้จัดท�ารายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรสและ		
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ	ภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

	 ในปี	 2561	คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	 เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	 หรือการกระท�าความผิดของกรรมการ
และผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	
ประสบการณ์	ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ	และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	โดยบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	(ชือ่เดมิบรษิทั	ส�านกังานเอนิส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากดั)	
ทีม่นีางสาวมณี	รตันบรรณกิจ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่5313		นางสาวสมุาล	ีรวีราบณัฑิต	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่3970	และนางพูนนารถ	
เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
	 ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น	ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	คือ	PTW	และ	TWO	ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์
และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ												
การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด	อีกทั้งบริษัทฯ	ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี	

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ	3	ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 655,000 625,000 625,000

ค่าสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000

ค่าตรวจสอบข้อบังคับ	BOI 75,000 75,000 75,000

รวม 1,330,000 1,300,000 1,300,000

ค่าตรวจสอบรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2) 70,000 - -

รวมทั้งสิ้น 1,400,000 1,300,000 1,300,000

ค�านิยาม “มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”
	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดท�างบการเงิน							
	 1.		 บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น	เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน	ถ้าบุคคลนั้น	
	 				 1.1		 มีอ�านาจควบคุมกิจการ	หรืออ�านาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน	
	 				 1.2	 มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน	หรือ	
		 			 1.3	 เป็นสมาชิกของผู้บริหารส�าคัญของกิจการที่เสนอรายงาน	หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน	
			 2.			 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้	
	 	 2.1	 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน	(ซึ่งหมายถึง	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อยในกลุ่ม

เดียวกัน	ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)	
	 	 2.2	 กิจการหนึง่เป็นบรษิทัร่วมหรอืกิจการร่วมค้าของอกีกิจการหนึง่	(หรอืเป็นบรษิทัร่วมหรอืกิจการร่วมค้าของสมาชกิในกลุม่บรษิทัซึง่

กิจการอื่นๆ	เป็นสมาชิก)	
	 	 2.3	 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน	
	 	 2.4	 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม	
	 	 2.5	 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออกจากงานส�าหรบัผลประโยชน์ของพนกังาน	กิจการผูเ้สนอรายงานหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้อง

กับกิจการที่เสนอรายงาน	หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

	 	 2.6	 กิจการถูกควบคุม	หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้อ	1
	 	 2.7		 บคุคลตามท่ีระบใุนข้อ	1	(1.1)	มอีทิธิพลทีม่นัียส�าคัญเหนอืกิจการ	หรอืเป็นสมาชกิของผูบ้รหิารส�าคญัของกจิการ	(หรอืของบรษิทัใหญ่)
	 	 2.8	 กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็นสมาชิก	 ซึ่งให้บริการด้านผู้บริหารส�าคัญกับกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่

ของกิจการที่เสนอรายงาน
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และการท�างานของกรรมการโดยได้รับ										
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	 ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน	แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน								
จ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการต่างๆ	 และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าท่ี										
ความรบัผดิชอบ	สอดคล้องกับผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของผูบ้รหิารระดบัสงูรวมทัง้ภาวะตลาดอยู่เสมอ	และน�าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติในการพิจารณาค่าตอบแทน	ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีน้ัน	
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จะต้องค�านึงให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ	ความตั้งใจของกรรมการประเภทและ														
ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ	ตลาดและคู่แข่งขัน	โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่	

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
	 บริษัทฯ	มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการค่าตอบแทน	 โดยจะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	และ
สามารถเทียบเคยีงได้กับบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกนั	โดยค่าตอบแทน
กรรมการเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ	และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ	ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนเป็น	2	ส่วนดังนี้																	 													
ส่วนที่ 1	 ค่าตอบแทนรายปี	(Annual	Fee)	ประกอบด้วย
  	 ค่าตอบแทนประจ�า	(Retainer	fee)
												 	 เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการเป็นรายเดอืน	ไม่ว่าจะมกีารประชมุหรอืไม่ก็ตาม	โดยพิจารณาจากผลประกอบการ	และความสามารถ
ในการด�าเนินงานตามเป้าหมาย																																																						
  	 ค่าเบี้ยประชุม	(Attendance	Fee)
	 	 	 เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง	โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน	(Incentive	Fee	/	Bonus)
										 เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กรรมการปีละครั้ง	โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น	เช่น	ผลก�าไรของบริษัทฯ	หรือเงินปันผลที่
จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
	 	 ในปี	 2561	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท	 รวมจ�านวน	26,196,312	บาท	 โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจ�าจ�านวน	
5,427,687	บาท	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจ�านวน	2,348,625	บาท	และโบนัสประจ�าปี	2560	จ�านวน	18,420,000	บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ประจ�า
เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

1.			ดร.ทนง	พิทยะ กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบริษัท 687,400 294,600 982,000 2,292,000 3,274,000

2.			นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 562,800 241,200 804,000 1,873,000 2.677,000

3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหาร 455,700 195,300 651,000 1,518,000 2,169,000

4.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว	(1) อดีต	กรรมการอิสระ		ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ		ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	และกรรมการบรรษัทภิบาล

440,563 201,150 641,713 1,858,000 2,499,713

5.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการตรวจสอบ	

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน		และกรรมการบรรษัทภิบาล

501,200 214,800 716,000 1,672,000 2.388,000

6.			นายสมนึก		ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ		ประธานคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล	กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

501,200 214,800 716,000 1,672,000 2,388,000

7.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ	กรรมการบริหาร 351,400 150,600 502,000 1,171,000 1,673,000

8.			นายสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมการ	กรรมการบริหาร 351,000 150,600 502,000 1,171,000 1,673,000
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ประจ�า
เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

9.			นางพเยาว์	มริตตนะพร กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

364,400 156,000 520,000 1,215,000 1,735,000

10.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ	(2) กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

44,417 - 44,417 1,007,000 1,051,417

11.	นายชุนสุเกะ	มุไร	(3) กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

253,931 122,625 376,556 - 376,556

12.	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ	(4) กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

- - - 1,252,359 1,252,359

13.	นายฮิเดะโอะ	มัทซึโมโตะ กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

413,700 177,300 591,000 128,641 719,641

14.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	(5) อดีต	กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ

บริหารความเสี่ยง	กรรมการบรรษัทภิบาล	

และกรรมการผู้จัดการ

78,011 51,000 129,011 1,590,000 1,719,011

15.	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	(6) กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	และกรรมการบรรษัทภิบาล

23,976 25,650 49,626 - 49,626

16.	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	(7) กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	กรรมการบรรษัทภิบาล	และ

กรรมการผู้จัดการ

397,989 153,000 550,989 - 550,989

รวม 5,427,687 2,348,625 7,776,312 18,420,000 26,196,312

หมายเหตุ:	 (1)	นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว	ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2561

  (2)	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561

 	 (3)	นายชุนสุเกะ	มุไร	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561

 	 (4)	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2560

  (5)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	หมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

 	 (6)	นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561

 	 (7)	นางสาววลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2561

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสามปีที่ผ่านมา และปี 2561

รายละเอียด
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

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

ค่าตอบแทนประจ�า 15 5,427,687 13 6,312,000 15 6,303,000 15 6,262,500

เบี้ยประชุม 14 2,348,625 12 1,443,400 15 1,488,700 15 1,581,000

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

รวม - 26,196,312 - 25,996,567 - 26,209,700 - 27,783,500

	 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว	กรรมการอสิระ	และกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารยังได้รบัค่าตอบแทนในสทิธิประโยชน์อืน่ๆ	ได้แก่	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการเข้าสัมมนา	อบรมหลักสูตรของ	IOD	และสถาบันอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการก�าหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามระบบประเมิน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี	 เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจและ				
น�าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	ดังนี้
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารระดับสูงสามปีที่ผ่านมา และปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการ
	 บรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน	โดยค�านงึถึงความเหมาะสม	ความเป็นธรรม	ตามความรู	้ความสามารถ	
รวมถึงผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน	และสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมเดยีวกัน	รวมถึงค่าตอบแทนพนกังานจะต้องเหมาะสม
กับการขยายตวัทางธุรกิจ	และการเตบิโตของบรษิทัฯ	ส�าหรบัผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ	อนัได้แก่	 เงนิเดอืน	รายได้อืน่ๆ	 โบนัส	กองทุนส�ารองเลีย้งชพี	
และค่าวิชาชีพ	 รวมถึง	 ได้มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ	ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ	ทุกคน	 โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัด	เป็นผู้จัดการกองทุน	นอกจากนี้บริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนด	และจัดให้มี
สวัสดิการต่างๆ	เพิ่มเติม	

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
	 ททีีดบับลวิ	มนีโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ป็นธรรม	เทยีบเคยีงได้กับองค์กรในธุรกิจเดยีวกัน	เหมาะสมตามความรู	้ความสามารถ	
ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน	โดยทีทีดับบลิวมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็น
ประจ�าทุกปี	เพ่ือให้ค่าตอบแทนของทีทดัีบบลวิ	สามารถรกัษาระดับสงูในอตุสาหกรรมเดยีวกันได้	และเพ่ือให้นโยบายค่าตอบแทนพนกังานสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของทีทีดับบลิว	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ทีทีดับบลิวก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและ
พนักงานปีละ	1	ครั้ง	โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน	(Key	Performance	Indicator	:	KPI)	ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	(ระยะสั้น)	
และผลการปฏบิตังิานตามกลยุทธ์ในระยะยาว	การประเมนิดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารและพนักงานสอดคล้องกับผลการด�าเนนิงาน
ของทีทีดับบลิว	 ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 นอกจากนั้น	 ทีทีดับบลิวได้ก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ	 (Bonus)	 ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ																				
ผลประกอบการในแต่ละรอบปี	และเชือ่มโยงกับผลการปฏิบติังานของพนักงานเพ่ือจงูใจให้พนักงานปฏบิตังิานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีน้ันๆ	

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
 	 เงินเดือน	
 	 โบนัสประจ�าปี	ตามผลการปฏิบัติงาน	
 	 สวัสดิการต่างๆ	
 	 เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง	(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)	
เงินเดือน		 จะได้รบัการก�าหนดโดยองิตามบทบาทและต�าแหน่งหน้าทีข่องพนกังานแต่ละคน	ซึง่รวมถึงประสบการณ์ด้านวิชาชพี	ความรบัผดิชอบ	

ความซับซ้อนของงาน	และสภาวะตลาดในประเทศ	
โบนัส	 	 ตามผลการปฏิบัติงาน	อ้างอิงตามการประเมินผลการด�าเนินการของบริษัทฯ	 เป็นการจูงใจ	และให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประกอบด้วย
	 	 	 -		เป้าหมายของบริษัทฯ,	เป้าหมายของฝ่าย,	KPI	ของพนักงาน

สวัสดิการต่างๆ 
	 บรษิทัฯ	จดัให้มสีวัสดกิารต่างๆ	ให้กับพนักงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และจดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ	เพ่ิมเตมิ	อาทเิช่น	ชดุยนิูฟอร์ม	การประกันชวิีต
และอุบัติเหตุกลุ่ม	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	สวัสดิการเงินช่วยเหลือ	และอื่นๆ	เช่น	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เงินช่วยเหลือ	งานศพ	กรณีพนักงาน
และบิดา	มารดา	บุตร	หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต	เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส	กรณีพนักงานอุปสมบท

รายละเอียด
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 9 18,624,088 8 24,322,552 8 24,699,780 8 20,637,660

โบนัสรวม 8 5,912,360 8 7,140,015 7 8,848,610 7 7,371,640

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 9 1,561,753 8 1,563,024 8 1,580,431 8 1,317,874

รวม - 26,098,201 - 33,025,591 - 35,128,821 - 29,327,174
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ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามปีที่ผ่านมา	และปี	2561

บริษัท ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

TTW 74.46 86.87 81.59 76.82

PTW 10.42 11.50 10.70 10.36

TWO 55.15 58.76 54.37 49.97

รวม 140.03 157.13 146.66 137.15

บุคลากร

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
	 พนักงานจะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การพัฒนาตนเอง	การวางแผนสายอาชีพ	การจัดการด้านสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์	ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทาง	หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	เพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงาน	มีการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ	 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้าน
พลังงานทางเลือก	เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร	ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ	ที่ด�าเนินธุรกิจด้านน�้าไปสู่ธุรกิจด้านพลังงาน	
และสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	“เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม”

การพัฒนาบุคลากร
	 การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน	โดยบริษัทฯ	มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสาย
อาชพีทุกระดบัและทกุคนอย่างต่อเนือ่ง	มรีะบบการจดัการ	และการก�าหนดคณุลกัษณะของต�าแหน่งงานท่ีสอดคล้องกับวสิยัทัศน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ	ดังนี้
 	 การพัฒนาองค์ความรู้	(Knowledge)	
 	 การพัฒนาทักษะ	(Skill)
 	 การพัฒนาความสามารถ	(Ability)	
	 โดยอาศยัผ่านระบบการศกึษา	(Education)	การพัฒนา	(Development)	และการฝึกอบรม	(Training)	ซึง่เป็นการพัฒนาในระยะสัน้ๆ	จ�าเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์	 โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กรเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ			
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การด�าเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ	

การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ (Skill) 
	 1.	 กิจกรรมที่ให้ความรู้ประสบการณ์และปรับปรุงทัศนคติในงาน	-	การฝึกอบรม	Training	-	การสอนงาน	Job	Instruction	&	Coaching	
	 2.	 กิจกรรมการบริหาร	-	การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่	 (Transfer)	-	การหมุนเวียนงาน	(Job	Rotation)	-	การทดลองเวียนงาน	หรือให้ท�า

หน้าที่ผู้ช่วย	(Under	Study)	-	การรักษาการแทน	(Acting)	-	การให้ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการ	(Committee)	-	การดูงาน	(Study	Tour/	
Visit)	-	การเพิ่มความรับผิดชอบ	(Job	Enrichment)	-	การมอบหมายงานพิเศษ	(Special	Assignment)	-	การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร	

	 3.	 กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้าที่	-	การจัดโปรแกรมการศึกษา	-	การให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน	-	การส่งเอกสารให้ท�ารายงานสรุป
ส่งอยู่เสมอ	-	การส่งเข้าประชุม	

การพัฒนาความสามารถ (Ability) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการ	ดังนี้
	 1.	 ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ	ขององค์กรที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน	
	 2.	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน
	 3.		 สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมท�าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานใหม่	
	 4.		 ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น	Assets	ให้เป็นการ	Human	Capitals	
	 5.		 ต้องปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร	
	 6.	 ผู ้บริหารต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เคยส่ังการ	 ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้กลายมาเป็นผู้บริหารแบบสร้าง																														

การเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการท�างานอย่างเป็นระบบ	
	 7.		 น�าแนวทางทั้ง	6	ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างโมเดลใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	จากการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง	7	ประการ	
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	 จากท่ีผ่านมาบรษิทัฯ	มกีารพัฒนาบคุลากรแนวใหม่	การพัฒนาทัศนคต	ิ(Attitude)	คอื	การท�าให้บคุลากรเปลีย่นวิธีคดิ	และการท�าให้บคุลากร
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	 และมีความส�าคัญต่อองค์กร	 การพัฒนาลักษณะนิสัย	 (Traits)	 คือ	ท�าให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับองค์กร	 และ										
การพัฒนาการจงูใจ	(Motivation)	คอื	การสร้างแรงจงูใจให้กับบคุลากรท้ังในรปูของเงนิเดอืน	ค่าจ้างสวัสดกิาร	และต�าแหน่งงานท่ีสงูขึน้	ฯลฯ	โดยมี
การประเมนิวัดผลอย่างเป็นระบบโดยใช้	KPI’s	เข้ามาเป็นตวัประเมนิผลการและเทยีบกับปีท่ีผ่านมา	มาพิจารณาปรบัข้ึนเงินเดอืนและโบนัสประจ�าปี														
	 ส�าหรบัพนักงานท่ีได้รบัโอกาสร่วมงานใหม่กับบรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	ทกุคนจะได้เข้ารบัการปฐมนิเทศ	เพ่ือให้รบัทราบถงึข้อปฏิบตั	ิ
นโยบายองค์กร	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่	นอกจากนี้	ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ		พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ	แตกต่างกันตามลักษณะงานและระดับงาน	 ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน	การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร								
การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย	และการสร้างประสบการณ์	 เป็นต้น	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	บริษัทฯ	 ได้จัดให้ม	ี					
ห้องแห่งการเรียนรู้	“Edutainment“	ที่ประกอบด้วย	ต�ารา	และความบันเทิงอย่างครบถ้วน	เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น	บริษัทฯ	มีหลักสูตร
เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่บทบาทผู้น�า	ทั้งนี้	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านต่างๆ	ดังนี้

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ผู้เข้าอบรม ชั่วโมงอบรม

			หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น	ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 25	พฤษภาคม	2561 29 6

			หลักสูตร	Leadership	for	QMS	and	EMS 19-20	มิถุนายน	2561 24 12

			หลักสูตร	Hazard	Identification	and	Risk	Management 21	มิถุนายน	2561 18 6

			หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

23	กรกฎาคม	2561 17 6

			การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	และการฝึกซ้อมระงับเหตุ
คลอรีนรั่วไหลด้วยอุปกรณ์	KIT-B	และการใช้เครื่องช่วยหายใจ	SCBA	

15,	16,	21	พฤศจิกายน	2561
11,	17	ธันวาคม	2561

150 4

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ผู้เข้าอบรม ชั่วโมงอบรม

			หลักสูตรการพัฒนาอาคารสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม 4	มิถุนายน	2561 12 4

			หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานและการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม 21,	25,	27,	28	กันยายน	2561
2	ตุลาคม	2561

72 4

			การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงาน

14	กันยายน	2561
16	พฤศจิกายน	2561

14 6

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ผู้เข้าอบรม ชั่วโมงอบรม

			หลักสูตรการตรวจสอบทุจริต 24-26	กันยายน	2561 1 18

			หลักสูตร	Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	
Scorecard

26	กันยายน	2561 2 7
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การฝึกอบรมพนักงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. จ�านวนหลักสูตร จ�านวนชั่วโมง

2557 411 10,781

2558 259 11,388

2559 220 	8,396

2560 127 	6,554

2561 98 4,587

	 ทั้งนี้	จ�านวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้	
	 จ�านวนพนักงานของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	 139	 คน
	 จ�านวนพนักงานของบริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด	 29	 คน	
	 จ�านวนพนักงานของบริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด	 153			 คน
	 	 	 	 รวม		 321		 คน

จ�านวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สามารถแยกตามสายงานหลัก	ดังนี้	

สายงานหลัก ทีทีดับบลิว ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร์ รวม

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริหาร 3 - - 3

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 - - 3

ฝ่ายกิจการองค์กร 6 - - 6

สายงานบริหาร - - - -

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	 25 2 - 27

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 - - 13

สายงานพัฒนาธุรกิจ - - - -

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 15 - - 15

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 5 - - 5

สายงานปฏิบัติการ - - 1 1

ฝ่ายปฏิบัติการ 66 27 113 206

ฝ่ายวิศวกรรม 3 - 39 42

รวม 139 29 153 321
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน  

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้เกิด									

ความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงนิ	รายได้และค่าใช้จ่าย	และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ป็นจรงิและสมเหตสุมผล	ตามมาตรฐานการบญัช	ี							

ที่รับรองทั่วไป	มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	พร้อมท้ังใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังในการประมาณการ	

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วน						

ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือก�ากับดูแลระบบ									

การควบคมุภายในของบรษิทัฯ	 ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	สอบทานงบการเงินให้การรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้							

มกีารเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพียงพอ	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัเรยีบร้อยแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยประจ�าปี	2561	ได้แสดงฐานะ

ทางการเงินรายได้และค่าใช้จ่าย	และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ป็นจรงิและสมเหตสุมผล	จดัให้มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชทีีถู่กต้องครบถ้วน	

ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม	และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	

และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ													

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี	

(ดร.ทนง	พิทยะ)

	ประธานกรรมการบริษัท

(วลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ



84 รายงานประจำาปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ทีทดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	(บรษิทัฯ)	โดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน	ด้านกฎหมาย	 โดยม	ีนายไพรัช	 เมฆอาภรณ	์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ									
นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	และนายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าท่ีเลขานุการ		
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขต	หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างเป็นอสิระ	ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรือ่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	โดยในรอบปี	2561	
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน	 5	ครั้ง	 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	 ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	 ซึ่งสรุป											
สาระส�าคัญได้ดังนี้
	 1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน	
	 	 เพ่ือให้มั่นใจว่า	 ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได	้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	 รวมท้ัง										
การสอบทานรายการระหว่างกัน	 ระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติ	และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
	 	 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบญัชว่ีา	งบแสดงฐานะการเงนิรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงนิ	ประจ�าปี	
2561	มคีวามถกูต้องในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
	 2.	 การสอบทานงานตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต	แผนการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	 2561	และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน	โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	พบว่า	การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน	
และระบบงานส�าคญัมคีวามเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏิบตังิานและมกีารตดิตามฝ่ายบรหิาร	
และฝ่ายจัดการ	 ให้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน	มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย	์							
และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	
ที่เป็นสาระส�าคัญ
	 	 โดยพิจารณาขอบเขตการปฏบิตังิาน	ความรบัผดิชอบ	ความเป็นอสิระของส่วนตรวจสอบภายใน	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	
บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
	 3.	 พิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	ในการช�าระค่าเขื่อนป้องกัน							

น�า้ท่วมนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	ให้กับบรษิทั	ทีด่นิบางปะอนิ	จ�ากัด	ได้รบัการอนุมตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2018	
เป็นการป้องกันความเสยีหายของทรพัย์สนิท่ีจะเกิดข้ึนกับบรษิทัฯ	โดยอตัราทีเ่รยีกเก็บเป็นอตัราเฉลีย่มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสม

	 	 2)	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	ในการรับซื้อไฟฟ้าจาก	บริษัท	
บางเขนชยั	จ�ากัด	ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2018	โดยจ่ายช�าระค่าไฟฟ้าเป็นรายเดอืนตามปรมิาณ
หน่วยไฟฟ้าทีม่กีารใช้จรงิในอตัราค่าไฟฟ้าอ้างองิตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	โดยให้ส่วนลดในอตัราร้อยละ	10	
เป็นระยะเวลา	25	ปี	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากส่วนลดที่ได้รับ

	 4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	เลกิจ้าง	และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	
โดยค�านึงถึงความน่าเชือ่ถือ	ความสามารถในการให้บรกิาร	การให้ค�าปรกึษาในมาตรฐานบญัช	ีการสอบบญัชแีละการรบัรองงบการเงนิได้ทนัเวลา
	 	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ให้	นางสาวมณ	ีรตันบรรณกิจ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่5313	และ/หรอื	
นางสาวสุมาลี	รีวราบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3970	และ/หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	แห่งบริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	 2561	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นท่ีน่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชพีการบญัชีการสอบบญัช	ีโดยก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิไม่เกิน	1,400,000	บาท	ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ	และน�าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(นายไพรัช	เมฆอาภรณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	(กลุม่บรษิทั)	ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	 (มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ	
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	ตามที่
ระบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย	ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับ
งวดปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ทัง้น้ี	ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	
ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่านีด้้วย	การปฏบิตังิานของข้าพเจ้า	ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิ
ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ผลของวธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมวธีิการตรวจสอบ
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

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

กลุม่บรษิทัรบัรูค่้าตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาของบรษิทัฯ	สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุสญัญาฯ	ของบรษิทั
ย่อย	และสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียของกลุ่มบริษัท	จ�านวนรวม	846	ล้านบาท	(งบการเงิน
เฉพาะกิจการ:	513	ล้านบาท)	เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	38	ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวม	(ร้อยละ	34	ของค่าใช้จ่ายรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)	 ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายดังกล่าว	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีผันแปรตามจ�านวนหน่วยที่ผลิต	 ซึ่งต้องใช้การประมาณการ
จ�านวนผลผลิตน�้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน�้าประปา	หรือสัญญาการให้สิทธิด�าเนินงาน	ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการจ�านวนหน่วยผลิตในอนาคต	โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบัน	ก�าลังการผลิตของเครื่องจักร	ปริมาณความต้องการใช้น�้า
ของผู้บริโภคสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	ซึ่งมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าได้ประเมนิข้อสมมตขิองฝ่ายบรหิารในการประมาณการจ�านวนหน่วยผลติน�า้ประปาในอนาคต	โดยการสอบถามผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบและ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการประมาณการจ�านวนหน่วยผลิต	 ตรวจสอบอายุของสัมปทานและอายุของสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย	
น�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียกับเอกสารที่เก่ียวข้อง	 และเปรียบเทียบประมาณการจ�านวนหน่วยผลิตน�้าประปาตามที่กลุ่มบริษัทได้
ประมาณการไว้กับปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน	และทดสอบการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ																					
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูล
อื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับ					
งบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม	่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม	่
หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว	 ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน		
ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น								
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง	การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับ											
การด�าเนินงานต่อเนือ่งในกรณีท่ีมเีรือ่งดงักล่าว	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิ
กลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิ	
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย								
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป	ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ	
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต	
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ที่ผู้บริหารจัดท�า

	 สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบั
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ
กลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือหากการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการหรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บรษิทั
เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นท่ีมี
นยัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมนียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลเกีย่วกับความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนั
และก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้								
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ											
จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

มณี	รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5313

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	26	กุมภาพันธ์	2562



88 รายงานประจำาปี 2561

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์รายได้

รายได้จากการขายน�้าประปา

	 รายได้จากการขายน�้าประปาส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ	 และบริษัท	ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 (PTW)	ขายน�้าประปาให้แก่	 กปภ.							

ซึง่เป็นตามสญัญาฯ	และบรษิทัฯ	ขายน�า้ประปาให้แก่ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	ตามสญัญาให้สทิธิด�าเนนิการผลติและจ�าหน่าย

น�า้ประปา	โดยในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มรีายได้จากการขายน�า้ประปาเท่ากับ	5,270.2	ล้านบาท	5,474.5	ล้านบาท	

และ	5,807.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในปี	 2560	และปี	 2561	 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ	3.9	และ								

ร้อยละ	6.1	ตามล�าดับ	รายได้จากการขายน�้าประปาที่เพิ่มขึ้นในปี	2560	และปี	2561	สามารถอธิบายได้ดังนี้	

ปี	2560

	 รายได้จากการขายน�้าประปาเพิ่มขึ้นจ�านวน	204.3	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.9	เนื่องจาก

	 1)	 รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	147.8	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.1	 เนื่องจากยอดขายน�้าประปาเพิ่มขึ้น	

7.5	ล้าน	ลบ.ม.	และราคาขายน�้าประปาที่ปรับขึ้นจากปีก่อน	คิดเป็นรายได้จากการขายน�้าประปาเพิ่มขึ้นจ�านวน	121.7	ล้านบาท	และ

ยอดขายน�้าประปาในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพ่ิมขึ้นจ�านวน	0.6	ล้าน	ลบ.ม.	 รวมถึงอัตราค่าน�้าประปาปรับเพ่ิมขึ้น	คิดเป็น						

รายได้จากการขายน�้าประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพิ่มขึ้นจ�านวน	26.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.5	

	 2)		 รายได้จากการขายน�้าประปาของ	PTW	เพิ่มขึ้นจ�านวน	56.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.4	 เนื่องจากยอดขายน�้าประปาของ	PTW	

เพิ่มขึ้น	4.4	ล้าน	ลบ.ม.	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.3

	 ปี	2561	

	 รายได้จากการขายน�้าประปาเพิ่มขึ้นจ�านวน	332.9	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.1	เนื่องจาก

	 1)		 รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	203.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.4	 เนื่องจากยอดขายน�้าประปาเพิ่มขึ้น	

12.4	ล้าน	ลบ.ม.	และราคาขายน�้าประปาที่ปรับขึ้นจากปีก่อน	คิดเป็นรายได้จากการขายน�้าประปาเพิ่มขึ้นจ�านวน	197.8	ล้านบาท	และ

ยอดขายน�้าประปาในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพ่ิมขึ้นจ�านวน	0.1	ล้าน	ลบ.ม.	 รวมถึงอัตราค่าน�้าประปาปรับเพ่ิมขึ้น	คิดเป็น								

รายได้จากการขายน�้าประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพิ่มขึ้นจ�านวน	5.2	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.5

	 2)		 รายได้จากการขายน�้าประปาของ	PTW	เพิ่มขึ้นจ�านวน	129.9	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.6	เนื่องจากยอดขายน�้าประปาของ	PTW	

เพิ่มขึ้น	10.1	ล้าน	ลบ.ม.	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.4

รายได้จากการบริการ

	 รายได้จากการบริการ	เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการผลิตน�้าประปา	การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	และรายได้จากการดูแลระบบท่อจ่ายน�้า

ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะ	และการให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสยีท่ีนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	โดยในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	

มีรายได้จากการบริการเท่ากับ	108.7	ล้านบาท	120.7	ล้านบาท	และ	118.3	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นในปี	2560	และลดลงในปี	

2561	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.0	และลดลงร้อยละ	2.0	ตามล�าดับ	รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้นในปี	2560	

และลดลงในปี	2561	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 ปี	2560

	 รายได้จากการบริการเพ่ิมข้ึนจ�านวน	12.0	ล้านบาท	หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ	11.0	 เนื่องจากรายได้ค่าบริหารของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	และอัตรา										

ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้น

	 ปี	2561

	 รายได้จากการบริการลดลงจ�านวน	2.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.0	เนื่องจากรายได้ค่าบริหารของบริษัทย่อยลดลง	

รายได้อื่น

	 รายได้อื่นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย	รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดของ	

บริษัทฯ	รายได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	และอื่นๆ	
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	 ในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้อื่นเท่ากับ	120.1	ล้านบาท	152.2	ล้านบาท	และ	22.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

โดยมอัีตราเพ่ิมขึน้ในปี	2560	และลดลงในปี	2561	เมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนเท่ากับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	26.7	และลดลงร้อยละ	85.0	ตามล�าดบั	

รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นในปี	2560	และลดลงในปี	2561	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 ปี	2560

	 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	32.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	26.7	เนื่องจากผลตอบแทนจากการบริหารเงินเพิ่มขึ้น

	 ปี	2561

	 รายได้อื่นลดลงจ�านวน	129.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	85.0	เนื่องจากบริษัทฯ	จ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนก�าหนดในเดือนธันวาคม	2560	ท�าให้

เงินสดคงเหลือลดลง	และผลตอบแทนจากการบริหารเงินลดลง

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ 1,722.2 1,564.4 1,497.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 280.3 257.3 244.3

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 371.7 407.0 433.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 616.1 632.2 606.7

รวม 2,990.3 2,860.9 2,781.7

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ

	 ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา												

ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าสารเคม	ีค่าเช่าทีด่นิส�าหรบัการวางท่อ	ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานผลติ	ค่าซ่อมแซม	และ

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ	เป็นต้น	

	 ในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมต้ีนทุนขายน�า้ประปาและต้นทนุบรกิารเท่ากับ	1,497.5	ล้านบาท	1,564.4	ล้านบาท	

และ	1,722.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ	27.2	ร้อยละ	27.2	และร้อยละ	28.9	ตามล�าดับ	โดยมีอัตราการ						

เพิ่มขึ้นในปี	2560	และปี	2561		เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ	4.5	และร้อยละ	10.1	ตามล�าดับ	ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ปี	2560

	 ในปี	 2560	ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนการบริการเพ่ิมขึ้นจ�านวน	66.9	ล้านบาท	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา											

เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

	 ปี	2561

	 ในปี	2561	ต้นทนุขายน�า้ประปาและต้นทนุการบรกิารเพ่ิมขึน้จ�านวน	157.8	ล้านบาท	เนือ่งจากปรมิาณขายน�า้ประปาทีเ่พ่ิมข้ึนจ�านวน	22.50	

ล้าน	ลบ.ม.	ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น	82.2	ล้านบาท	ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน	38.1	ล้านบาท	ค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เพิ่มขึ้น	23.1	ล้านบาท	

ค่าใช้จ่ายผลิตอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	11.4	ล้านบาท	และค่าสารเคมีเพิ่มขึ้น	3.0	ล้านบาท	โดยสัมพันธ์กับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับ		244.3	ล้านบาท	257.3	ล้านบาท	และ	280.3	

ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยอตัราการเพ่ิมขึน้ในปี	2560	และปี	2561	เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ	5.3	และร้อยละ	8.9	ตามล�าดบั	

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ปี	2560

	 ในปี	 2560	ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น	 13.0	 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน	 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนลูกค้าและค่าใช้จ่าย

ประชาสัมพันธ์	และอื่นๆ	
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	 ปี	2561

	 ในปี	2561	ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	23.0	ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจากการตัดจ�าหน่ายค่าพัฒนาโครงการน�้าประปา

ที่ประเทศเมียนมา

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับ	13.9	ล้านบาท	40.2	ล้านบาท	และ	151.6	ล้านบาท																	

ตามล�าดับ	โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นในปี	2560	และปี	2561	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ	189.2	และร้อยละ	277.1	ตามล�าดับ	

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้	

	 ปี	2560

	 ในปี	2560	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพ่ิมข้ึนจ�านวน	26.3	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	189.2	เนือ่งจากบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วม

มียอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

	 ปี	2561

	 ในปี	2561	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพ่ิมขึน้จ�านวน	111.4	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	277.1	เน่ืองจากบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วม

มียอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

.

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับ	433.2	ล้านบาท	407.0	ล้านบาท	และ	371.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ค่าใช้จ่าย

ทางการเงินที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 ปี	2560

	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ�านวน	26.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	6.0	 เนื่องจากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืม	และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

	 ปี	2561

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ�านวน	35.3	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	8.7	เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมก่อนก�าหนดในเดือน

ธันวาคม	2560		

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับ	606.7	ล้านบาท	632.2	ล้านบาท	และ	616.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพิ่มขึ้นในปี	2560	และลดลงในปี	2561	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 ปี	2560

	 ในปี	2560	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจ�านวน	25.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.2	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น		

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

	 ปี	2561

	 ในปี	2561	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจ�านวน	16.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.5	เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับ		2,492.5	ล้านบาท	2,680.8	ล้านบาท	และ	2,860.9	ล้านบาท	

ตามล�าดบั	คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเท่ากับ	ร้อยละ	45.33	ร้อยละ	46.64	และร้อยละ	48.00	ตามล�าดบั	โดยอตัราส่วน

ก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี	2561	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมีเหตุผลตามที่กล่าวไว้ในแต่ละหัวข้อข้างต้น	
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รายได้ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

สินทรัพย์รวม 23,330.4 23,277.0 25,764.8

หนี้สินรวม 10,965.5 11,399.1 14,229.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,364.9 11,877.9 11,535.4

วิเคราะห์สินทรัพย์

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	79	 -	 86	 ของสินทรัพย์รวม	 โดย												

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวม	23,330.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	53.4	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2560	การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว	และมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์อื่นๆ	โดยอธิบายได้ดังนี้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	99.3	ล้านบาท	ลดลง	217.5	ล้านบาท													

เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

 เงินลงทุนชั่วคราว

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มเีงนิลงทุนชัว่คราวจ�านวน	3,499.9	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้	1,140.4	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทียบกับ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากบริษัทฯ	น�าเงินฝากประจ�าไว้กับธนาคาร	เงินลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์เพื่อค้า

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนจ�านวน	 564.5	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 11.2	 ล้านบาท																															

เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 เนื่องจากปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	 โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่จ�านวน													

508.4	ล้านบาท	เป็นลูกหนี้การค้าการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีระยะเวลาการเก็บเงินประมาณไม่เกิน	30	วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือจ�านวน	28.0	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารเคมีที่ใช้

ส�าหรับการผลิตน�้าประปา	7.6	ล้านบาท	และอะไหล่ส�าหรับซ่อมบ�ารุงระบบผลิตและระบบจ่ายน�้าประปา	จ�านวน	20.4	ล้านบาท	โดยสารเคมีหลัก

มีอัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยไม่เกิน	3	เดือน	และอะไหล่ในการซ่อมแซมมีไว้เพื่อส�าหรับการซ่อมแซมตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน	 4,656.5	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 148.0	ล้านบาท	 เมื่อ																

เปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ�านวน	28.7	ล้านบาท	ลดลง	0.3	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์จ�านวน	 788.5	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 12.6	 ล้านบาท	 เมื่อ																				

เปรยีบเทียบกับ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	เนือ่งจากการเพ่ิมขึน้ของสิง่ปรบัปรงุอาคาร	เครือ่งตกแต่งและอปุกรณ์ส�านกังาน	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์

 สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาภาครัฐ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐ	ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	และที่ต้องโอน

เมือ่สิน้สดุอายุสญัญาฯ	ของบรษิทัย่อยจ�านวน	11,494.6	ล้านบาท	ลดลง	768.7	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกับ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	เนือ่งจาก

บันทึกค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด

 สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจาก

ภาคเอกชนจ�านวน	1,188.1	ล้านบาท	ลดลง	49.9	ล้านบาท	เนื่องจากบันทึกค่าจ�าหน่ายระหว่างงวด

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
(หน่วย	:	ล้านบาท)
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 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจจ�านวน																			

933.1	ล้านบาท	ลดลง	195.5	ล้านบาท	เนื่องจากบันทึกค่าจ�าหน่ายระหว่างงวด

วิเคราะห์หนี้สิน
	 หนีส้นิของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุน้กูค้ดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	44	-	52	ของสนิทรพัย์

รวม	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	10,965.5	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จ�านวนรวม	

10,190.8	ล้านบาท	โดยเงนิกู้ยืมจ�านวน	3,795	ล้านบาท	มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั	และอตัราดอกเบีย้คงที	่และมกีารจ่ายช�าระเงินต้นเป็นรายไตรมาส	

ส่วนหุ้นกู้จ�านวน	6,400	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	10,965.5	ล้านบาท	ลดลง	433.6	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31											

ธันวาคม	2560	เนื่องจากบริษัทฯ	จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว	

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีส่วนผู้ถือหุ้น	12,364.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	487.0	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากในปี	2561	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	2,841.9	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผลจ�านวน	2,394.0	ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,417.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จ�านวน	145.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.4	เนื่องจากในปี	2560	บริษัทฯ	จ่ายดอกเบี้ยลดลง	55.2	ล้านบาท	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ลดลง	75.0	ล้านบาท	ในขณะที่ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	26.3	ล้านบาท

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,844.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จ�านวน	426.9	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.5	เนื่องจากในปี	2561	บริษัทฯ	มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	208.8	ล้านบาท	และส่วนแบ่ง

ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	111.4	ล้านบาท	ในขณะที่จ่ายดอกเบี้ยลดลง	33.4	ล้านบาท	

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน	 1,734.4	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน	

2,066.0	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	623.0	เนื่องจากในปี	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง	646.9	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคาร

และอุปกรณ์ลดลง	198.2	ล้านบาท	สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ลดลง	1,045.6	ล้านบาท	และสินทรัพย์

ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	ของบริษัทย่อยลดลง	83.6	ล้านบาท

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ�านวน	1,168.3	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้จากงวดเดยีวกันของปีก่อนจ�านวน	

2,902.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	167.4	เนื่องจากในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	3,272.3	ล้านบาท	สินทรัพย์

ในการผลิตน�้าประปากับภาครัฐที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	ลดลง	383.9	ล้านบาท	และเงินปันผลรับลดลง	69.9	ล้านบาท

งบกระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,844.1 3,417.2 3,272.1

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (1,168.3) 1,734.4 (331.6)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,893.3) (5,081.1) (3,478.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (217.5) 70.5 (538.4)
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 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	5,081.1	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี	 2559	 เน่ืองจาก									

ในปี	2560	บริษัทฯ	น�าเงินฝากจ�านวน	1,580	ล้านบาท	ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก�าหนด

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	2,893.3	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

เนื่องจากในปี	2560	บริษัทฯ	น�าเงินฝากจ�านวน	1,580	ล้านบาท	ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก�าหนด

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 อัตราส่วนสภาพคล่องปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับร้อยละ	2.85	ร้อยละ	1.60	และร้อยละ	1.66	ตามล�าดับ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

มสีภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทีด่แีละทรพัย์สนิหมนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเป็นเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เงนิลงทุนชัว่คราว	

และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

	 อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับร้อยละ	72.2	ร้อยละ	72.0	และร้อยละ	71.0	ตามล�าดับ	

โดยอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นในปี	2561	ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

	 อัตราส่วนก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับร้อยละ	45.3	ร้อยละ	46.6	และร้อยละ	48.1	ตามล�าดับ	

โดยอัตราส่วนก�าไรสุทธิในปี	2561	เพิ่มขึ้น	เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น	และการลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน	

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

	 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยปี	 2559	ปี	 2560	และปี	 2561	 เท่ากับร้อยละ	 9.7	 ร้อยละ	 11.5	และ														

ร้อยละ	12.3	ตามล�าดับ	และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับร้อยละ	15.7	

ร้อยละ	17.4	และร้อยละ	19.9	ตามล�าดับ	โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิรวมปี	2561	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ปี	2560	และปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	1.2	ร้อยละ	1.0	

และร้อยละ	0.9	ตามล�าดับ	 โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	 2561	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	สิ้นปี	 2560	 เนื่องจากบริษัทฯ								

ทยอยจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	เท่ากับร้อยละ	96.0	ร้อยละ	89.3	และร้อยละ	83.5	ตามล�าดับ	

ภาระผูกพันด้านหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 33.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	ข้อ	 33.2	

ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น	 และข้อ	 33.3	 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดเตรียม																			

แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินและ/หรือการออกหุ้นกู้และ/หรือเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มนุเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 99,342,067          316,808,375        92,437,221          280,915,300        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 3,499,881,399     2,359,470,155     2,826,763,704     1,744,711,852     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 6, 9 564,547,712        553,314,173        394,436,339        380,288,058        
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนด
   ช าระภายในหนึง่ปีและดอกเบีย้คา้งรับ 6 -                           -                           289,856,969        367,433,193        
วัตถดุิบและวัสดุคงเหลอื 10 28,007,231          23,054,712          16,761,155          12,696,313          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 24,546,799          26,903,290          20,517,180          22,500,456          
รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 4,216,325,208     3,279,550,705     3,640,772,568     2,808,545,172     
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6 -                           -                           171,440,000        461,080,000        
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                           -                           2,137,180,866     2,358,675,014     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 4,656,517,530     4,508,502,298     4,228,013,282     4,228,013,282     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 28,725,000          29,000,000          -                           -                           
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 14 788,502,280        775,909,824        725,203,269        714,865,259        
สินทรัพย์ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 15 9,560,793,199     9,993,245,750     9,560,793,199     9,993,245,750     
   สินทรัพย์ทีต้่องโอนเมือ่สิน้สุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย 16 1,933,837,449     2,270,108,038     -                           -                           
สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน้ าประปา
   และการให้บริการบ าบัดน้ าเสียจากภาคเอกชน 17 1,188,114,421     1,238,007,688     1,188,114,421     1,238,007,688     
สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน้ าประปา
   จากการซือ้ธุรกจิ 18 933,119,920        1,128,552,669     -                           -                           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 2,884,132            4,044,641            -                           -                           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 5,312,714            3,615,468            -                           -                           
เงินจ่ายลว่งหน้าผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 1,325,300            -                           1,325,300            -                           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,917,078          46,504,062          11,605,799          43,042,488          
รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 19,114,049,023   19,997,490,438   18,023,676,136   19,036,929,481   
รวมสินทรพัย์ 23,330,374,231   23,277,041,143   21,664,448,704   21,845,474,653   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีส้ินหมนุเวยีน
เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 6, 20 134,318,672        127,840,506        95,095,991          88,315,016          
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 21 435,000,000        480,000,000        435,000,000        480,000,000        
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 22 1,500,000,000     1,000,000,000     1,500,000,000     1,000,000,000     
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 308,594,603        269,785,430        229,374,885        208,300,796        
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 97,438,155          100,018,297        97,438,155          100,018,297        
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 69,368,930          68,680,219          47,105,342          46,506,903          
รวมหนีส้ินหมนุเวยีน 2,544,720,360     2,046,324,452     2,404,014,373     1,923,141,012     
หนีส้ินไมห่มนุเวยีน
เจ้าหนีเ้งินประกนั - บริษัทย่อย 6 -                           -                           5,000,000            5,000,000            
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนด
   ช าระภายในหนึง่ปี 21 3,360,000,000     3,795,000,000     3,360,000,000     3,795,000,000     
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 22 4,895,795,356     5,395,118,308     4,895,795,356     5,395,118,308     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 54,360,458          40,252,967          28,715,854          21,318,624          
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 110,644,485        122,439,796        82,980,854          90,586,456          
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวยีน 8,420,800,299     9,352,811,071     8,372,492,064     9,307,023,388     
รวมหนีส้ิน 10,965,520,659   11,399,135,523   10,776,506,437   11,230,164,400   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



96 รายงานประจำาปี 2561

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรอืนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลคา่แลว้
   หุน้สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        
   จัดสรรแลว้ - ส ารองอ่ืน 25 1,691,230,767     1,691,230,767 1,691,230,767     1,691,230,767     
   ยังไม่ได้จัดสรร 4,147,556,393     3,699,628,987     2,169,941,899     1,897,309,885     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ (543,983,701)       (582,130,970)       -                           -                           
ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 12,321,573,060   11,835,498,385   10,887,942,267   10,615,310,253   
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 43,280,512          42,407,235          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,364,853,572   11,877,905,620   10,887,942,267   10,615,310,253   
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 23,330,374,231   23,277,041,143   21,664,448,704   21,845,474,653   

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำรเงินรวม
(หน่วย: บาท)

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทนุ:
รำยได้
รายได้จากการขายน้ าประปากบัภาครัฐ :
   รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ าขัน้ต่ า 5,049,710,504      5,003,360,943      3,408,495,304      3,364,759,143      
   รายได้ส่วนที่เกนิกว่าปริมาณรับซื้อน้ าขัน้ต่ า 546,250,873         264,938,943         354,594,781         200,560,551         
รายได้จากการขายน้ าประปากบัภาคเอกชน 211,444,728         206,194,672         211,444,728         206,194,672         
รวมรายได้จากการขายน้ าประปา 28 5,807,406,105      5,474,494,558      3,974,534,813      3,771,514,366      
รายได้จากการบริการ 118,303,585         120,748,441         42,131,496           42,787,851           
ดอกเบี้ยรับ 11,257,842           13,119,225           37,057,042           54,429,769           
เงินปันผลรับ 11, 12 -                            -                            929,013,660         962,108,563         
รายได้อ่ืน 11,568,722           139,085,792         21,605,098           142,109,627         
รวมรำยได้ 5,948,536,254      5,747,448,016      5,004,342,109      4,972,950,176      
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายน้ าประปาและต้นทุนการบริการ 1,722,234,676      1,564,424,330      1,011,001,001      925,274,978         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 280,326,180         257,303,906         229,721,740         199,357,257         
คา่ตัดจ าหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                            -                            221,494,148         221,494,148         
คา่สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน้ าประปา
   และการใหบ้ริการบ าบัดน้ าเสียจากภาคเอกชนตัดจ าหน่าย 17 53,494,667           50,474,847           53,494,667           50,474,847           
คา่สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่าย
   น้ าประปาจากการซื้อธุรกจิตัดจ าหน่าย 18 195,432,749         195,432,749         -                            -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,251,488,272      2,067,635,832      1,515,711,556      1,396,601,230      
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,697,047,982      3,679,812,184      3,488,630,553      3,576,348,946      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 151,624,962         40,185,469           -                            -                            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,848,672,944      3,719,997,653      3,488,630,553      3,576,348,946      
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (371,677,534)        (407,025,029)        (371,677,534)        (407,025,029)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,476,995,410      3,312,972,624      3,116,953,019      3,169,323,917      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (616,091,619)        (632,221,086)        (450,321,097)        (469,823,369)        
ก ำไรส ำหรับปี 2,860,903,791      2,680,751,538      2,666,631,922      2,699,500,548      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรที่ยังไม่เกดิขึน้จริงจากการป้องกนัความเสี่ยง
   ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 37,677,581           71,676,718           -                            -                            
ก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 469,688                4,000,314             -                            -                            
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (2,682,991)            -                            821,574                
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 38,147,269           72,994,041           -                            821,574                

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,899,051,060      2,753,745,579      2,666,631,922      2,700,322,122      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 2,841,927,314      2,663,247,846      2,666,631,922      2,699,500,548      
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 18,976,477           17,503,692           

2,860,903,791      2,680,751,538      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 2,880,074,583      2,736,241,887      2,666,631,922      2,700,322,122      
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 18,976,477           17,503,692           

2,899,051,060      2,753,745,579      

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พ้ืนฐำน 29
  ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 0.71                       0.67                       0.67                       0.68                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก าไรกอ่นภาษี 3,476,995,410   3,312,972,624   3,116,953,019   3,169,323,917   
รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย)
   จากกจิกรรมด าเนนิงาน
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 812,925,018      733,990,700      471,995,460      440,352,261      
   คา่ตัดจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                         -                         221,494,148      221,494,148      
   คา่สทิธใินการด าเนนิการผลติและจ าหนา่ยน้ าประปา
      จากการซือ้ธรุกจิตัดจ าหนา่ย 195,432,749      195,432,749      -                         -                         
   คา่สทิธใินการด าเนนิการผลติและจ าหนา่ยน้ าประปา
      และการใหบ้ริการบ าบดัน้ าเสยีจากภาคเอกชนตัดจ าหนา่ย 53,494,667        50,474,847        53,494,667        50,474,847        
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ยอุปกรณ์ (788,010)            8,412                 (795,577)            -                         
   สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (151,624,962)     (40,185,469)       -                         -                         
   เงินปนัผลรับ -                         -                         (929,013,660)     (962,108,563)     
   ตัดจ าหนา่ยภาษี หกั ณ ทีจ่่าย 2,093,608          862,055             -                         -                         
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 10,063,547        10,063,547        5,610,428          5,610,428          
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,463,821        7,626,487          7,397,230          5,229,739          
   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 371,677,534      407,025,029      371,677,534      407,025,029      
ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์
   และหนีส้นิด าเนนิงาน 4,784,733,382   4,678,270,981   3,318,813,249   3,337,401,806   
สนิทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (12,452,481)       (58,578,990)       (10,837,880)       (32,066,351)       
   วัตถดุบิและวัสดคุงเหลอื (4,952,519)         (1,354,168)         (4,064,842)         (1,050,227)         
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2,864,719          12,038,687        2,381,599          12,488,170        
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 31,436,687        457,684             31,436,689        469,685             
หนีส้นิด าเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
   เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 7,318,071          (201,498,776)     9,300,881          (205,686,403)     
   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 688,711             10,576,069        598,439             8,675,937          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (356,330)            (1,930,496)         -                         (779,146)            
เงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 4,809,280,240   4,437,980,991   3,347,628,135   3,119,453,471   
   จ่ายดอกเบีย้ (372,477,781)     (405,861,418)     (372,477,781)     (405,861,418)     
   จ่ายภาษีเงินได้ (592,663,313)     (614,889,504)     (436,852,609)     (442,510,247)     
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 3,844,139,146   3,417,230,069   2,538,297,745   2,271,081,806   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
(หนว่ย: บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง (1,157,791,935)  2,114,513,178   (1,099,432,543)  2,022,825,819   
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึน้ -                         (14,000,000)       -                         -                         
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง -                         -                         367,140,000      367,140,000      
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ (21,319,576)       (12,731,564)       (18,493,919)       (10,472,329)       
จ่ายดอกเบีย้สว่นทีบ่นัทกึเปน็ต้นทนุของสนิทรัพย์ -                         (45,656,464)       -                         (45,656,464)       
สนิทรัพย์ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ
   - สนิทรัพย์ทีเ่ปน็กรรมสทิธิข์องบริษัทฯเพ่ิมขึน้ (19,431,879)       (403,297,732)     (19,431,879)       (403,297,732)     
สนิทรัพย์ในการผลติน้ าประปาทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอายุสญัญาฯ
   ของบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ (1,370,000)         (440,000)            -                         -                         
สทิธใินการด าเนนิการผลติและจ าหนา่ยน้ าประปา
   และการใหบ้ริการบ าบดัน้ าเสยีจากภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ (3,601,400)         (15,944,106)       (3,601,400)         (15,944,106)       
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 816,603             -                         811,324             -                         
รับเงินปนัผล 41,977,000        111,938,666      929,013,660      962,108,563      
เงินจ่ายลว่งหนา้ผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (7,605,850)         -                         (7,605,850)         -                         
เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,168,327,037)  1,734,381,978   148,399,393      2,876,703,751   
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
ช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาว (480,000,000)     (2,670,000,000)  (480,000,000)     (2,670,000,000)  
เงินสดรับจากหุน้กู้ 998,897,153      -                         998,897,153      -                         
ช าระคนืหุน้กู้ (1,000,000,000)  -                         (1,000,000,000)  -                         
เงินปนัผลจ่าย (2,394,072,370)  (2,393,739,859)  (2,394,072,370)  (2,393,739,859)  
เงินปนัผลจ่ายใหแ้กผู้่มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบริษัทย่อย (18,103,200)       (17,350,799)       -                         -                         
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (2,893,278,417)  (5,081,090,658)  (2,875,175,217)  (5,063,739,859)  
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (217,466,308)     70,521,389        (188,478,079)     84,045,698        
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 316,808,375      246,286,986      280,915,300      196,869,602      
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยปี 99,342,067        316,808,375      92,437,221        280,915,300      

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2561
(หนว่ย: บาท)

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ททีดัีบบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561 2560 2561 2560

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ 
รายการทีม่ใิชเ่งินสด  
   ขาดทนุทียั่งไมเ่กดิขึน้จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุ
      ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (275,000)            -                         -                         -                         
   เงินปนัผลคา้งจ่ายเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (72,462)              138,551             (72,462)              138,551             
   ลกูหนีจ้ากการขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึน้ (8,844,605)         (7,792,159)         (8,844,605)         (7,792,159)         
   เจ้าหนีจ้ากการซือ้หลกัทรัพย์คา้งจ่ายเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (8,536,086)         4,236,550          (8,536,086)         4,236,550          
   เงินจ่ายลว่งหนา้ผู้รับเหมาสว่นทีห่กักบัคา่งานของอุปกรณ์ -                         1,244,416          -                         1,244,416          
   เงินจ่ายลว่งหนา้ผู้รับเหมาสว่นทีห่กักบัคา่งานของสนิทรัพย์
      ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ 6,280,550          7,703,668          6,280,550          7,703,668          
   โอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไปเปน็ (จาก) สนิทรัพย์
      ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ (4,396,025)         7,700,000          (4,396,025)         7,700,000          
   โอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไปเปน็สทิธใินการด าเนนิการผลติ
      และจ าหนา่ยน้ าประปา และการใหบ้ริการบ าบดัน้ าเสยีจากภาคเอกชน -                         134,711,099      -                         134,711,099      
   โอนสนิทรัพย์ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ ไปเปน็สทิธใินการด าเนนิการผลติ
      และจ าหนา่ยน้ าประปา และการใหบ้ริการบ าบดัน้ าเสยีจากภาคเอกชน -                         (93,459)              -                         (93,458)              
   โอนสนิทรัพย์ในการผลติน้ าประปากบัภาครัฐ ไปเปน็สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน -                         (502,111)            -                         (502,111)            
   อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ 1,570,093          -                         -                         -                         
   สนิทรัพย์ในการผลติน้ าประปาเพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีค้า่กอ่สร้าง 5,690,320          -                         5,690,320          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2561
(หนว่ย: บาท)

งบกำรเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  1 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำใน                                                             
ประเทศไทย โดยมี บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ
ให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัด
นครปฐม อ.เมืองสมุทรสำคร และอ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสำคร ภำยใต้สัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ
กับ กปภ. ซึ่งได้ลงนำมเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวันที่ 29 ธันวำคม 2551) 
เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เร่ิมต้นขำยน้ ำประปำ (วันที่ 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใต้สัมปทำน
ประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้สัมปทำน”) เป็น
ระยะเวลำ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม 2548 โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ และสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ 

 ภำยใต้สัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดังกล่ำวมีข้อก ำหนดส ำคัญบำงประกำร ได้แก่ เมื่อบริษัทฯได้ท ำ
กำรไปได้กึ่งอำยุสัมปทำนแล้ว หำกรัฐบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมประสงค์จะซื้อ
กิจกำรประปำของบริษัทฯทั้งหมด ผู้ให้สัมปทำนมีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพื่อซื้อหรืออนุญำตให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจกำรประปำเช่นว่ำนั้นตำมรำคำซื้อขำยกันในตลำด แต่ต้องแจ้งให้
บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำหกเดือน  

ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง 
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้สัตยำบันแก่บริษัท ไทยวอเตอร์                              
โอเปอเรชั่น จ ำกัด (“TWO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้ง Myanmar Tap Water Company 
Limited (“MTW”) ร่วมกับ Z Corporation Company Limited (“Z Corp”) นิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นใน
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำซึ่งไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 12 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่น จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และ Z Corporation 
Company Limited ถือหุ้น ร้อยละ 30 Myanmar Tap Water Company Limited เข้ ำลงทุนในธุรกิจ
โครงกำรระบบน้ ำประปำที่เมืองเมำะล ำไย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ มูลค่ำกำรลงทุนใน
โครงกำรประมำณ 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 486 ล้ำนบำท) ปัจจุบัน โครงกำรดังกล่ำวยัง
ไม่ได้ลงนำมสัญญำที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจำกมีกำรชะลอโครงกำร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯจะรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  
2.1  งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่           
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรำร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด  ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้ 

กับกำรประปำส่วนภูมิภำคใน
จังหวัดปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จ ำกัด 
(ถือหุ้นโดยบริษัท ประปำปทุมธำนี 
จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 31.5)  

บริกำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรน้ ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำก  
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับ                           
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน                             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี                                
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับ              
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและ                
กำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวจะ
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน                                       
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน                                                        
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่ เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่
สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว  จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี                                          
รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและ                                            
กำรวัดมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิ จกำร 
(Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อ                                      
งบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 รายได้จากการขายน ้าประปา 

 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดส่งน้ ำประปำให้แก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคแล้ว รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณน้ ำประปำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้จากการบริการ 

 รำยได้จำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจ้งหน้ีซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรที่ให้แล้ว 

 ดอกเบี ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภำระที่จะต้องจ่ำย 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มี
ข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้  

4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 
 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะ

ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรผลิตน้ ำประปำเมื่อมีกำรเบิกใช้ 
4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อได้จ ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป 

 ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้
ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ ำนวนที่ตัดจ ำหน่ำย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ย
รับ  

 ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน 

 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท ำกำรสุดท้ำยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ค ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน 

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 ต้นทุนกำรลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่มูลค่ำที่บริษัทฯจ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซึ่งบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อย
ที่ประกอบกิจกำรภำยใต้สัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำกับกำรประปำส่วน
ภูมิภำคและสัมปทำนท่ีได้รับจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลำในกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับสิทธิและสัมปทำนอันจ ำกัดตำมที่ก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีก
ทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่อยยังมีภำระผูกพันที่ผู้ได้รับสิทธิจะต้อง
ส่งมอบให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค ดังนั้น ต้นทุนกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบกิจกำรภำยใต้
สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนดังกล่ำวส่วนหนึ่งถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำในสิทธิในกำร
ประกอบกิจกำรภำยใต้สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯตัดจ ำหน่ำยส่วน
ดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินับจำกวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและ
แสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวนที่ตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน                                            
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ส ำหรับบริษัทย่อยที่โอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำที่บริษัทฯหลังจำกที่บริษัทฯเข้ำลงทุนใน
บริษัทย่อยดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในอนำคต ต้นทุนกำรลงทุนใน
บริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรด ำเนินงำนส่วนดังกล่ำว ซึ่ง
บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยส่วนดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำระหว่ำง
บริษัทฯกับกำรประปำส่วนภูมิภำคนับจำกวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวนที่ตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 
 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

 ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัทฯค ำนวณโดยกำรใช้
วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค ำนวณดังนี้ 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลติน้ ำประปำสุทธิ ณ วันต้นงวด  x  
  อัตรำส่วนกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด 
   

อัตรำส่วนกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำจรงิส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำในอนำคตจนถึงวันส้ินสุดสัญญำ

ซ้ือขำยน้ ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพย์ในกำรผลติน้ ำประปำสุทธิ                 
ณ วันต้นงวด 

= สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำทัง้หมด - ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึง ณ วันต้นงวด 
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 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน้ ำประปำ รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดต้ัง  

บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออก
จำกบัญชี 

4.8 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ซึ่งต้องโอนให้แก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ได้แก่ ที่ดิน โรงผลิต
น้ ำประปำ และระบบในกำรจ่ำยน้ ำประปำ  แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและ                                           
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใช้วิธี                                           
ผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค ำนวณดังนี้ 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลติน้ ำประปำที่ต้องโอนเมื่อส้ินสุด

อำยุสัญญำฯสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตรำส่วนกำรผลิต 
  น้ ำประปำส ำหรบังวด 
   

อัตรำส่วนกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำจรงิส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำในอนำคตจนถึงวันส้ินสุดสัญญำ

ให้สิทธิด ำเนนิกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน้ ำประปำ) 
   

ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำที่ต้องโอน              
เมื่อส้ินสุดอำยุสัญญำฯสุทธิ ณ วันต้นงวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลติน้ ำประปำทีต่้องโอนเมื่อส้ินสุดอำยุ
สัญญำฯทัง้หมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวันต้นงวด 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงติดต้ัง 

4.9 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทฯบันทึกต้นทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำ

เสีย (“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนที่ซื้อมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ และค่ำสิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียตำมสัดส่วนรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับที่
ค ำนวณได้ ณ วันที่ซื้อ 
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ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 
 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำย

สะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวค ำนวณ
โดยใช้วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค ำนวณดังนี้ 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำสุทธิ ณ วันต้นงวด  
  x อัตรำส่วนกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด 
   

อัตรำส่วนกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน้ ำประปำ  
  ส ำหรับงวด + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิต

น้ ำประปำจนถึงวันส้ินสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนนิงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำสุทธิ ณ วันต้นงวด 

= สิทธิในกำรด ำเนนิกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวันต้นงวด 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผันแปร
ตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค ำนวณดังนี้ 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธใินกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด   
  x อัตรำส่วนกำรบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับงวด 
   

อัตรำส่วนกำรบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน้ ำเสียส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ ำบดัน้ ำเสียจนถึง

วันสิ้นสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบัด       
น้ ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด 

= สิทธิในกำรด ำเนนิกำรใหบ้ริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย - ค่ำตัดจ ำหน่ำย
สะสมถึงวันต้นงวด 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.10 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำที่เกิดจำกกำรที่บริษัทฯซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 

ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ในรำคำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่ำวถือเป็นสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่มีอำยุใช้งำนจ ำกัด ซึ่งเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
(ถ้ำมี) 

 บริษัทฯคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำที่ เหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่ำว  นับจำกวันที่บริษัทฯซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 
(ประมำณ 16 ปี) เเละจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินกำร
ผลิตเเละจ ำหน่ำยน้ ำประปำทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

4.11 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำน

ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ที่ท ำให้ได้มำซึ่งงำนบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ) ของบริษัทย่อย 

แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำย
และวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่ เช่ำหรืออำยุของ               
สัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำ 

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์
ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำเป็นรำยปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะ          
สูงกว่ำ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย

เมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน 
สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน                                                        
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.17 ประมำณกำรหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำก

เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.18 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บ

ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม

บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว  หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.19 กำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยง - กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 
 บริษัทร่วมได้น ำกำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงมำใช้เมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว

สำมำรถระบุควำมเสี่ยงได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถวัดผลของกำรป้องกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงจำก
ควำมผันผวนของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินหรือรำยกำรพยำกรณ์ที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะเกิดใน
อน ำคต  (Highly probable forecast transactions) แล ะส ำม ำรถป้ อ งกั น ควำม เสี่ ย งได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเมื่อรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
กระแสเงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนก ำไรหรือขำดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นก ำไร
หรือขำดทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวไม่มี
ประสิทธิภำพ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันที 

4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ

โอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย                                                 
(ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้                  
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับ                                                                      
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  
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 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน             
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร
ประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ผลที่ เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

 ในกำรรับรู้ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัทฯ สินทรัพย์ในกำรผลิต
น้ ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดสัญญำฯของบริษัทย่อย และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียของบริษัทฯ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีผันแปรตำมจ ำนวน
หน่วยที่ผลิต ซึ่งต้องใช้กำรประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตน้ ำประปำในอนำคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำซื้อ
ขำยน้ ำประปำ หรือสัญญำกำรให้สิทธิด ำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
จ ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบัน ก ำลังกำรผลิตของ
เคร่ืองจักร ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำของผู้บริโภค สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งมีผลต่อกำร
แสดงมูลค่ำของค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำร

ธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
ดอกเบี้ยรับ - - 29,562 45,479 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ขั้นต่ ำลบส่วนต่ำงที่
ก ำหนดต่อป ี

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 15,600 15,600 รำคำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 887,037 850,170 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ต้นทุนขำยและบริกำร - - 36,444 35,569 รำคำตำมสัญญำ 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรบั - - 41,977 111,939 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำ 46,904 38,514 46,904 38,514 รำคำตำมสัญญำ 
รำยได้จำกกำรบริกำร 3,232 2,706 3,232 2,706 รำคำตำมสัญญำ 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 31,403 362,545 31,403 362,545 รำคำตำมสัญญำ 
ต้นทุนขำยและบริกำร 3,713 2,709 3,713 2,709 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือวัตถุดิบ 1,769 673 1,769 673 ตำมที่ตกลงร่วมกัน 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียด
ดังนี ้

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

(หมำยเหตุ 9)                               
บริษทัย่อย - - 1,391 1,391 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกัน) 4,515 8,194 4,515 8,194 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน (กิจกำรที่อยูใ่นกลุ่มบรษิัท
เดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่) 3,954 - 3,954 - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 8,469 8,194 9,860 9,585 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) 1,325 - 1,325 - 
รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,325 - 1,325 - 
 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

(หมำยเหตุ 20) 

    

บริษทัย่อย - - 3,262 3,157 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกัน) 9,039 241 9,039 241 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน (กิจกำรที่อยูใ่นกลุ่มบรษิัท
เดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่) 583 100 583 100 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 9,622 341 12,884 3,498 
 
เจ้ำหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลักษณะ           
ควำมสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 มกรำคม 2561 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 
 

บริษัท 
บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด  บริษัทย่อย     

เงินต้น  828,220 - (367,140) 461,080 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ  293 29,562 (29,638) 217 

รวม  828,513   461,297 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแกก่ิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนัและดอกเบี้ยค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกัด    

เงินตน้ 461,080 828,220 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 217 293 

รวม 461,297 828,513 
หัก:  ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปีและดอกเบี้ยค้ำงรับ (289,857) (367,433) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแกก่ิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธิ 171,440 461,080 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำลบส่วนต่ำงที่ก ำหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นทุกไตรมำส เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน
เงินต้นงวดสุดท้ำยภำยในเดือนธันวำคม 2565 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 64,415 68,891 49,101 54,897 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,299 3,438 2,002 3,193 
รวม 66,714 72,329 51,103 58,090 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 455 423 97 43 
เงินฝำกธนำคำร 98,887 316,385 92,340 280,872 
รวม 99,342 316,808 92,437 280,915 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำ มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อย
ละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี 
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8. เงินลงทุนชั่วครำว 
ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำและเงินฝำกประจ ำธนำคำรระยะเวลำ 4 ถึง 12 
เดือน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยและผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 0.650 ถึง 1.853 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.65 ถึง 
4.38 ต่อปี) บริษัทฯน ำเงินฝำกประจ ำไว้กับธนำคำรเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินฝำกประจ ำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน                                       
แต่ไม่เกิน 1 ปี 715,216 535,176 455,216 405,176 

 715,216 535,176 455,216 405,176 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ     
   ซึ่งแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม     
พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 819,392 522,967 819,392 522,967 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 1,879,619 1,065,478 1,466,502 580,720 
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด 85,654 235,849 85,654 235,849 
 2,784,665 1,824,294 2,371,548 1,339,536 
รวมเงินลงทุนชั่วครำว 3,499,881 2,359,470 2,826,764 1,744,712 

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
      (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
อำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,491 3,896 4,491 3,896 
ค้ำงช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  24 4,298 24 4,298 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 4,515 8,194 4,515 8,194 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
อำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 533,617 510,411 362,678 340,827 
ค้ำงช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,225 11,121 2,225 11,121 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 535,842 521,532 364,903 351,948 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ 540,357 529,726 369,418 360,142 
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      (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอื่น 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 3,954 - 5,345 1,391 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 20,138 20,139 11,221 11,221 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 1,835 3,966 1,282 3,597 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 18,391 9,547 18,391 9,547 
รวมลูกหน้ีอื่น 44,318 33,652 36,239 25,756 
หัก: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,127) (10,064) (11,221) (5,610) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 24,191 23,588 25,018 20,146 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 564,548 553,314 394,436 380,288 

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
วัตถุดิบ 7,581 5,666 5,381 3,842 
อะไหล่ 20,426 17,389 11,380 8,854 
รวม 28,007 23,055 16,761 12,696 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

บริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลที่บริษัทฯ                 

รับระหว่ำงปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 887,037 850,170 
บริษัท ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชั่นส์  จ ำกัด 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
     4,698,310 4,698,310 887,037 850,170 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม   (2,541,129) (2,319,635) - - 
หัก: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซื้อหุ้น  (20,000) (20,000) - - 
รวม     2,137,181 2,358,675 887,037 850,170 
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12.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี ้

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 

ในระหว่ำงป ี

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อื่นจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงป ี
เงินปนัผลที่บรษิัทฯรับ 

ในระหว่ำงป ี
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกัด (มหำชน) 151,625 40,185 38,367 72,691 41,977 111,939 

รวม 151,625 40,185 38,367 72,691 41,977 111,939 

12.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวมีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
บริษัทร่วม มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 9,253,596 7,537,203(1) 

รวม 9,253,596 7,537,203 

 (1) ไม่รวมมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 250 ล้ำนบำท (2560: 255 ล้ำนบำท) 
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12.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญ 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พันบำท) 
 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

 2561 2560 
สินทรัพย์หมุนเวียน 6,272,655 6,293,990 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,230,452 54,167,611 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,487,714) (2,669,365) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (28,493,389) (27,133,716) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 31,522,004 30,658,520 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย 

ของบริษัทร่วม (13,188,573) (12,910,107) 
สินทรัพย์ - สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 18,333,431 17,748,413 
สัดส่วนเงินลงทุน 25.31% 25.31% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 4,640,191 4,492,123 
ค่ำควำมนิยม 16,327 16,379 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 4,656,518 4,508,502 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2561 2560 
รำยได้ 9,116 6,929,879 
ก ำไร  1,364,060 307,512 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 243,706 549,474 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,607,766 856,986 
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 ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษัทฯ ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทร่วมโดยไม่
คิดมูลค่ำ จ ำนวน 490.64 ล้ำนหน่วย ที่จะน ำไปใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้จ ำนวน 490.64 ล้ำนหุ้น 
(อัตรำส่วน 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมัญ) ในรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บำท             
ต่อหุ้น โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปีนับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยมี
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภำคม 
2563   

 นอกจำกนี้ ในระหว่ำงไตรมำสสองของปี 2561 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม เป็นจ ำนวน 
42 ล้ำนบำท (ระหว่ำงไตรมำสสองของปี 2560: 112 ล้ำนบำท) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทร่วมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 

13.  เงินลงทุนระยะยำวอื่น 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) มีมติอนุมัติกำรลงทุน

ในกองทุนรวมและ/หรือตรำสำรหน้ีภำครัฐบำล และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือภำคเอกชน             
โดยบริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะถือไว้จนครบก ำหนดไถ่ถอนและลงทุน
ในทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะถือไว้เป็นหลักทรัพย์เผื่อ
ขำยดังนี ้

    (หน่วย: พันบำท) 
    งบกำรเงินรวม 

หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่ถอน อัตรำดอกเบี้ย 2561 2560 
   (ร้อยละต่อปี)   

1 3 ปี 28 ตุลำคม 2562 4.20 10,000 10,000 
2 5 ปี 2 ธันวำคม 2564 4.50 5,000 5,000 
3 5 ปี 6 ตุลำคม 2565 4.10 9,000 9,000 

รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้   24,000 24,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยซึ่งแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม   
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  5,000 5,000 
หัก: ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (275) - 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ - สุทธิ  4,725 5,000 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น  28,725 29,000 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 160 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 92 ล้ำนบำท) (2560: 155 ล้ำนบำท เฉพำะกิจกำร: 91 ล้ำนบำท) 

15. สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำกับภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โรงผลิต   
 น้ ำประปำและ   
 ระบบในกำรจ่ำย งำนระหว่ำง  
 น้ ำประปำ กอ่สร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 11,726,699 2,195,306 13,922,005 
ซื้อเพิ่ม 312,746 98,256 411,002 
โอนเข้ำ (ออก) 2,334,326 (2,334,326) - 
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - 45,656 45,656 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 7,700 (596) 7,104 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 14,381,471 4,296 14,385,767 
ซื้อเพิ่ม - 31,403 31,403 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ (100) (4,296) (4,396) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 14,381,371 31,403 14,412,774 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 3,961,774 - 3,961,774 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 430,747 - 430,747 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 4,392,521 - 4,392,521 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 459,460 - 459,460 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 4,851,981 - 4,851,981 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 9,988,950 4,296 9,993,246 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 9,529,390 31,403 9,560,793 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2560   430,747 
2561   459,460 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำยน้ ำประปำ 
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16. สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำกับภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัท
ย่อย 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  โรงผลิต  
  น้ ำประปำและ  
  ระบบในกำรจ่ำย  
 ที่ดิน น้ ำประปำ รวม 

รำคำทุน    
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 413,401 6,546,539 6,959,940 
ซ้ือเพิ่ม - 440 440 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 413,401 6,546,979 6,960,380 
ซ้ือเพิ่ม - 1,370 1,370 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 413,401 6,548,349 6,961,750 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 297,597 4,102,280 4,399,877 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,005 273,390 290,395 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 314,602 4,375,670 4,690,272 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,067 320,574 337,641 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 331,669 4,696,244 5,027,913 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 98,799 2,171,309 2,270,108 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 81,732 1,852,105 1,933,837 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2560   290,395 
2561   337,641 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำยน้ ำประปำ 

สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลังจำกสิ้นสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 25 ปี 
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17.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชน 
  มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัด

น้ ำเสียจำกภำคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดง ได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธ ิ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่ำงก่อสรำ้ง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 :     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (365,914) (10,397) - (376,311) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 1,044,161 143,953 - 1,188,114 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560:     
รำคำทุน 1,410,075 146,921 3,828 1,560,824 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (318,937) (3,879) - (322,816) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 

  กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและ  
กำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชน ส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธ ิ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่ำงก่อสรำ้ง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 1,137,734 - - 1,137,734 
ซ้ือเพิ่ม - รำคำทุน - 12,116 3,828 15,944 
โอนมำจำกที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - 134,711 - 134,711 
โอนมำจำกสินทรัพย์ในกำรผลติน้ ำประปำ - 94 - 94 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับป ี (46,596) (3,879) - (50,475) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 
ซ้ือเพิ่ม - รำคำทุน - 3,601 - 3,601 
โอนเข้ำ (ออก) - 3,828 (3,828) - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับป ี (46,977) (6,518) - (53,495) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,044,161 143,953 - 1,188,114 
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ในระหว่ำงปีบริษัทฯมีกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชนเพิ่มเติม โดยสินทรัพย์ดังกล่ำวจะถูกโอนให้แก่เจ้ำของสิทธิภำย
หลังจำกสิ้นสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัด     
น้ ำเสีย 30 ปี 

18. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หัก:  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ             

 ตัดจ ำหน่ำยสะสม (2,235,989) (2,040,556) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 933,120 1,128,553 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561:  
รำคำทุน 14,104 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (11,220) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 2,884 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560:  
รำคำทุน 14,104 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (10,059) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 4,045 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 4,045 5,205 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (1,161) (1,160) 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 2,884 4,045 
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20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
     (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 583 100 3,845 3,257 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 21,054 18,331 11,992 9,410 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 521 241 521 241 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 19,450 14,788 14,895 12,268 
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6,089 - 1,089 - 
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรที่ไมเ่กีย่วข้องกัน 143 143 143 143 
เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,429 - 7,429 - 
เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 5,550 4,004 4,841 3,593 
เจ้ำหนี้จำกกำรซ้ือหลักทรัพย์ค้ำงจ่ำย - 8,536 - 8,536 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 78,500 81,698 50,341 50,867 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 134,139 127,841 95,096 88,315 

21. เงินกู้ยืมระยะยำว 
   (หน่วย: พันบำท) 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2561 2560 
1. อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 

และ 12 เดือน บวกส่วนต่ำงที่ก ำหนด 
ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวำคม 2552 ถึงเดือนกันยำยน 2562 135,000 315,000 

2. อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 
บวกส่วนต่ำงที่ก ำหนด 

ช ำระคืนครั้งเดียวทั้งจ ำนวนภำยในวันที่          
9 พฤษภำคม 2563 2,760,000 2,760,000 

3. อัตรำคงที่ร้อยละ 2.95 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนำคม 2560 ถึงเดือนธันวำคม 2564 900,000 1,200,000 

รวม 3,795,000 4,275,000 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  (435,000) (480,000) 
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 3,360,000 3,795,000 
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/                            

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 4,275,000 
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ (480,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,795,000 

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ  

22. หุ้นกู ้
      (หน่วย: พันบำท) 
   วันที่ครบ  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ ก ำหนดไถ่ถอน อัตรำดอกเบี้ย 2561 2560 
    (ร้อยละต่อปี)   
1 7 ปี  22 กุมภำพันธ์ 2555 22 กุมภำพันธ์ 2562 4.40 1,500,000 1,500,000 
2 10 ป ี 22 กุมภำพันธ์ 2555 22 กุมภำพันธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
3 3 ป ี 6 กุมภำพันธ์ 2558 6 กุมภำพันธ์ 2561 3.06 - 1,000,000 
4 5 ป ี 6 กุมภำพันธ์ 2558 6 กุมภำพันธ์ 2563 3.37 500,000 500,000 
5 10 ป ี 21 พฤษภำคม 2558 21 พฤษภำคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 
6 5 ป ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 1 กุมภำพันธ์ 2566 2.33 1,000,000 - 

รวม   6,400,000 6,400,000 
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี    (1,500,000) (1,000,000) 
หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี   (4,205) (4,882) 
หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  4,895,795 5,395,118 

 เมื่อวันที่  21 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้            
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 ชุด เป็นจ ำนวนเงิน 
1,000 ล้ำนบำท เพื่อจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ บริษัทฯได้ออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ดังกล่ำวในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 และจะครบก ำหนด                             
ไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
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 หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้งหมดมีมูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ               
ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอำยุหุ้นกู้ 

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน                   
กำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ำย ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนด  

23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน            
แสดงได้ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 40,253 34,651 21,319 17,895 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  5,953 6,795 3,441 4,812 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,267 807 549 413 
ต้นทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้น 
    จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ 7,243 25 3,407 5 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกันภัย     
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำน

ประชำกรศำสตร์ - 2,535 - 1,475 
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 168 - 161 
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (2,798) - (2,663) 

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (356) (1,930) - (779) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 54,360 40,253 28,716 21,319 
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 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

   (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ต้นทุนขำยน้ ำประปำและต้นทุนบริกำร 7,778 2,414 1,900 535 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 6,685 5,213 5,497 4,695 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 14,463 7,627 7,397 5,230 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ 
เป็นจ ำนวนประมำณ 7 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 3 ล้ำนบำท) (2560: จ ำนวน 2 ล้ำนบำท เฉพำะ
กิจกำร: 2 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณ 8.17 - 10.05 ปี (เฉพำะกิจกำร: 8.17 ปี) 

 สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 
อัตรำคิดลด 2.22 - 2.38 2.22 - 2.38 2.22 2.22 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน  0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 13.0 0 - 13.0 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อัตรำคิดลด (3,980) 4,602 (1,864) 2,132 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  4,972 (4,382) 2,328 (2,072) 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (268) 2,897 (1,977) 1,299 
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  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตรำคิดลด (2,820) 3,262 (1,334) 1,526 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  3,140 (2,777) 1,467 (1,312) 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2,993) 2,067 (1,415) 932 

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำนฉบับใหม่นี้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง  ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้ รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน                                             
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 
และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุน
บริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุน 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง

จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้  ในปัจจุบัน บริษัทฯได้
จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว 

25. ส ำรองอื่น 
 ตำมข้อก ำหนดของสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ลงวันที่ 20 มีนำคม 2551 

ก ำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรส ำรองก่อนจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

 อย่ำงไรก็ตำม ตำมข้อก ำหนดของสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ                  
ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2559 ได้แก้ไขข้อก ำหนดเร่ืองกำรจัดสรรส ำรองข้ำงต้น เป็นกำรก ำหนดให้บริษัทฯ
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีกำรกันส ำรองตำมกฎหมำยไว้ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนเต็มจ ำนวน  

 



138 รายงานประจำาปี 2561

 

  35 

 ก ำไรสะสมท่ีส ำรองตำมกฎหมำยให้กันไว้เป็นเงินสดโดยน ำฝำกประจ ำไว้ที่ธนำคำร หรือสถำบัน
กำรเงินที่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 183,584 192,143 92,384 103,130 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 475,284 443,595 471,995 440,352 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำที่

ต้องโอนเมื่อส้ินสุดอำยุสัญญำฯ 337,641 290,395 - - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 221,494 221,494 
ค่ำบริหำรและจัดกำร - - 36,444 35,569 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 750,061 680,081 441,784 387,818 

27. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 629,529 603,326 457,926 450,332 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว

และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (13,437) 28,895 (7,605) 19,491 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 616,092 632,221 450,321 469,823 

จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก ำไร (ขำดทุน)  

จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - (671) - 205 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย 117 1,000 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น

จริงจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 9,419 17,919 - - 
 9,536 18,248 - 205 
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 3,476,995 3,312,973 3,116,953 3,169,324 
     

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 695,399 662,595 623,391 633,865 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 28) (87,230) (78,069) (34,120) (31,523) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 54,112 49,125 50,780 46,048 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (1,801) (1,853) (1,611) (1,663) 
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ - - (185,803) (192,422) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม (38,459) (16,161) - - 
อื่น ๆ (5,929) 16,584 (2,316) 15,518 

รวม (79,307) (30,374) (173,070) (164,042) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 616,092 632,221 450,321 469,823 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษี เงินได้รอกำรตัดบั ญชี 
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 10,872 8,051 5,743 4,264 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,025 2,013 2,244 1,122 
ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน 
 ในหลกัทรัพย์เผื่อขำย 55 - - - 

รวม 14,952 10,064 7,987 5,386 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ (74,968) (79,861) (74,968) (79,861) 
ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและ         

กำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียตัดจ ำหน่ำยสะสม (15,199) (15,218) (15,199) (15,218) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ               

ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย (25,210) (27,860) - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (801) (893) (801) (893) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ในกำร 

ผลิตน้ ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯจำกกำร
รวมธุรกิจ (4,105) (5,056) - - 

รวม (120,283) (128,888) (90,968) (95,972) 
สุทธิ (105,331) (118,824) (82,981) (90,586) 
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28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ    

ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2553 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวมีสำระส ำคัญดังนี้ 

- กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำของกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรที่เข้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

- กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่                    
30 กันยำยน 2553)  

 ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เพื่อ
ฟื้นฟูกำรลงทุนจำกวิกฤตอุทกภัยตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน เลขที่  5177(2)/2556 เมื่อวันที่                                                
27 พฤษภำคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 ซึ่งสิ้นสุดกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2555) 
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวมีสำระส ำคัญดังนี้ 

- กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำของกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรที่เข้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

- กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซึ่งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพำะค่ำซ่อมแซม
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เสียหำยเนื่องจำกน้ ำท่วม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วันที่เร่ิมมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ัน (วันที่ 30 มิถุนำยน 2556) 

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำร
ผลิตน้ ำประปำตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 59-0683-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวมีสำระส ำคัญดังนี้ 

- กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำของกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรที่เข้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

- กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ) 

 รำยได้ของบริษัทฯจ ำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 กิจกำรที่ได้รับ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรที่ไม่ได้รับ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำ 345,495 349,729 3,629,040 3,421,785 3,974,535 3,771,514 
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29. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ

สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัด
มูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น 
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์

ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 
 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนหนึ่งรำย เป็น

จ ำนวนเงินประมำณ 5,596 ล้ำนบำท (2560: 5,268 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 94 ของรำยได้รวมของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

31. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ

ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำย
สมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2560: ร้อยละ 5.0 - 7.5)  
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใน
ระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท 
(เฉพำะกิจกำร: 4 ล้ำนบำท) (2560: 7 ล้ำนบำท เฉพำะกิจกำร: 4 ล้ำนบำท) 
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32. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปนัผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย เงินปนัผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พันบำท) (บำท) 
เงินปนัผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนนิงำนส่วนที่ได้รับ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธันวำคม 2559 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 
2560 51,865 0.013 

เงินปนัผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนนิงำนส่วนที่ไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบัเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม 2559 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 
2560 1,145,015 0.287 

เงินปนัผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงมิถนุำยน 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เมื่อวันที่                 
14 สิงหำคม 2560 63,840 0.016 

เงินปนัผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบั
เดือนมกรำคมจนถึงมิถนุำยน 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เมื่อวันที่             
14 สิงหำคม 2560 1,133,158 0.284 

รวมเงินปนัผลส ำหรับปี 2560  2,393,878 0.600 
 

เงินปนัผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนนิงำนส่วนที่ได้รับ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธันวำคม 2560 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 
2561 91,770 0.023 

เงินปนัผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนนิงำนส่วนที่ไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบัเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม 2560 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 
2561 1,105,230 0.277 

เงินปนัผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงมิถนุำยน 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เมื่อวันที่                    
16 สิงหำคม 2561 107,730 0.027 

เงินปนัผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบั
เดือนมกรำคมจนถึงมิถนุำยน 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เมื่อวันที่               
16 สิงหำคม 2561 1,089,270 0.273 

รวมเงินปนัผลส ำหรับปี 2561  2,394,000 0.600 

 
 



143บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

 

  40 

33. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 
33.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 19 ล้ำนบำท ที่ เกี่ยวข้องกับงำน
โครงกำรปรับปรุงระบบสูบส่งน้ ำประปำโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน (2560: 6 ล้ำนบำทที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรก่อสร้ำงบ่อคอนกรีตส ำหรับมิเตอร์ซื้อขำยน้ ำประปำ สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยและโครงกำร
ติดตั้งท่อน้ ำระบบป้องกันอัคคีภัย โรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน) 

33.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำรและภำระผูกพันอื่น 
ก) บริษัทฯได้ท ำสัญญำกำรบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ ำรุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด 

(“บริษัทย่อย”) เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่ำวบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ ระบบผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำวบริษัทฯ
ต้องจ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2553 
และต่ออำยุสัญญำโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี ครำวละ 1 ปี 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวน
เงินรวม 37 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 25 ล้ำนบำท) (2560: 12 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 3 ล้ำนบำท)) 

33.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำรถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน 
สถำนีสูบน้ ำดิบ และวำงท่อน้ ำดิบ อำยุของสัญญำเช่ำที่ดินมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 มีนำคม 2553 ถึง 30 
กันยำยน 2591 

บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 8,605 7,637 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,202 17,087 
มำกกว่ำ 5 ปี 31,955 33,679 
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33.4 หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำม
บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 311 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 122 ล้ำนบำท) (2560: 307                  
ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 120 ล้ำนบำท)) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ ำประกันดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ค้ ำประกันตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ

กำรประปำส่วนภูมิภำค 230,400 228,300 62,900 62,000 
ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 67,733 65,732 46,048 44,984 
ค้ ำประกันอื่นๆ 13,101 13,101 13,101 13,101 
รวม 311,234 307,133 122,049 120,085 

34.  ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยุตธิรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ      
ตรำสำรทุน 85,654 - - 85,654 
ตรำสำรหน้ี - 2,699,011 - 2,699,011 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน     
 ในอสังหำริมทรัพย์ 4,725 - - 4,725 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - หุ้นกู้ - 24,009 - 24,009 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู้ - 6,547,931 - 6,547,931 
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(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ      

ตรำสำรทุน 235,849 - - 235,849 
ตรำสำรหน้ี - 1,588,445 - 1,588,445 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน     
 ในอสังหำริมทรัพย์ 5,000 - - 5,000 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,537,203 - - 7,537,203 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - หุ้นกู้ - 24,128 - 24,128 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู้ - 6,787,405 - 6,787,405 
     

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ      

ตรำสำรทุน 85,654 - - 85,654 
ตรำสำรหน้ี - 2,285,894 - 2,285,894 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู้ - 6,547,931 - 6,547,931 
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(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ      
ตรำสำรทุน 235,849 - - 235,849 
ตรำสำรหน้ี - 1,103,687 - 1,103,687 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,537,203 - - 7,537,203 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู้ - 6,787,405 - 6,787,405 

35. เครื่องมือทำงกำรเงิน 
35.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 

107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  เงินให้
กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน และ

มีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกหนี้ เน่ืองจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกค้ำหลักรำยเดียวคือกำร
ประปำส่วนภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดังนั้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อดังกล่ำว 
จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 

เงินลงทุนชั่วครำว เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนระยะยำว เงินกู้ยืมระยะยำว
และหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ ำ  

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ วันที่มีกำร
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม 
 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อัตรำ  อัตรำดอกเบี้ย 
 1 ป ี ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 67,514 31,826 99,342 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 3,414,227 - - - 85,654 3,499,881 0.650 - 1.853 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 564,548 564,548 - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 10,000 14,000 - - 4,725 28,725 4.10 - 4.50 
 3,424,229 14,000 - 67,514 686,753 4,192,496  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 134,319 134,319 - 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 
 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 134,319 10,325,114  
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  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม 
 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อัตรำ  อัตรำดอกเบี้ย 
 1 ป ี ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 284,626 32,180 316,808 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 2,123,622 - - - 235,848 2,359,470 0.65 - 4.38 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 553,314 553,314 - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - 24,000 - - 5,000 29,000 4.10 - 4.50 
 2,123,624 24,000 - 284,626 826,342 3,258,592  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 127,841 127,841 - 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 4,275,000 - 4,275,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู้ 999,978 3,997,172 1,397,968 - - 6,395,118 3.06 - 4.60 
 999,978 3,997,172 1,397,968 4,275,00 127,841 10,797,959  
   
  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อัตรำ  อัตรำดอกเบี้ย 
 1 ป ี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 61,064 31,371 92,437 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 2,741,110 - - - 85,654 2,826,764 0.650 - 1.625 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 394,436 394,436 - 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกัน - - - 461,297 - 461,297 4.25 - 4.40 
 2,741,112 - - 522,361 511,461 3,774,934  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 95,096 95,096 - 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 
 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 95,096 10,285,891  
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  (หน่วย: พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อัตรำ  อัตรำดอกเบี้ย 
 1 ป ี ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 249,211 31,702 280,915 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 1,508,864 - - - 235,848 1,744,712 0.65 - 4.38 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 380,288 380,288 - 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน - - - 828,513 - 828,513 4.25 - 4.40 

 1,508,866 - - 1,077,724 647,838 3,234,428  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 88,315 88,315 - 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 4,275,000 - 4,275,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู้ 999,978 3,997,172 1,397,968 - - 6,395,118 3.06 - 4.60 
 999,978 3,997,172 1,397,968 4,275,000 88,315 10,758,433  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัท

ย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระส ำคัญ 

35.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น                

หรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ตำรำงต่อไปนี้เป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
หนี้สินทำงกำรเงิน     
   หุ้นกู้ 6,396 6,548 6,395 6,787 
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 บริษัทฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก) หุ้นกู้ที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบัน ส ำหรับเงิน
กู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.89:1 (2560: 0.96:1)              
และบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.99:1 (2560: 1.06:1) 

37. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท                
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของผู้ถือหุ้น 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 





บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไรข�ง 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท: (+66) 2019 9490-1  โทรสาร: (+66) 2420 6064
www.ttwplc.com




